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RESUMO 

 

 

CAVALCANTI, Artur Osmar Novaes Bezerra. Incentivos estatais ao desenvolvimento 

econômico: formas conjugadas de atuação estatal e o princípio da eficiência. 2012 115f. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 

Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 2012   
 

 

Após a crise de 2008, percebeu-se, novamente, a relevância do Estado como agente de 

atuação na atividade econômica. A necessidade de uma regulação e atuação pública, de forma 

eventual, como produtor, ou, sobretudo, incentivando e induzindo a economia, fez-se sentir. 

Um elemento fundamental nesse campo é a conjugação dos estudos entre a economia e do 

direito, por meio da chamada análise econômica do direito (Law and Economics). Verifica-se, 

ainda, e é o que se tenta demonstrar, que a conjunção de variadas formas de indução 

representa um ganho de eficiência, em relação a benefícios utilizados isoladamente. Para 

demonstrar esse fato, é trazido o exemplo do maior programa de incentivo setorial atualmente 

existente no âmbito federal, o chamado Programa “Minha Casa Minha Vida”. Além dele, 

também é utilizado o Programa “Brasil Maior”, recentemente criado pelo governo federal. 

Além disso, procura-se destacar a necessidade de observância dos parâmetros constitucionais, 

quando da concessão de incentivos, tendo como referência os princípios constitucionais, 

evitando-se a transformação de atividades indutoras em mecanismos para consolidação de 

situações de injustiça e de privilégios em uma sociedade tão desigual como a brasileira. 

Examina-se a atividade incentivadora do Estado em suas várias acepções, levando-se em 

conta o princípio da eficiência, instrumental relevante para a necessária compatibilidade entre 

a discricionariedade estatal, na concessão de state aids, com o dever de contribuir para a 

formação das receitas estatais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Palavras-chave: Direito. Análise econômica do direito. Incentivos. Conjugação. Eficiência. 

Dever de pagar tributos. 
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ABSTRACT 
 

 

CAVALCANTI, Artur Osmar Novaes Bezerra. State Benefits for Economics Development:   

combinated forms of state action and the principle of effectiveness. 2012 115f. Dissertation 

(Master’s Degree of Law) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências 

Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 2012   

 

 

After the 2008 crisis, the relevance of the State as an active agent regarding the economic 

activity could once again noticed. The need for an effective regulation and occasional public 

intervention, mainly to incentive and to induce the economy has arisen. A fundamental 

element in this field is the linkage between studies of two areas, Law and Economics. It could 

also be noticed - and the present study aims to reveal - that a combination of diverse 

incentives represents a gain in effectiveness when compared to benefits given separately. To 

demonstrate this, the largest existing sectional benefits program within the federal sphere, 

Programa Minha Casa Minha Vida, has been given as an example. Another program recently 

implemented by the federal government and named Programa Brasil Maior, has also been 

used as an example. Besides that, this study aims to emphasize the need for observance 

regarding constitutional parameters, as to the granting of benefits, using constitutional 

principles as a reference point in order to avoid transforming incentives into mechanisms for 

consolidating circumstances of injustice and privileges in a society as inequitable as that of 

Brazil. The government's benefits activity has been examined in its various understandings, 

taking into account the principle of effectiveness, relevant element for the necessary 

compatibility of the state's discretion regarding grants of state benefits with the duty to 

contribute to state income growth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  Law, Economic Analysis of Law, benefits, conjunction, effectiveness, duty to pay 

taxes 
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Introdução 

 

 

A tentativa de compreensão da complexa sociedade atual leva, 

necessariamente, a uma série de indagações, sobretudo quando o intérprete e pesquisador se 

depara com mecanismos que podem ser desenvolvidos para o aperfeiçoamento social e 

econômico. Questiona-se, por exemplo, o que fazer para a redução das desigualdades 

regionais, que são tão evidentes em um país como o Brasil? A resolução de questões como 

essa influi positivamente em toda a sociedade, pois traz como consequência a redução dos 

índices de violência, atenuação dos custos com saúde e previdência, dentre outros. 

A busca pelos instrumentos de indução deverá ser sempre precedida por uma 

definição política dos objetivos almejados, que serão mais ou menos intensos, a depender da 

visão da sociedade que se tenha e do ritmo que se pretenda impor às mudanças. Contudo, 

pode-se afirmar que não há, nos dias de hoje, Estado no mundo que não interfira, às vezes de 

forma mais ostensiva, às vezes de modo mais discreto, no reforço das ferramentas econômicas 

existentes, no intuito de possibilitar uma evolução das condições socioeconômicas de suas 

populações. 

A crise que veio a tona em 2008, e persiste até hoje, alcançou com mais 

intensidade países da Europa Ocidental, sobretudo Grécia, Portugal, Itália e Espanha. Porém 

também foi bastante sentida nos demais, o que levou os Estados Unidos da América à grande 

mudança de postura, no tocante à relação entre Estado e economia, desfazendo, ao menos 

parcialmente, a ideia da “autoregulação” unicamente pelo mercado, da desregulação, para 

fazer ressurgir, com bastante intensidade, o pensamento de John Maynard Keynes. 

As angústias da crise que se iniciou há mais de 5 anos têm hoje mais variantes 

que no passado. Não se pode esquecer, primeiramente, a maior abertura das economias, com 

redução das barreiras alfandegárias, por força de vinculações multilaterais, como as 

decorrentes de obrigações contraídas no âmbito da Organização Mundial do Comércio. O 

dilema entre reduzir as despesas públicas para evitar desequilíbrios e a necessidade da 

ampliação das desonerações é outro aspecto a se lembrar. Fala-se em abertura de economias 

para ampliação de mercados, mas, mesmo assim, observa-se, nitidamente, a tentativa de 

elevação das barreiras alfandegárias, medidas protecionistas como forma de garantia do nível 

de emprego e de produção de empresas situadas nos territórios nacionais. O Brasil, nos
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últimos 12 meses, tem editado inúmeras normas nessa linha, na esteira de vários outros países. 

Pode-se lembrar, ainda, por exemplo, de algumas medidas protecionistas adotadas pela 

Argentina que foram bastante noticiadas pela imprensa brasileira. 

Por outro lado, contata-se que as intervenções estatais não podem ser intuitivas, 

empíricas, ao sabor de meros impulsos, sob pena de resultados desastrosos no futuro. No 

Brasil, encontram-se vários casos de intervenções realizadas sem um prévio e adequado 

planejamento e, consequentemente, sem a perspectiva de efeitos futuros. 

Podem-se lembrar, como exemplos dessas medidas intervencionistas 

inoportunas, os “congelamentos” de preços de bens e serviços impostos pelo Estado brasileiro 

em 1986 e, novamente em 1989, com o chamado Plano Verão, que criou um novo padrão 

monetário, o cruzado novo, inicialmente, com artificial paridade com o dólar americano, 

alteração dos rendimentos das cadernetas de poupança (que gerou, nos dias de hoje, inúmeras 

demandas judiciais), chegando até a ocasionar desabastecimento. 

Outro grande exemplo de intervenção com planejamento inadequado foi o 

chamado “Plano Collor”, que viria a ser desdobrado em “Plano Collor I”, “Plano Collor II” e 

“Plano Marcílio” (assim chamado em referência ao Ministro da Fazenda Marcílio Marques 

Moreira, que substituiu Zélia Cardoso de Mello, em 10 de maio de 1991). Atribui-se, como 

grande falha desses últimos, as dificuldades decorrentes da forte queda na produção industrial, 

comercial, bem como a redução das despesas públicas e a “remonetização” da economia, ou 

seja, a volta de liquidez aos mercados, com o risco de reaceleração da inflação, fato que 

efetivamente viria a acontecer. 

Tais fatos servem para demonstrar a importância de uma interação, inclusive 

no planejamento das ações do Estado, entre economia e direito. O preciso e adequado estudo 

dos efeitos econômicos, os quais se pretende alcançar, os instrumentos jurídicos que serão 

utilizados e os limites em virtude dos ditames constitucionais, a necessidade de adequação às 

regras e princípios previstos na Carta Magna, bem como aos objetivos estabelecidos pelo 

legislador constituinte, dos quais se destacam os princípios norteadores da Ordem Econômica, 

presentes no art. 170 da CF/88. 

Com base nessa perspectiva, procurou-se observar os recentes estudos na área 

da Law and Economics, que serviram como plataforma, para auxiliar no desenvolvimento do 

presente trabalho. 
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Posteriormente, durante o desenvolvimento desta dissertação, foi feito um 

esboço das formas de intervenção do Estado na economia, ou seja, das maneiras pelas quais o 

Poder Público passa a ser um elemento ativo, ao impulsionar a atividade econômica, desde a 

maneira mais direta, exercendo, ele próprio ou através de pessoas jurídicas sob o seu controle, 

a atividade, devendo, sempre, lembrar que o nível de exercício direto dependerá da moldura 

constitucional adotada em cada país. No Brasil, com um modelo capitalista mitigado, tem-se a 

presença estatal em áreas em que o Texto Constitucional determina o monopólio, como a 

atividade postal; em outras, a presença estatal se dá em virtude de relevante interesse coletivo 

ou segurança nacional, podendo-se citar, como exemplo desse último caso, a Nuclebrás – 

Empresas Nucleares Brasileiras S/A. 

Prevê ainda, a Constituição Federal, em várias outras áreas, a possibilidade de 

exploração de atividades de cunho econômico atribuíveis ao Estado, através de concessões, 

tradicionais ou parcerias público-privadas, permissões ou autorizações (essas em pequena 

escala), com o exercício da atividade particular, ou por empresas estatais, estruturadas sob o 

regime de direito privado. 

Ao lado da atuação direta, o modelo brasileiro prevê diversas formas de 

intervenção indireta. Os mecanismos de regulação e planejamento, com fundamento no art. 

174 da Carta Magna, os instrumentos de indução, financeiros, tributários, creditícios ou de 

outras naturezas.  

Deve-se destacar que as formas mais eficientes de indução são as que 

conjugam diversas ferramentas de estímulos. Na atualidade, pode-se afirmar que não é 

possível assegurar, com sucesso, estímulos a projetos de grande porte, setores da economia, 

quando não se tem a utilização de instrumentos de indução de forma conjugada. Neste 

trabalho, foram selecionados projetos de desenvolvimento econômico-social do Governo 

Federal, como o Programa “Minha Casa Minha Vida”, na tentativa de se comprovar esse fato. 

Outro elemento fundamental no exame dos mecanismos de indução é a 

necessidade de se ter sempre como baliza que as desonerações, os incentivos, possuem um 

custo e representam uma redução nas receitas públicas, que são compensados com o 

fortalecimento de receitas oriundas de outras fontes. Ou seja, a sociedade financia e custeia as 

opções de incentivos, politicamente definidas pelo Estado. Necessário, então, que esse custo 

adicional que se impõe a todos, seja direcionado para alcançar a máxima efetividade no 

cumprimento de regras e princípios constitucionais, sob pena de, em assim não se fazendo, 
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estar diante de uma flagrante inconstitucionalidade, um mascarado protecionismo a 

determinados grupos, com a criação de privilégios odiosos e consequente violação ao dever 

constitucional de contribuir para a formação da receita estatal na medida de capacidade de 

cada um. 

Este trabalho também possui como referência o princípio da eficiência, que 

deve servir de moldura para o conjunto de atuações conjuntas do Estado em suas variadas 

formas, como incentivos fiscais, auxílios financeiros, reduções de exigências burocráticas, 

entre outras, visando, por vezes, incentivar setores da atividade econômica e, em outros 

momentos, proteger segmentos econômicos, sobretudo em relação à concorrência 

internacional. 

Relevante observar a necessidade de se ter, como parâmetro para a realização 

das atividades indutoras do Estado, o princípio da eficiência, que deve ser utilizado como 

imprescindível referencial ou moldura para o exercício das atividades indutoras. Não se olvide 

que a eficiência, mesmo antes da expressa inclusão como princípio constitucional da 

Administração Pública, pela Emenda Constitucional nº 19/98, já era prevista em várias 

passagens da Carta Magna e também em normas preexistentes, como bem lembram Telho e 

Caetano1. 

Na verdade, a doutrina brasileira já se referia ao principio da eficiência, bem 

antes de sua incorporação na Constituição. A inserção explícita desse princípio inspirou-se em 

previsões de sistemas jurídicos alienígenas, como o italiano e o espanhol. Humberto Ávila 

destaca que o tema da eficiência também já é objeto de estudo há bastante tempo no direito 

anglo-saxão2. 

Verifica-se, também, a existência de princípio nos mesmos moldes, nas regras 

oriundas da União Europeia, a exemplo do que consta no Regulamento CE-EURATOM nº 

2343/2002, em seu capítulo 7, intitulado “Princípio da Boa Gestão Financeira”, que 

estabelece, no art. 25: “As dotações orçamentais serão utilizadas em conformidade com o 

princípio da boa gestão financeira, ou seja, em conformidade com os princípios da economia, 

da eficiência e da eficácia”. 

                                                 

 
1 Cf. TELHO, Frederico; CAETANO, Tiago L. Fraga. O princípio da eficiência e o controle da atuação 

administrativa discricionária. Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo Horizonte: Fórum, ano 

3, n. 25, jan. 2004. 
2 Cf. ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 432. 
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No mesmo sentido, a Constituição espanhola de 1978, cujo art. 103, 1, 

consagra o princípio da eficácia, ao lado de outros considerados fundamentais à 

Administração Pública, como a legalidade, a hierarquia, a descentralização, a desconcentração 

e a coordenação. Pereda Rodrigues bem defende que o princípio da eficiência, deve presidir a 

atitude administrativa, sua organização e o regime da função pública3. 

Na mesma linha Alexandre de Moraes leciona que a eficiência impõe à 

Administração Pública e seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de 

suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, ética, em busca da qualidade, 

observando-se sempre a adoção de critérios que possam garantir a melhor utilização dos 

recursos públicos, evitando, dessa forma, desperdícios e assegurando uma maior rentabilidade 

social4. 

Esse aspecto, do ganho social é relevante e pertinente, quando se trata de 

projeto ou programa de incentivos. Jamacy José da Silva Junior, de forma bastante clara, 

ressalta que a eficiência “é um comando dirigido a todos que exercem função administrativa, 

ou simplesmente àqueles que manipulam recursos públicos [...]”, para que busquem, sempre, 

o melhor resultado, ou seja, no sentido do menor custo para os administrados, respeitados 

todos os princípios e regras que regem o regime jurídico-administrativo5. 

Conforme se observará, a conjugação de incentivos fiscais com outras formas 

de indução, como os incentivos financeiros e creditícios, leva a resultados mais eficientes. 

Exemplos demonstram que a concessão de incentivos fiscais isolados, como ocorreu no 

passado, como o modelo da Sudene/Finor, não geram os efeitos esperados, e a probabilidade 

de insucesso do empreendimento após a extinção do benefício é significativa. 

Para isso, utiliza-se como marco delimitador a atuação indutora do Estado, 

através de seus vários instrumentos, dentre eles a adequada regulação e os mecanismos de 

indução, enfatizando a conjugação desses instrumentos e a necessidade da compatibilização 

dos mesmos. Saliente-se não se ter a pretensão de apresentar minuciosos detalhes sobre cada 

uma das formas de indução. 

                                                 

 
3 Cf. PEREDA RODRÍGUEZ et al. Constitución española, com la doctrina más relevante del tribunal 

constitucional. Madrid: COLEX, 2002. p. 482. 
4 Cf. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional administrativo. São Paulo: Atlas, 2002. p.108. 
5 SILVA JUNIOR, Jamacy José da. A gestão por projetos e o princípio da eficiência na Administração Pública. 

Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central, Brasília: BACEN, v. 4, n. 1, jun. 2010. p. 30. 
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Procura-se desenvolver o tema, sobretudo, através de pesquisas bibliográficas, 

por doutrina nacional e estrangeira. Sobre a temática da regulação e da indução, há vasta 

produção de autores norte-americanos e ingleses, além de textos franceses, espanhóis e 

portugueses, muitos dos quais inspirados na doutrina alemã. Necessária também uma incursão 

em campos de estudo não jurídicos, como os relacionados à economia e, especificamente, à 

análise econômica do direito. Também se procura destacar os limites da função indutora do 

direito tributário, em virtude da globalização, e a necessidade de observância dos deveres 

sociais decorrentes de princípios como o da solidariedade e o da isonomia, sendo esses 

utilizados como base para aferição da eficiência. 

A presente dissertação foi desenvolvida com base no seguinte raciocínio: 

direito e economia, formas de intervenção, conjugação das formas de incentivos e o dever 

fundamental de contribuir como parâmetros para a desoneração. Finalmente, os efeitos 

almejados por essa conjugação, tendo como objetivo alcançar a maior eficiência possível. 

Eficiência que, não se pode deixar de lembrar, é princípio norteador da atuação estatal, 

inclusive no campo da indução ao desenvolvimento econômico e social. 

Podem ser citados alguns campos, acerca desse tópico, merecedores da maiores 

aprofundamentos, como, por exemplo, o caso da Zona Franca de Manaus, que já conta com 

um longo período desde a implantação e continua com perspectivas de extrema longevidade, 

com o objetivo de minimizar os custos naquela região. Merecerão também, no futuro, exames 

mais aprofundados, os instrumentos de desoneração recentes como o INOVAR-AUTO, 

programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de veículos 

automotores, objeto do Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012. 

O objetivo que se busca, com a realização deste trabalho, é demonstrar a 

necessidade de uma adequada análise econômica, para nortear a criação e, posteriormente, 

monitorar a eficiência de instrumentos jurídicos no campo da indução econômica. Tentar 

apresentar as balizas dessa atuação, evitando que elas sejam transformadas em instrumentos 

de proteção de grupos, mais influentes e próximos ao poder, o que sempre é um risco, em uma 

sociedade com desigualdades tão grandes como a brasileira, e indicar a eficiência, como um 

dos mais relevantes referenciais a serem observados. Não é demais reiterar o insucesso de 

programas de incentivos setoriais ocorridos no passado, como o da Sudene/Finor, que após 

um período de manutenção de indústrias na área que recebeu o incentivo, viu o fechamento 

das portas após o termino de regime mais favorável. 
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Os resultados apresentados até o momento são provisórios, representam o 

pensamento em seu atual estágio. As conclusões são pessoais e procuram representar uma 

contribuição, ao estudo da matéria, a qual ainda é carente de obras, sobretudo elaboradas por 

autores com formação jurídica. 
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I Breves Considerações Sobre Estado e Economia 

 

I.1 Estado, Economia e Crise 

 

As intervenções estatais para o desenvolvimento socioeconômico, bem como a 

maioria dos temas que relacionam o Direito com a Economia, mostram-se instigantes e de 

grande atualidade. 

Embora na última década do século passado e nos primeiros anos do século em 

curso estivesse em alta a tese do Estado Mínimo, fomentada sobretudo por fortes interesses 

econômicos, a crise dos últimos anos deixou evidente que a corrente acentuada do 

neoliberalismo estava, ao menos em parte, equivocada. 

Saber se o Estado induz, regula, incentiva, produz ou, ainda, conjuga todas 

essas formas, é uma opção política, efetivada a partir de uma série de instrumentos jurídicos, 

e, por essas razões, tem seus limites estabelecidos na Constituição. 

A crise, ainda não superada, dos anos 2008/2009, ampliou as hesitações e 

renovou o debate acerca dos papéis do Estado na sociedade atual. Após anos de prevalência 

das teses neoliberais, ressurgiram tendências de ampliação dos mecanismos de intervenção do 

Estado na economia e, por conseguinte, a necessidade de uma adequada definição de seus 

limites. 

A persistência dos efeitos da crise é algo preocupante, agravada, muitas vezes, 

por problemas circunstanciais, como, por exemplo, as mudanças ocorridas ao longo do ano de 

2011, desacelerações creditadas a fatores como alta de commodities agrícolas e preços do 

petróleo, ocorridas no primeiro semestre, em virtude da “Primavera Árabe”, o terremoto que 

assolou o Japão. No segundo semestre, viu-se uma disseminação na crise econômica europeia, 

a chamada Zona do Euro, passando a atingir países como a Itália. Por essas razões, a 

desaceleração da atividade econômica atingiu diversos mercados, inclusive países emergentes, 

acarretando a redução dos preços das commodities, das exportações, e piora nas condições de 

crédito6.

                                                 

 
6 Cf. RELATÓRIO da Administração Sistema BNDES, de 31.12.2011. Diário Oficial da União, 06 mar. 2012. 

Seção 1, p. 115. 
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Os reflexos desse estado de coisas puderam ser sentidos, por exemplo, no 

Brasil, onde se verificou uma redução do nível de crescimento nos últimos dois anos, 

atingindo patamar considerado, por grande parte dos especialistas, como insuficiente para 

atender às necessidades de desenvolvimento do país. A média de crescimento do ano de 2011, 

e esperada para 2012, tem oscilado entre 3,0% e 3,5%, taxa semelhante à verificada nos dois 

anos anteriores, nos quais ocorreram flutuações atípicas7. 

As preocupações com essas questões, e outras decorrentes da crise, se 

expressam nas manifestações de estadistas, economistas, juristas e de pessoas de relevo da 

sociedade em geral. Há poucos anos, Yoon Young-Kwan8, ex-Ministro das Relações 

Exteriores da Coréia do Sul, bem sintetizou a dimensão do problema, ao afirmar que, no 

ultimo século, sempre que uma mudança dessa monta atingia as relações entre Estado e o 

mercado, tinha-se como consequência uma importante comoção político-econômica. 

Exemplifica que a Primeira Guerra Mundial foi responsável pela transição entre o liberalismo 

não intervencionista do Século XIX, para uma época em que se viram os sistemas econômicos 

centrados na figura do Estado. 

Outro exemplo de mudança, lembrado pelo ex-Ministro, foi a inauguração do 

sistema de Bretton Woods, que surgiu em decorrência da Grande Depressão e da Segunda 

Guerra Mundial, trazendo um relacionamento mais equilibrado entre o Estado e mercado. De 

forma analógica, entende, o citado político, que a crise financeira iniciada em 2008 marcou o 

fim de três décadas de neoliberalismo, cujas características principais foram o livre comércio 

e a globalização financeira, e, da mesma forma que nos exemplos citados, estamos diante de 

uma mudança de enorme magnitude, porém sem sabermos qual a natureza da era que está 

diante de nós. 

Dessa forma, apesar de se esperar que a crise esteja em seus dias finais, não se 

pode deixar de lado a necessidade de se aprofundar no estudo das relações entre o Estado e a 

economia, para, então, se tentar compreender os inúmeros efeitos decorrentes desse inter-

relacionamento. Tal fato se torna evidente no estágio atual pós-crise, em que se verifica, ao 

                                                 

 
7 Cf. ACIOLI, Cláudio. As dores do crescimento. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro: FGV, v. 66, n. 02, 

fev. 2012. p. 16. 
8 Cf. KWAN, Yoon Young. A economia global está diante de uma crise de grande magnitude. Jornal Valor 

Econômico, 5/6/7 nov. 2010. p. A15. 
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menos em parte, a restauração das teorias de John Maynard Keynes, com uma retomada da 

presença do Estado na economia. 

Vasto é o conjunto de obras sobre regulação. Tony Prosser, por exemplo, 

efetua um relevante estudo sobre a atuação dos entes públicos reguladores, inclusive quanto à 

necessidade de adequada disciplina sobre os próprios reguladores, como bem ressalta no livro 

“The Regulatory enterprise: government, regulation and legitimacy”9. Também é rica a 

literatura existente sobre incentivos e outras formas de state aids. No entanto, a interação 

entre esses instrumentos, o modo como devem se harmonizar juridicamente, as ligações 

necessárias entre cada um deles, formando um conjunto uniforme, ainda é campo carente de 

bibliografia. 

 

 

I.2 Intervenções Estatais: breves considerações 

 

 

Os trabalhos acadêmicos, de maneira geral, segmentam as formas de 

intervenção, de modo que se encontram excelentes teses e dissertações sobre regulação 

econômica, sobre incentivos fiscais, sobre planejamento e, em menor monta, sobre outras 

formas de indução. No entanto, a análise da atuação conjugada dessas formas é que, regra 

geral, não é feita, e que se pretende, aqui, desenvolver. Em síntese, a proposta principal deste 

trabalho é a demonstração da importância da conjugação de instrumentos de auxílios estatais, 

com o objetivo de se conseguir um resultado mais eficiente. 

Para melhor compreender essa interação, torna-se importante a utilização da 

análise econômica do direito, observada, sempre, a moldura traçada pela Constituição, assim 

como não se pode esquecer que qualquer desoneração, como a concessão de incentivos, gera 

despesas e, por essa razão, obriga a obtenção de receitas de outras fontes, geralmente 

onerando os demais sujeitos passivos, que compõe a sociedade. 

Deve-se destacar, então, que nem sempre as formas de intervenção estatal são 

evidentes. Por vezes, o Estado se utiliza de mecanismos atípicos para a redução dos custos em 

                                                 

 
9 PROSSER, Tony. The regulatory enterprise: government, regulation and legitimacy. Oxford: Oxford 

University Press, 2010. p. 200/221. 
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benefício do setor privado, muitas vezes dissimulados ou realizados na tentativa de que 

passem despercebidos em outros institutos jurídicos, sendo exemplo disso as barreiras 

fitossanitárias, as quais, muitas vezes, encobrem políticas protecionistas. 

Um exemplo de intervenção que vem ocorrendo e se repetindo de maneira 

dissimulada pode ser visto com a “moratória” de quase dois anos que a Fazenda Nacional 

levou para efetuar a consolidação dos débitos parcelados no chamado “Refis da Crise”, já que, 

durante esse lapso, as empresas realizam apenas o pagamento de uma parcela mínima, com 

direito à certidão negativa de débitos e à suspensão das execuções. Contudo, após a 

consolidação dos débitos, a regra tem sido um período em que as empresas seguem realizando 

pagamentos durante um curto período, pois se segue com um novo programa de parcelamento 

especial, como vem se sucedendo a cada 3 anos, aproximadamente, de forma assemelhada ao 

que ocorreu com o Refis I, Paes, Paex e deve ocorrer com o “Refis da Crise”, de sorte que as 

empresas, simplesmente, aderem novamente ao sistema mais benéfico. 

O Brasil, constantemente, sofre os efeitos dessas dissimuladas barreiras 

protecionistas. A título de exemplo, bem atual, pode-se citar a redução das licenças 

automáticas de importação de produtos pela Argentina, fato esse que vem causando 

transtornos a exportadores brasileiros e a setores produtivos argentinos que necessitam de 

insumos importados. Com tal inovação, pretende o Estado argentino melhorar a balança 

comercial, como detalha Javier Lewkowicz, ao lecionar que devem os importadores informar 

de maneira detalhada à AFIP (Administração Federal de Ingressos Públicos), previamente, 

qualquer pedido de compra realizado no exterior daquele país. O objeto do governo argentino, 

com essa medida burocrática, é dificultar as importações, ao reduzir a velocidade das 

operações. O intuito governamental, com essas medidas, foi também obter um superávit 

comercial estipulado entre 10 e 12 bilhões de dólares no ano de 2012, sendo que, como 

instrumento operacional dessa restrição, foi editada a Resolução nº 3252 da AFIP, criadora da 

declaração antecipada de importação10. 

A crise financeira, cujo ápice se deu nos anos de 2008 e 2009, foi, sem 

dúvidas, grave e de enorme relevo, responsável por levar os principais Estados defensores de 

                                                 

 
10 Cf. LEWKOWICZ, Javier. Nuevas reglas de comercio en un año complicado. Disponível em: 

<http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-185190-2012-01-11.html>. Acesso em: 15 abr. 2012. 
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sistemas econômicos neoliberais, a reverem seus posicionamentos absenteístas, sobretudo em 

matéria de intervenção direta na economia e regulação. 

Referida tendência pode inclusive ser facilmente visualizada no Brasil, que, nas 

últimas três décadas, sobretudo a partir dos anos noventa do século XX, vinha apregoando o 

afastamento do Estado da condição de agente de atividades econômicas, sobretudo com a 

implantação, ainda que parcial, do programa de Reforma do Estado brasileiro. Basta observar 

a grande quantidade de dispositivos constitucionais que foram objeto de modificações, para 

possibilitar tais mudanças, a exemplo dos artigos 21, XI, 171, 173, 177 e 192 da Constituição 

Federal de 1988. 

Relevante, ainda, referir-se a Nicola Phillips, quando lembra que as mudanças 

relacionadas com a globalização da economia internacional têm efeitos sobre a natureza dos 

Estados nacionais, ressaltando, entretanto, que isso não significa necessariamente um 

declínio, mas sim uma mudança no papel do Estado, criando uma situação que se pode 

chamar de “paradoxo do poder estatal”, simultaneamente enfraquecido e fortalecido. Ressalta, 

ainda, no caso da América Latina, aquilo que denomina de “internacionalização do Estado”, 

concluindo que os poderes do Estado foram enfraquecidos em um nível global, como 

resultado das mudanças na estrutura de incentivos e sanções na economia internacional, 

porém, fortalecidos em um nível doméstico, como resultado do espaço criado pela 

internacionalização estatal e pela consolidação da economia e da reforma política11. Lembra-

se, também, da estabilização econômica pós-anos oitenta, a sucessão dos golpes de Estado e a 

estabilização política. 

 

As ideias básicas de competitividade, liberdade de mercado, redução de 

barreiras alfandegárias, restrições a mecanismos protecionistas, vinham sendo propagadas12 

(embora nem sempre praticadas) e construídas, frente ao fenômeno da globalização e do novo 

substrato ideológico que surgia13. Porém, o modelo de Estado mais reduzido e menos 

                                                 

 
11 Cf. PHILIPS, Nicola. Globalisation and the “Paradox of State Power”: perspectives from Latin America. 

Disponível em: <http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/9008/1/Globalisation%20and%20the% 

20Paradox%20of%20State%20Power%20%20Perspectives%20from%20Latin%20America.pdf?1>. Acesso em: 

21 fev. 2012. 
12 Cf. BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; GRAU Nuria Cunill. Entre o estado e o mercado: o público não 

estatal na Reforma do Estado. Rio de Janeiro: CLAD/FGV, 1999. p. 17. 
13 Cf. GERBER, David J. Constitutionalizing the Economy: german neo-liberalism, competition law and the 

New Europe. The American Journal of Comparative Law, Berkley, v. 42, 1994. p. 25. 
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interventor, como agente da atividade econômica e com consequente ampliação da atuação do 

setor privado, em comparação com o modelo do Welfare State, não se mostrou como o 

caminho mais adequado. 

Em virtude da crise, o modelo do Estado Empresário foi, ao menos em parte, 

restaurado. Isso se deu para preservação do próprio sistema, evitando a quebra de grandes 

conglomerados, o que arrastaria, inclusive, fundos de pensões, como poderia ter acontecido 

com a paradigmática General Motors. Várias formas de state aids foram utilizadas, 

destacando-se a aquisição de participações societárias e controles acionários de bancos, de 

imobiliárias e de seguradoras. 

A crise dos dias atuais, apesar de nem de longe ter alcançado as proporções da 

ocorrida em 1929, foi e ainda é grave. As consequências sobre a União Europeia, sobretudo 

em relação a Estados mais periféricos, como é o caso de Portugal, da Irlanda e, sobretudo, da 

Grécia, são preocupantes.  

Alguns autores, de grande relevo, como Paul Krugman, chegaram a referir-se 

ao “return of depression economics”14, em obra na qual aquele economista aponta as 

características dessa economia de depressão, tais como: a insuficiência do segmento da 

demanda, inclusive em honrar as obrigações, e os efeitos da globalização, com a facilidade de 

ampliação das crises e a necessidade de intervenção estatal. Bem lembra as medidas do 

Estado americano, após quebra do Lehman Brothers, com um grande programa estatal de 

recapitalização do sistema e de estímulo fiscal, fazendo ressurgir “the good old Keynesian 

stimulus”, como representativo dessa fase da economia, onde, o socorro estatal se mostra 

necessário. Segundo Krugman, a crise de 2008-2009 tem características específicas, pois, “for 

the first time since the 1930s, the creditworthiness of the world’s banking system – not just 

individual banks – was called into question”. 

Mostra, então, o autor, a necessidade de viés diferenciado para um “Estado 

Pós-Crise”, com perfil mais amplo e intervencionista, que aquele do Estado típico do modelo 

neoliberal, sobretudo no que diz respeito ao uso de instrumentos de regulação mais rígidos e 

incentivos, ou seja, a retomada ao modelo keynesiano. 

                                                 

 
14 KRUGMAN, Paul. The return of depression economics and the crisis of 2008. New York: Norton, 2009. p. 

164/191. 
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Essa atitude pode ser verificada no Brasil, que, nos últimos anos, vem tentando 

reutilizar tal modelo mais intervencionista, com uma tentativa de resgate da política industrial, 

tecnológica e de comércio exterior (2004), da política de desenvolvimento produtivo (2009) e 

do Plano “Brasil Maior” (2011), após mais de uma década de difusão de que ideias 

liberalizantes seriam suficientes para restabelecer o desenvolvimento econômico brasileiro15. 

 

 

I.3 O Ressurgimento das Ideias Keynesianas e a Modificação do Quadro Legal das 

Intervenções Estatais 

 

 

Ressurgiram, com a crise, as evidências de que o Estado continua sendo 

elemento de enorme relevo no cenário econômico, capaz de tornar setores da economia 

extremamente sedutores e outros sem qualquer atrativo16. Com isso, a figura dos incentivos 

positivos e negativos ganhou grande fôlego. 

Foi uma reação que os Estados tiveram para salvar o sistema, enfrentando com 

mais presteza e eficiência a crise, como forma de arrostar aquilo que Alan Greenspan 

denominou de a “era da turbulência”, destacando-se da obra do mencionado autor frase 

lapidar: “Por mais estupenda que seja a produtividade do capitalismo de mercado, seu 

calcanhar de Aquiles é a percepção crescente de suas recompensas, que cada vez mais 

favorecem os mais qualificados, não se distribuem com equidade”17. O mesmo Greenspan 

que, posteriormente, admitiu estar descrente e, pode-se dizer, até mesmo, chocado, em virtude 

da capacidade de autocorreção do livre mercado ter se mostrado equivocada18. 

Nesse contexto de intervenções do Estado, no Brasil, verificou-se uma 

modificação do quadro legal de atuações estatais, para resistir aos efeitos da crise, inclusive 

no papel empresarial, com mudanças que possibilitaram a empresas estatais do setor 

                                                 

 
15 Cf. NASSIF, André. Contradições do ativismo keynesiano brasileiro. Valor Econômico, 20/22 abr. 2012. p. 

14. 
16 Cf. PROSSER, Tony. The limits of competition law. Oxford: Oxford University Press, 2005. p. 17. 
17 GREENSPAN, Alan. A era da turbulência: aventuras em um novo mundo. Tradução de Afonso Celso da 

Cunha Serra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 490. 
18 Cf. ANDREWS, L. Edmund. Greenspan concedes error on regulation. Disponível em: 

<http://www.nytimes.com/2008/10/24/business/economy/24panel.html>. Acesso em: 20 nov. 2012. 
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financeiro, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, exercer uma intervenção 

mais efetiva. 

Observe-se, como exemplo, o surgimento do Programa “Minha Casa Minha 

Vida”, estimulando a construção civil através de um conjunto coordenado de medidas, que 

vão desde a simplificação dos instrumentos de atuação de bancos federais, incentivos fiscais e 

financiamentos para os adquirentes. Esse programa será especificamente trabalhado nesta 

dissertação, como exemplo da atuação combinada de auxílios estatais. 

Outro exemplo, mais recente, é o Plano “Brasil Maior”, também expressão de 

uma conjugação de modalidades de auxílios estatais, representados por ampliação do limite de 

financiamentos subsidiados pelo BNDES, sobretudo nos setores de inovação e engenharia. 

Efetuou-se, ainda, relevante modificação na legislação, no tocante às linhas de 

crédito para exportação e houve diversas desonerações tributárias, inclusive em relação às 

contribuições patronais para a previdência social. Autorizou-se, a criação de uma empresa 

pública: Agência Brasileira de Gestão de Fundos e Garantias S.A (ABGF) e de um Fundo 

Garantidor de Projetos de Infraestrutura de Grande Vulto (FGIE), com participação da União 

Federal em onze bilhões de reais. Tais medidas foram previstas nas Medidas Provisórias nº 

563 e 564, ambas de 03 de abril de 2012 564 (já convertidas nas Leis 12.715/2012 e 

12.712/2012, respectivamente). 

Esse conjunto de medidas vem sendo objeto de análises econômicas 

contraditórias, recebendo, por vezes, fortes críticas, embora não se possa esquecer que, muitas 

vezes, por trás de uma crítica de natureza aparentemente técnica, encontra-se uma defesa de 

tese em favor de um segmento desfavorecido pela atuação estatal. 

Observe-se, também, o exemplo de utilização de instrumentos conjugados para 

atender a regiões específicas do país, ou em setores específicos, como é o caso da Zona 

Franca de Manaus, ou, ainda, um exemplo local, como a construção do estaleiro Atlântico 

Sul, na área portuária de Suape, Pernambuco. Para que tal acontecesse, houve a conjugação de 

vários instrumentos de indução, desde os de natureza tributária, como a concessão de isenções 

de ICMS sobre a comercialização de navios, de IPI, de ISS sobre reparos e outros serviços 

navais, e incentivos financeiros e creditícios através de linhas de crédito subsidiadas. Tudo 

isso se mostrou imprescindível para que o projeto industrial pudesse ter possibilidade de ser 

bem sucedido. 

 



25 

 

 

 

I.4 As Regulações Setoriais e a Crise do Estado Mínimo 

 

 

Aspecto também de grande relevância é o aprimoramento dos meios de 

regulação, considerando-se a absoluta insuficiência da produção normativa primária, para 

disciplinar a vida na sociedade atual. Essa questão da ampliação dos mecanismos de 

regulação, com a criação de microssistemas regulatórios, é uma realidade inafastável e de 

extrema complexidade. Como exemplos, têm-se as normas regulatórias oriundas do Banco 

Central, no tocante às instituições financeiras; as da Comissão de Valores Mobiliários, em 

relação ao mercado de valores mobiliários; as da Superintendência de Seguros Privados, 

quanto ao mercado de seguros privados; as da ANATEL, no que respeita às 

telecomunicações. Em todos esses campos, surgem problemas referentes à necessária 

delimitação do quadrante sob reserva legal. 

Relevante, também, se observar, em relação aos entes reguladores, a existência 

do risco de capturas políticas e econômicas, além da insuficiência dos instrumentos de 

legitimação. Esse problema é examinado por Maria Salvador Martinez, ressaltando-se um 

importante estudo comparativo sobre a inexistência, ou insuficiência, do controle político 

democrático, pondo em questão a legitimidade dos entes reguladores, mesmo em países como 

o Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha19. 

Luciana de Medeiros Fernandes, ao explorar o tema, salienta aspectos de 

relevo que fragilizam as regulações setoriais, tais como: a figura da captura, seja ela 

econômica ou política, a falta de coordenação entre os vários instrumentos de atuação estatal e 

suas limitações frente a fenômenos como as integrações regionais e a globalização econômica, 

destacando entender justificada: 

 

a intervenção do governo para evitar uma ruptura de padrões de produção e 

comércio. Sustenta-se a adequação da regulação para que ela seja útil à realidade 

vigorante, bem como se advoga pela ‘racionalização do sistema de regulação’ e 

fiscalização, adotando-se uma estrutura mais moderna, com órgãos divididos em 

                                                 

 
19 Cf. MARTINEZ, Maria Salvador. Autoridades independientes. Barcelona: Ariel, 2002. p. 381. 
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função de seus objetivos, e não mais em função da natureza das instituições 

reguladas e fiscalizadas20. 

 

No Brasil, infelizmente, o mérito tecnocrático não vem sendo observado como 

critério de investidura dos dirigentes dos entes reguladores, em razão da preponderante 

captura política, implicando diretamente nas indicações desses cargos e, por outro lado, 

pacífico é que o mecanismo de legitimação procedimental existente no Brasil é deficiente, e, 

em muitos casos, meramente formal, como se verifica pelas audiências públicas e consultas 

públicas realizadas por esses entes. Essas deficiências fazem cair por terra, no Brasil, uma 

relevante lição de Ariño Ortiz, quando afirma que a política regulatória tem como objetivo a 

defesa e boa ordenação do sistema de prestações nas melhores condições possíveis de 

segurança, qualidade e preços, exigindo-se empresas solventes, estáveis, dinâmicas e 

rentáveis, realçando, ainda, o autor, que somente se torna possível uma boa regulação de 

setores estratégicos, se tivermos uma adequada mistura de análise econômica, engenharia e 

direito público. 

A deficiência na regulação normativa e da regulação administrativa decorrente 

tem, como consequências, regra geral, a ineficiência e a insuficiência do setor21, violando, 

diretamente, o principio da eficiência, presente no Texto Constitucional, que deve ser 

observado em qualquer atuação estatal. 

Os problemas existentes nos diversos instrumentos utilizados pelo Estado para 

intervir na economia pretendem ser, examinados, numa tentativa de se demonstrar que a falta 

de uma adequada coordenação na utilização dos mesmos tem sido um dos elementos a 

fragilizá-los. 

De se atentar à necessária observância dos limites constitucionais, para não 

transformar as atividades indutoras do Estado em instrumentos que, em vez de servirem o 

desenvolvimento econômico e social, passam a ter majoritariamente utilização para beneficiar 

de forma indevida, segmentos e grupos próximos aos detentores do poder estatal. 

Outro ponto de constante tensão na disciplina regulatória estatal é a necessária 

harmonização do poder normativo dos entes com o princípio da legalidade, ainda mais patente 

                                                 

 
20 FERNANDES, Luciana de Medeiros. O Estado da crise. Revista Brasileira de Direito Administrativo e 

Regulatório, São Paulo: MP, n. 1, 2010. p. 113. 
21 Cf. SAMPAIO, Patricia et al. Dificuldades na regulação dos transportes coletivos. Revista Conjuntura 

Econômica, v. 66, n. 3, mar. 2012. 
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em sistemas como o brasileiro, onde a legalidade se apresenta de forma bastante densa, sem a 

flexibilidade existente em modelos como o francês, onde a Constituição de 1958, em vigor, 

estabelece, em seu art. 37, que os “conteúdos outros, fora do reserva da lei, têm natureza 

regulamentar”22, e o art. 34 claramente delimita as matérias sob reserva de lei. A esse respeito, 

Guy Cassone afirma: 

 

O campo de ação é limitado. [...] O poder regulamentar, realizado primordialmente 

pelo Primeiro Ministro, excede largamente, o campo de aplicação das leis. Além 

dessa competência, que subsiste, tem-se regulamentação autônoma, todas as vezes 

que normas são necessárias além dos domínios reservados pela Constituição à lei, 

orgânica ou ordinária23. 

 

O sistema brasileiro, apesar de tender ao abrandamento da ideia de uma 

legalidade mais estrita, ainda apresenta mais complexidade e dificuldade para a expansão da 

atividade regulatória normativa24, que o padrão francês. 

A crise dos últimos anos mostrou a inviabilidade do modelo do Estado 

Regulador, com o viés de Estado Mínimo25, de forma que devem ser aprofundados os estudos 

acerca das formas de indução pelo Estado dirigidos ao desenvolvimento econômico e social, 

inclusive como instrumento de defesa contra um sistema que, apesar de em si, não ser danoso, 

sabe-se que excessos e descontroles podem ter consequências deploráveis26. Dessa forma, o 

presente estudo tem o intuito de demonstrar, inclusive com análise de exemplos, que a 

conjugação das várias técnicas é o melhor caminho para se ganhar eficiência na atividade 

indutora estatal.

                                                 

 
22 “Art. 37 Les matiéres autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire”. 
23 CASSONE, Guy. La Constitution, introduire et commentée. 9. ed. Paris: Seuil, 2009. p.178 e 189. 
24 Sobre o tema da regulação e legalidade, o mestrando publicou o artigo Legalidade e regulação pelas agências 

no direito brasileiro. Revista da Escola da Magistratura Federal da 5a. Região, Recife: Esmafe, n. 16, dez. 

2007. p. 135/157. 
25 Sobre essa figura, merece consulta a obra de Robert Nozick, denominada, em português, de Anarquia, Estado 

e utopia. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 
26 Cf. DIXIT, Avinash K. Lawlessness and economics: alternative modes of governance. New Jersey: Princeton 

University Press, 2004. p. 03. 
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II Formas de Intervenção do Estado na Economia 

 

 

II.1 O Papel do Estado e as Formas de Intervenção Estatal na Economia 

 

 

As intervenções efetuadas pelo Estado na economia têm, nos dias atuais, um 

papel fundamental e, muitas vezes, decisivo no mercado. As formas de intervenção do Estado 

na economia podem ser classificadas, basicamente, em atuação direta e indireta, sendo a 

primeira realizada através de empresas estatais e a segunda efetivada por meio da regulação, 

do planejamento e dos incentivos. A esse respeito, Christopher Pierson27 afirma que a 

atividade econômica do Estado pode ser divida em duas: a primeira se dá naquelas áreas em 

que o Estado está diretamente envolvido como um ator econômico; a segunda diz respeito ao 

campo de atividade no qual o Estado procura influenciar o processo econômico, sublinhando-

se que essa segunda categoria pode ainda ser subdividida entre as políticas de Estado que são 

voltadas diretamente à economia, como a política industrial e monetária, e aquelas políticas 

que, apesar de indiretas, possuem um impacto profundo na atividade econômica. 

Destaca o autor que, na atualidade, os Estados podem ser chamados de Estados 

Fiscais, utilizando-se, primordialmente, da tributação para obtenção de receita, e, 

consequentemente, é essa renda que vai ser gasta nas políticas públicas, sendo que esse 

mecanismo é justamente aquele por meio do qual o Estado redistribui a riqueza, apesar da 

redução ocorrida na produção de bens e serviços diretamente pelos Estados: estão 

“massivamente presentes nos processos mediatos de produção, distribuição e trocas, além de 

possuir um papel extremamente importante como definidor das políticas econômicas”28. 

A primeira forma, ou primeiro modelo, aquele no qual o Estado atua 

diretamente na economia esteve fortemente presente no Brasil, no período que antecedeu a 

Constituição de 1988, quando ocorria a prestação de diversos serviços, por empresas estatais, 

em substituição às concessionárias, como o caso das ferrovias, com a criação da Rede 

Ferroviária Federal S/A (RFFSA), sociedade de economia mista federal, sucessora das 

                                                 

 
27 Cf. PIERSON Christopher. The Modern State, 2.ed. London and New York: Routledge, 2004, p.81-91 e 93. 
28 PIERSON Christopher. The Modern State, 2.ed. London and New York: Routledge, 2004, p.81-91 e 93. 
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concessionárias estrangeiras em sua maioria. Outro exemplo é o da estatização dos serviços 

de correios e telégrafos. Na mesma linha, surgiram a Portobras, sociedade de economia mista 

federal, responsável, então, pela exploração da grande maioria dos portos organizados no 

Brasil; a Eletrobras, responsável pela produção de energia elétrica, através de subsidiárias, 

também estatais, como a Eletronorte e a Chesf, dentre outras, e também responsável pelas 

concessões das transmissões elétricas. Outro grande empreendimento estatal foi a criação da 

entidade binacional de Itaipu, após acordo com o Paraguai, para aproveitamento dos recursos 

hidráulicos de trecho do Rio Paraná29. 

Outro exemplo relevante que poderia ser citado é a criação da Telebrás, 

empresa holding do sistema de telecomunicações, tendo como empresas do grupo: a Embratel 

para comunicações a grande distância e as empresas de telefonia de base estadual, como, no 

caso de Pernambuco, a TELPE. 

O caminho para o segundo modelo, começou a ser trilhado com o Programa 

Nacional de Desestatização – PND, que surgiu por força da Medida Provisória nº 155, de 15 

de março de 1990, posteriormente convertida na Lei nº 8.031/90, alterada pela Lei nº 9.491, 

de 9 de setembro de 1997. Com a implantação do programa, ainda que parcial, houve sensível 

redução da atuação do Estado como empresário. Como decorrência, por exemplo, o segmento 

dos bancos estaduais foi quase que integralmente desestatizado, após saneamento dos 

mesmos, que, por muitas vezes, funcionavam como braço político dos governantes, sem a 

necessária observância das adequadas cautelas, em relação às operações que realizavam, quer 

empréstimos, quer financiamentos, ou de outras ordens. 

A telefonia foi também desestatizada e as antigas telefônicas públicas tiveram 

seus controles societários adquiridos por empresas privadas, e além dessas, surgiram novas 

empresas, as quais passaram a atuar no mercado de telefonia, em sistema concorrencial. 

A desestatização também ocorreu com a grande maioria das distribuidoras de 

energia elétrica. Como exemplos, houve a transferência do controle societário da CELPE em 

Pernambuco, da COELCE no Ceará, da CEAL em Alagoas, fato que se reproduziu em quase 

todo o Brasil, com poucas exceções (parte do Estado de São Paulo30). 

                                                 

 
29 Cf. HISTÓRIA da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Disponível em: <http://www.itaipu.gov.br/nossa-historia>. 

Acesso em: 19 out. 2012. 
30 Informação disponível em:<http://ri.cesp.com.br/governaca-corporativa/estatuto-social/>. Acesso em: 23 set. 

2012. 
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O relatório de avaliação do Programa Nacional de Desestatização, elaborado 

pela Controladoria Geral da União e publicado no ano de 2001, demonstra que, até aquele 

ano, os resultados acumulados das privatizações realizadas desde 1991 haviam alcançado o 

montante de U$103,3 bilhões, este montante incluindo não só as empresas inseridas no 

próprio PND, como também aquelas privatizadas no âmbito dos Estados membros, além das 

concessões na área das telecomunicações. Ainda segundo o relatório, houve a transferência ao 

setor privado de empresas dos seguintes setores: siderúrgico, petroquímico, fertilizantes, 

mineração, telecomunicações, transporte ferroviário, diversos bancos, rodovias e portos. 

Contabilizando-se, apenas no âmbito do PND, na década entre 1991 e 2001, foi apurada uma 

receita equivalente a 28,5 bilhões com a venda e participações acionárias dessas empresas, 

que acrescida ao valor da dívida transferida ao setor privado resultou num total de US$37,7 

bilhões. Já na esfera estadual, esses valores foram, respectivamente, de US$27,9 bilhões, 

auferidos das privatizações entre 1996 e 2001, que, quando acrescidos às dívidas transferidas, 

totalizam US$34,7 bilhões. Nas telecomunicações, esses valores chegaram a um resultado 

acumulado (até 2001) de US$30,9 bilhões, com US$2,1 de dívidas transferidas ao setor 

privado31. 

Trata-se de montantes por demais expressivos. De qualquer sorte, para 

consolidação do processo de desestatização ocorrido no Brasil, “importou-se” o modelo de 

reguladores autônomos, os quais teriam o objetivo de evitar a captura política dos entes 

responsáveis pela regulação administrativa e normativa que veio a se tornar necessária, com a 

transferência desses setores para a iniciativa privada. 

Surgiram, inicialmente, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e a Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL), estas em observância às alterações efetuadas no 

art. 177, pela Emenda Constitucional nº 09/1995, e no art. 21, XI, pela Emenda Constitucional 

nº 08/1995, respectivamente. Posteriormente, veio a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), para regulação e decorrente exercício do papel de concedente no setor elétrico. Na 

sequência, foram criadas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Agência Nacional de Transportes Terrestres 

                                                 

 
31 Relatório disponível em: <http://www.cgu.gov.br/publicacoes/BGU/Arquivos/2001/VolumeI/Cap%C2%A1 

tulo%20IV/IV.5%20-%20AVALIPROGRAMA%20NACIONAL%20DE%20DESEST.pdf>. Acesso em: 12 

nov. 2011. 
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(ANTT), a Agência Nacional de Transportes Aquáticos (ANTAQ), a Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC) e a Agência Nacional do Cinema (ANCINE). 

O funcionamento dessas instituições vem sendo objeto de profundas críticas. 

Os maiores problemas em relação a elas, dizem respeito à captura política e econômica dos 

seus dirigentes, de modo que os reguladores terminam por funcionar, mais como instrumentos 

que atendem às conveniências e interesses de regulados, que aos interesses da sociedade. No 

Brasil, esse fenômeno vem ocorrendo com frequência e de modo bastante precoce. 

 

 

II.2 Legalidade e Regulação. 

 

 

Outro sério problema envolvendo essas instituições é o choque entre o 

princípio da legalidade e os limites ao poder normativos dos reguladores. De fato, há um 

relevante ponto de tensão entre a necessidade de disciplina jurídica dos microssistemas, que 

representam a complexa sociedade moderna, e o princípio da legalidade. Tal aspecto é 

abordado com extrema precisão por autores como Paulo Otero, que deixa claro que “muitas 

vezes sob uma aparência formal e proclamada de estado de juridicidade, esconde-se uma 

realidade muito diferente”, um Estado Administrador que é completamente responsável pela 

criação e aplicação normativa em todas as fases32. 

Essa figura dos reguladores autônomos tem gerado acesas controvérsias, 

sobretudo em países do modelo europeu continental, como o francês, e aqueles deles 

decorrentes, como o brasileiro. Alguns autores criticam a figura da normatização pelas 

agências, como expressão de quebra da unidade do sistema, uma espécie de “feudalização” do 

direito, como ressalta Brigitte Masquet33. 

No Brasil, sem dúvidas, o disposto no art. 5º e no art. 37, da Constituição 

Federal de 1988, representa um efetivo obstáculo, em relação à possibilidade de exercício de 

um poder normativo mais extenso por agências independentes, ou por reguladores 

tradicionais, como o Banco Central do Brasil, a Superintendência de Seguros Privados 

                                                 

 
32 OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade. 

Coimbra: Almedina, 2003. p. 1102. 
33 MASQUET, Brigitte. Les autorités administratives indépendantes. Paris: Dalloz, 2007. p. 11. 
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(SUSEP), dentre outros. Tampouco é possível defender que as agências referenciadas nos arts. 

21 e 177 da Constituição Federal, Anatel e ANP, teriam, por esse fato, competência normativa 

independente. Há clara incompatibilidade entre o princípio da legalidade, com as 

características que ele apresenta no padrão brasileiro e o modelo regulatório independente. A 

ideia de poder normativo das agências, no Brasil, deve ser construída sempre como um poder 

normativo secundário, feito com fundamento na moldura legal já existente. 

Bem destaca Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti que a separação dos 

poderes, ou a moderna separação das funções, sofre, por vezes, algumas dificuldades com a 

teoria dos entes reguladores autônomos34.  

Muitos têm sido os conflitos decorrentes das normatizações produzidas pelas 

agências que invadem áreas sob reserva legal. Celso Antônio Bandeira de Mello deixa claro 

que as determinações oriundas dos entes reguladores devem cingir-se a aspectos estritamente 

técnicos, e mesmo essas devem amparadas nas normais legais, não havendo possibilidade de a 

norma técnica contradizer ou distorcer o sentido daquilo disposto na lei35. 

Para possibilitar uma compatibilização, defende-se a figura da lei standard ou 

skeleton type, nos moldes já reconhecidos pela doutrina norte-americana, ou seja, tais leis 

devem possuir standards suficientes para guiar a ação executiva. Já tivemos a oportunidade 

de referenciar, em momento anterior, com base em lição de Oswaldo Aranha Bandeira de 

Mello, as leis de delegação ou leis de habilitação, chamadas pelos franceses de lois-cadres 

(leis-quadros), assim chamadas em razão de traçarem uma moldura, um contorno limitativo à 

ação do Poder Executivo – ou seja, essas leis delimitam o objetivo sob qual o Executivo 

poderá exercer a edição de atos normativos36. 

Justamente em função da existência desse contorno limitativo, que deve estar 

presente a figura das leis standards, ou seja, aquelas sobre as quais Dinorá Adelaide Musetti 

Grotti afirma que “a constitucionalidade da lei atributiva depende de o legislador haver 

estabelecido standards suficientes, pois do contrário haveria delegação pura e simples de 

função legislativa”, e é por esse motivo que saber qual é esse conteúdo mínimo necessário, 

                                                 

 
34 Cf. CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. A independência da função reguladora e os entes 

reguladores independentes. Revista de Direito Administrativo, São Paulo: FGV, v. 219, jan./mar. 2000. 
35 Cf. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 20.ed. São Paulo: Malheiros, 

2007. p.157. 
36 Cf. CAVALCANTI, Artur. Legalidade e a regulação pelas agências no Direito Brasileiro. Revista da Escola 

de Magistratura da 5a. Região. Recife: Esmafe, 2007. p. 155. 



33 

 

 

que deve estar presente nas leis, não é tarefa das mais fáceis, segundo a autora citada, é uma 

das questões mais clássicas e tormentosas presentes no constitucionalismo de países como os 

Estados Unidos, a Alemanha e a França37. 

É clara a existência de controvérsias acerca do modelo regulatório brasileiro, 

aqui referido e cujo enfrentamento ensejaria uma tese específica. Não se pode, entretanto, 

deixar de referenciar que o Brasil vem tendo uma atuação ineficiente e insuficiente no campo 

da regulação econômica, em detrimento do mercado e da sociedade em geral, pois vem 

apresentando resultados aquém daquilo que seria aceitável, sobretudo em se considerando as 

razões que motivaram a criação desses entes38. 

Verifique-se, apenas a título de exemplo, que a Agência Nacional de 

Telecomunicações precisou ser notificada pelo Tribunal de Contas da União, que cobrou 

posições mais firmes do ente regulador, com o intuito de punir as operadoras de telefonia, em 

razão da má qualidade dos serviços prestados. De se registrar ação que culminou com a 

proibição de vendas de chips pela TIM, Claro e Oi, no dia 18 de julho de 2012, por motivos, 

que em sua maioria decorreram de determinações do Tribunal de Contas da União, que exigia 

um maior peso dos indicadores de atendimento ao cliente, na fórmula utilizada para efetuar o 

cálculo das metas de qualidades dos serviços prestados39. 

 

II.3 Regulação e Eficiência 

 

Vê-se, pois, a necessidade de que, tais fatos sejam analisados à luz do princípio 

constitucional da eficiência. 

Ao lado e conectado à atividade regulatória, o art. 174 da Constituição Federal 

de 1988 também prevê um conjunto de atividades que representam o planejamento, 

compreendendo: 

 

                                                 

 
37 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. As agências reguladoras. Revista Eletrônica de Direito Administrativo 

Econômico, Salvador: IDPB, n. 06, mai./jun. 2006. p. 14. 
38 Com simples consulta no sítio institucional do Tribunal de Contas da União na internet (www.tcu.gov.br), 

pode-se verificar a existência de diversos documentos comprobatórios da atuação deficiente dos entes 

reguladores. 
39 Registro disponível em: <http://www.casacivil.sp.gov.br/biblioteca-ccivil/noticias/MostraNoti.asp?par=986>. 

Acesso em: 23 set. 2012. 
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A definição de objetivos e estratégias de ação administrativa destinadas a atender 

metas e prioridades que compõem as políticas públicas de ordenação da atividade 

econômica no mercado nacional. Para que o seu produto, o plano, tenha validade e 

eficácia jurídicas, é imprescindível a sua veiculação por meio ato normativo do 

órgão ou entidade competente40. 

 

A Constituição estabelece que o planejamento é apenas indutor para o setor 

privado, porém vinculante ao setor público. Não se pode esquecer a estreita vinculação entre o 

planejamento e a disciplina setorial, legal e regulatória, além dos meios utilizados pelo Poder 

Público para induzir condutas, atividades, profissões. As formas de agir do Poder Público, 

sobretudo em relação à normatização, conjugada com planejamento, indução fiscal e 

financeira, são atividades que estão intrinsecamente ligadas e em relação às quais o agir em 

conjunto, após acurada análise econômica, é que possibilita uma adequada possibilidade de 

sucesso da atuação estatal. 

É importante destacar, como o fazem Maria Manoel Leitão Marques e Vital 

Moreira, que, mesmo antes da crise iniciada em 2008, quando se verificou a necessidade de 

uma reversão, ao menos parcial, no sentido de reduzir o Estado-Agente, se entendia, que a 

trilha que estava sendo seguida não era de retorno ao laisser faire e ao capitalismo liberal, 

mas de forma contrária, pois o “fim dos exclusivos públicos provocou, em geral, um reforço 

da atividade reguladora do Estado”41. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
40 FRANÇA, Wlademir Rocha et al. Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense; 

Gen, 2009. p. 1999. 
41 LEITÃO MARQUES, Maria Manoel; MOREIRA, Vital. A mão visível: mercado e regulação. Coimbra: 

Almedina, 2003. p. 13. 
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III A Teoria Dos Incentivos E Análise Econômica Do Direito 

 

 

III.1 A interação Entre Direito e Economia. 

 

 

A visão do direito isolado de outros fenômenos sociais é um equívoco presente 

em grande parte da doutrina jurídica nacional, fruto de uma tradição bacharelesca que 

acompanha a formação cultural brasileira. A influência, os efeitos do elemento econômico e a 

utilização desse, como referencial para a análise dos institutos jurídicos, é uma construção 

relativamente recente, sobretudo no Brasil, mas de grande relevo. Ivo Gico Jr.42 ressalta que o 

direito não possui uma teoria sobre o comportamento humano, e nesse sentido a análise 

econômica torna-se mais útil, pois tem o condão de fornecer ferramentas teóricas, já 

maturadas, que ajudam na compreensão dos fatos sociais e, principalmente, de como a 

sociedade irá responder a alterações nas estruturas de incentivos. 

Essa mesma concepção é também trazida por Cooter e Ullen43, ao afirmarem 

que a economia é capaz de fornecer uma teoria comportamental (behavior) que é capaz de 

ajudar na previsão de como as pessoas reagem às leis, tendo-se como base a reação das 

pessoas aos incentivos. Os referidos autores afirmam que a utilização dessa teoria “suplanta a 

intuição da mesma forma como a ciência suplanta o bom senso”. Os autores citam, ainda, o 

subtítulo utilizado por Guido Calabresi, no texto “Property rules, liability rules and 

inalienability: one view of the catedral”44, em alusão às pinturas de Monet, que possuíam a 

Catedral de Rouen como tema, pois o pintor, ao longo da vida, retratou o mesmo objeto com 

diferentes cores e texturas, de modo que a análise de apenas uma das telas não possibilitaria 

uma compreensão mais completa da obra. 

                                                 

 
42 Cf. GICO JR. Ivo. Introdução ao Direito e Economia. In: TIMM, Luciano Benetti. (Org.) Direito e Economia 

no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012. p.02. 
43 Cf. COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia, 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. p 26. 
44 CALABRESI, Guido. Property rules, liability rules and inalienability: one view of the cathedral. 

Disponível em: <http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3043&context=fss_papers>. 

Acesso em: 31 out. 2012. 
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Utilizando-se, ainda, da metáfora empregada por Calabresi, Cooter e Ullen 

afirmam que a ciência comportamental pode ser entendida como uma argamassa que, naquela 

mesma catedral, encontra-se em todas as partes, e, em conjunto com as demais matérias-

primas, dá sustentação ao todo, concluindo que a economia é atualmente a parte da ciência 

comportamental mais útil ao direito. 

Daí o grande relevo da figura da disciplina Law and Economics, que pode ser 

definida, como o fazem Mercuro e Medema, como: “A aplicação da economia, 

primordialmente as teorias microeconômicas e dos conceitos básicos da economia do bem 

estar, para examinar a formação, estrutura, procedimentos e impacto econômico no Direito e 

nas instituições jurídicas”45. 

Os efeitos econômicos de qualquer ação ou omissão são fundamentais na vida 

atual. Destaca-se, nesse contexto, o artigo intitulado “The problem of social cost”, de autoria 

de Ronald Coase, publicado no Journal of Law and Economics 1, em 1961, como pioneiro ao 

desenvolvimento do que veio a se chamar análise econômica do direito. 

Entretanto, a vinculação entre economia e direito já era apontada por autores 

clássicos como Adam Smith e Karl Marx.  

Os estudos da relação entre direito e economia ganharam um grande impulso 

com Richard Posner e sua obra intitulada “Economic analyses of law”. Posteriormente, 

surgiram vertentes diversas com base nesse pensamento.  

Richard Posner afirma que a análise econômica do direito possui aspectos 

heurísticos, descritivos e normativos. O primeiro deles, por apresentar a unidade subjacente às 

doutrinas e instituições jurídicas. O aspecto descritivo, por procurar identificar o mecanismo, 

causa e consequência econômica das doutrinas e suas consequentes transformações jurídicas. 

Já o aspecto normativo, por auxiliar os aplicadores do direito a encontrar formas de 

regulamentação das condutas mais eficientes46. 

Fernando Araújo, de seu lado, salienta que a grande evolução decorrente dessa 

teoria é reconhecer que a insistência nos incentivos e na eficiência é que faz da Law and 

Economics uma teoria comportamentalista (behavioral theory), que começa por ser corolário 

do reconhecimento de que o Direito não existe num vácuo e se vai adensando, com sucessivas 

                                                 

 
45 MERCURO, Nicholas; MEDEMA, Steven. Economics and the law: from Posner to postmodernism and 

beyond. New Jersey: Princeton University Press, 2006. p. 01. 
46 Cf. POSNER. Richard A. Fronteiras da teoria do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. XII.  
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constatações de que a conduta individual não se esgota em puras e mecanicistas 

demonstrações de racionalidade47. 

Atualmente, é possível encontrar aplicações da abordagem econômica, nos 

mais variados campos do direito, desde aqueles englobados no tradicionalmente denominado 

direito privado, aos caracterizados como de direito público, como o direito penal48. Observe-

se, por exemplo, em uma questão relativamente simples: o combate ao descaminho de 

produtos (art. 334 do Código Penal brasileiro). Qual a alternativa que causa maior reflexo em 

detrimento das atividades criminosas? Seria o investimento em pessoal e equipamento para a 

repressão, ou seria a redução das alíquotas dos tributos sobre a importação com a facilitação 

do ingresso de mercadorias regulares, com as devidas garantias, compensando-se a perda 

unitária de ganho fiscal pela escala? Essa segunda alternativa mostrou-se economicamente a 

mais eficiente, e é hoje a mais adotada. 

No campo do direito da propriedade rural, verifica-se que a tributação 

progressiva da terra improdutiva e a possibilidade de expropriação se transformam em um 

estímulo à produtividade. 

Além da necessidade de se visualizar as relações econômicas, não se pode 

esquecer a mudança de posicionamento adotada pelos chamados Estados centrais, em virtude 

da recente crise, ainda não superada, com o intuito de preservar o sistema capitalista. Foi 

necessário restaurar, ao menos em parte, a figura do Estado empresário, para evitar que 

grandes conglomerados fossem levados à falência. 

Ressurgiram, em decorrência, provas de que o Estado continua a exercer um 

papel fundamental no cenário econômico, capaz de atribuir, ou não, atratividade a 

determinados setores. Tais avaliações são feitas, com base em estudos econômicos, e normas 

jurídicas são editadas como instrumento de concretização das intervenções econômicas. 

A ideia de livre mercado está, hoje, absolutamente superada, mesmo em 

sistemas econômicos predominantemente liberais49. Esse fato é pacificamente aceito, tendo a 

recente crise afastado as últimas resistências. 

                                                 

 
47 Cf. ARAÚJO, Fernando. Análise econômica do direito: programa e guia de estudo. Coimbra: Almedina, 

2008. p. 23. 
48 Cf. TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direito e economia no Brasil: São Paulo: Atlas, 2010. 
49 Cf. LEYSAC, Claude; PERLEANI, Gilbert. Droit du marche. Paris: Press Universitaires de France, 2002. p. 

25/50. 
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Algumas observações sobre o relevo da participação estatal na disciplina da 

economia são elencadas por Avinash K. Dixit50, afirma, esse autor que que os economistas 

têm sempre reconhecido a necessidade da governabilidade, entretanto, até recentemente, 

entendiam que o governo, especificamente, as instituições e os mecanismos jurídicos oriundos 

do Estado satisfaziam essa necessidade de governabilidade. Outro ponto por ele realçado é 

que parece haver um universal entendimento, nos estudos econômicos tradicionais, no sentido 

de que a estrutura jurídica não é uma condição necessária para o sucesso da economia de 

mercado. Um terceiro aspecto destacado por Dixit é que as primeiras contribuições para o 

direito e a economia dizem respeito mais com as implicações do direito para a economia, ou 

seja, os efeitos que as normas jurídicas exercem nas escolhas individuais e, no que diz 

respeito às empresas, os resultados de mercado. 

Como salientado pelo autor, a vertente mais destacada pela doutrina, tem sido a 

do direito em relação à economia, sobretudo nos países onde o estágio de interação entre esses 

campos do conhecimento ainda se encontra num nível bastante inferior àquele existente nos 

EUA. 

 

 

III.2 Intervenções Estatais na Economia da Crise e Pós-Crise 

 

 

Na verdade, a interação entre direito e economia é, hoje, inarredavelmente 

reconhecida e imprescindível à compreensão da sociedade, além de fornecer uma teoria social 

apta a auxiliar na indicação das opções jurídicas possíveis e com melhores possibilidades de 

superação dos quadros desfavoráveis encontrados. 

Em virtude da crise, os Estados procuraram reagir, alguns, com mais presteza e 

eficiência, outros não, como forma de enfrentar uma era de turbulência que se avizinhava. 

Nesse contexto das intervenções estatais, teve-se, no Brasil, a modificação do quadro legal 

autorizativo, possibilitando que empresas estatais do setor financeiro, como o Banco do Brasil 

e a Caixa Econômica Federal, interviessem mais efetivamente, inclusive com a aquisição de 

                                                 

 
50 Cf. DIXIT, K Avinash. Lawlessness and economics: alternative modes of governance. New Jersey: 

Princeton, 2009. p. 09, 11 e 12. 
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controles societários de outras instituições financeiras, seguradoras e imobiliárias. 

Instrumentalizou-se o Banco Central do Brasil para a aquisição de títulos de maior risco e 

outras medidas foram tomadas para evitar o desaquecimento de setores relevantes do mercado 

produtivo. Mais recentemente, vê-se no Plano “Brasil Maior” uma tentativa de reaquecer a 

atividade industrial brasileira, quase que estagnada, desde 2008. 

Pois, os dados mostram haver um problema de competitividade que aflige a 

indústria brasileira. Mansueto Almeida mostra que, desde o ano de 2008, a produção física da 

indústria de transformação está no mesmo patamar, ou seja, sem crescimento, já que, no ano 

de 2011, alcançou um valor total de U$ 92 bilhões, quantitativo semelhante ao do ano de 

2008, apesar de ter-se verificado um crescimento no número de empregos formais e uma 

recuperação das exportações de manufaturados.  

Diante disso, a análise econômica deve ser utilizada, quando da elaboração de 

programas de incentivos e de desenvolvimento social, que, por óbvio, acarretarão alterações 

no ordenamento jurídico, para a fixação de paradigmas e metas a serem alcançadas, bem 

como para possibilitar uma verificação do nível de eficiência desses mesmos programas. 

Serão aqui utilizados, como referências, projetos de incentivos setoriais 

amplos, do governo federal, como é o caso do denominado, por expressa previsão legal, 

Programa “Minha Casa Minha Vida” (Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009, com alterações 

pela Lei nº 12.424, de 16 de junho de 2011), PMCMV; e também do Programa intitulado 

“Brasil Melhor”. 

As intervenções do Estado brasileiro têm sido imprescindíveis, quer para o 

desenvolvimento do país, quer para a superação de momentos de crise. O elemento 

econômico e a avaliação de seus reflexos está presente na motivação da ordem jurídica, sendo 

capaz de induzir comportamentos, atividades e abstenções. 

 

 

III.3 Breve Referência à Teoria dos Incentivos 

 

 

Fundamental, também, trazer à consideração a teoria dos incentivos, pois 

“incentivos são a pedra angular da vida moderna, entendê-los e investigá-los é a chave para 

resolver qualquer enigma, dos crimes violentos, à fraudes nos esportes, passando até pelos 
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encontros marcados online”51, enfatizam Levvit e Dubner na popular obra “Freakonomics”. 

Dessa forma, o elemento econômico e a ideia de incentivo mostram sua influência perante 

toda a sociedade. Lembram os autores que a economia, no fundo, é um estudo de incentivos, 

que são, por eles, classificados em três ordens: econômica, moral e social. 

Afirmam esses estudiosos que, inúmeras vezes, esses três tipos de incentivos 

podem ser encontrados em um único sistema de incentivos, citando como exemplo a 

campanha antitabaco americana, pois o incentivo econômico ocorre em virtude do aumento de 

3 dólares americanos por pack de cigarros, através de imposto que ficou conhecido como sin 

tax. O incentivo social pode ser visto com a proibição de fumar em restaurantes e bares, e o 

incentivo moral por meio das propagandas divulgadas pelo governo norte-americano 

vinculando a venda de cigarros no mercado negro ao terrorismo. 

Ademais, segundo Mankiw, “incentivo é algo que induz a pessoa a agir. Como 

as pessoas racionais tomam decisões comparando custo e benefício, elas respondem a 

incentivos”52. 

Jean-Jacques Laffont e David Martimort apresentam uma relevante base a ser 

utilizada como ponto de partida para o exame dos incentivos. Iniciam com referências 

históricas, que remontam a Adam Smith e à figura dos incentivos, em relação aos contratos na 

agricultura. Seguem, examinando Chester Barnard, no tocante aos incentives in management; 

Borda, Bowen, Vickrey, quanto aos incentives in voting; Knight, Arrow e Pauly, no que tange 

aos incentives in insurance; seguindo com a análise dos incentivos e redistribuição, dos 

incentivos nas economias planificadas e desenvolvendo uma adequada apreciação sobre a 

teoria dos incentivos, mesmo para não experts em economia53. 

O Estado, como se sabe, pode interferir no fenômeno econômico, incentivando 

o desenvolvimento e a correção – ou, ao menos, a redução, a atenuação – das desigualdades 

regionais e setoriais (princípio da Ordem Econômica Constitucional brasileira, inserido no art. 

170 da CF/88). O professor Luiz S. Cabral de Moncada bem lembra a amplitude das atuações 

estatais, quando esclarece que o fenômeno econômico não se encerra numa tipologia muito 

definida e, menos ainda, dentro do “espartilho de uma taxatividade legal”. Sustenta que a 

                                                 

 
51 LEVVIT, Steven D.; DUBNER, Stephen. Freakonomics: a rogue economist explores the hidden side of 

everything. New York: Harpertorch, 2006. p. 11. 
52 MANKIW. N. Gregory. Introdução à economia. São Paulo: Cengage Learning, 2012. p. 07. 
53 Cf. LAFFONT, Jean-Jacques; MARTIMORT, David. The theory of incentives: the principal - agent model. 

New Jersey: Princeton, 2002. p. 01/29. 
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relação jurídica de fomento pode ser de natureza privada, como nos contratos de mútuo ou de 

natureza pública, como nos exemplos de subvenções. Afirma que os meios mais comuns 

utilizados para o fomento econômico são os benefícios, fiscais e de outras naturezas, nesses 

últimos o aval do Estado, a garantia de emissão de obrigação, os empréstimos e os 

subsídios54. 

 

 

III.4 Espécies de Instrumentos Incentivadores 

 

 

Pode-se, mesmo observada a diversidade dos tipos de intervenções existentes, 

classificá-las em de três grandes espécies: 

I) o Estado como agente da atividade econômica, exceção no sistema brasileiro 

e nos demais Estados que adotam o modelo capitalista. De acordo com a Constituição Federal 

de 1988, essa excepcional forma de atuação somente pode acontecer em hipóteses de 

segurança nacional ou relevante interesse coletivo, sempre com expressa autorização legal; 

II) a segunda forma engloba o planejamento, vinculante para o setor público e 

indutivo para o setor privado (art. 174 da CF/88). Essa modalidade tem forte caráter indutor, 

pois o planejamento, com a consequente inversão de recursos públicos, tem, sobretudo 

quando conjugado a outros mecanismos, a capacidade de criar instrumentos para o 

desenvolvimento econômico. Vinculadas a essa modalidade, encontram-se as atividades 

reguladoras, destacando-se as figuras das agências reguladoras, como ANATEL, ANEEL, 

ANP, ANVISA, ANTAQ, ANTT, ANAC, dentre outras, criadas a partir da segunda metade 

dos anos noventa do século passado, relacionando-se, fortemente, com o programa de 

desestatização; e 

III) a terceira forma de intervenção estatal se dá através dos chamados 

estímulos, auxílios ou incentivos, em sentido amplo. Esses podem ser de várias ordens. 

André Elali adota classificação oriunda dos estudos do professor Eros Roberto 

Grau, ao afirmar que o Estado pode intervir de modo direto ou indireto na economia, o que 

                                                 

 
54 CABRAL DE MONCADA, Luiz S. Direito econômico. 4.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. p. 495. 
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grande parte da doutrina denomina de intervenção no domínio econômico e intervenção sobre 

o domínio econômico, expressões que podem ser subdivididas, para esse autor, em: 

intervenção por absorção ou participação, nas hipóteses em que há diretamente alguma 

atuação nas atividades econômicas; intervenção por direção, quando o que existe é a 

imposição de comportamentos; e, por fim, a intervenção por indução, quando há o fomento, 

que pode ser positivo ou negativo a determinados comportamentos, porém, esse não se dá de 

forma impositiva55. 

Dentre as formas mais relevantes de estímulos da terceira espécie, encontram-

se os financeiros, como, por exemplo, os financiamentos subsidiados pelo BNDES. Ao lado 

desses estímulos financeiros, e, muitas vezes, com eles relacionados, encontram-se os 

incentivos fiscais, podendo ser, genericamente, conceituados, na lição de Marcos André 

Vinhas Catão, como instrumentos de desoneração tributária, aprovados pelo ente que possui 

competência para instituir o tributo, por meio do veículo legislativo competente e tendo como 

finalidade estimular o surgimento de relações econômicas56. 

Esses incentivos podem classificar-se atendendo a vários critérios. Adilson 

Rodrigues Pires os distingue em: a) incentivos sobre a despesa, como as subvenções, créditos 

presumidos e subsídios; b) incentivos sobre a receita pública, como as isenções e 

diferimentos57. 

Tem se valido, o Estado brasileiro, de um vasto sistema de incentivos para 

induzir segmentos da atividade econômica considerados de maior relevo ao crescimento da 

sociedade brasileira. 

As normas concessivas de incentivos, em sentido amplo, enquadram-se no que 

Saldanha Sanches denomina de normas de direção econômico-social, as quais podem ser 

encontradas ao “lado” das normas que visam à satisfação das necessidades financeiras do 

Estado. 

Para o referido autor, o primeiro tipo procura conseguir objetivos de natureza 

econômica ou social, são instrumentos que podem ser utilizados, para, por exemplo, se 

desenvolver um determinado setor da economia ou região: “O legislador procura, muitas 

                                                 

 
55 Cf. ELALI, André. Tributação e regulação econômica. São Paulo: MP, 2007. p. 103. 
56 Cf. CATÃO, Marcos André Vinhas. Regime jurídico dos incentivos fiscais. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 

p. 13. 
57 Cf. PIRES, Adilson Rodrigues. Ligeiras reflexões sobre a questão dos incentivos fiscais no Brasil. In: SILVA 

MARTINS. Ives Gandra. Incentivos Fiscais. São Paulo: MP, 2007. p. 15/37. 
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vezes, alcançar esse objetivo extra financeiro através da atribuição, a esse setor ou região, de 

um regime fiscal mais favorável, i.e., criando benefícios fiscais”58. 

 

 

III.5 Limites e Críticas aos Mecanismos de Incentivos 

 

 

Saldanha Sanches faz um alerta deveras importante, ao asseverar que tais 

regimes de incentivos devem ser criados sempre por período determinado, pois, ao fim deste 

lapso temporal em que vigorou a benesse, ou os objetivos pretendidos foram alcançados e não 

deve se justificar mais o regime diferenciado, ou, ainda não foram alcançados os objetivos e, 

portanto, os benefícios também não devem ser mantidos. 

Casalta Nabais, por sua vez, apresenta um amplo conceito de benefícios fiscais, 

destacando que os mesmos se enquadram dentro de uma noção maior que chama de 

desagravamentos fiscais, essa integrada pelas “não sujeições tributárias”, e pelos benefícios 

fiscais, tendo como exemplos mais significativos as exclusões tributárias e as isenções, 

respectivamente. 

Podem ser destacados também posicionamentos contrários à figura dos 

incentivos fiscais. Como exemplo Alex Easson e Eric M. Zolt, que desenvolvem contundentes 

críticas à sua utilização como mecanismo para impulsionar países em fase de 

desenvolvimento, sobretudo em relação aos investimentos diretos estrangeiros. De acordo 

com esses autores, “incentivos tributários são ruins na prática, pois por muitas vezes são 

ineficientes, ineficazes, além de levar ao abuso e à corrupção”. Enumeram, então, treze 

problemas que apresentam como os mais comuns: 1) redução do quantum tributável; 2) 

redução ou isenção de tributos por um período delimitado; 3) financiamentos e subvenções; 4) 

níveis de créditos fiscais; 5) depreciação acelerada dos bens da capital; 6) regras de dedução 

favoráveis a certos tipos de despesas; 7) deduções ou créditos para investimentos; 8) redução 

dos níveis de tributação ou retenção na fonte das remessas para os países de origem; 9) 

redução do imposto sobre a renda ou das contribuições previdenciárias para empregados e 

diretores das empresas; 10) redução nos impostos sobre as vendas ou sobre valor agregado; 

                                                 

 
58 SALDANHA SANCHES, J.L. Manual de direito fiscal. 3.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2007. p. 445. 
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11) redução nos impostos de importação e taxas alfandegárias; 12) redução nos impostos 

sobre a propriedade; e 13) criação de zonas especiais59. 

Esses autores pretendem demonstrar a ineficiência dos mecanismos de 

incentivos, afirmando que eles funcionam como um instrumento de canalização de recursos 

que se mantêm apenas artificialmente e que tendem a migrar após suas cessações. 

A crítica é um tanto quanto exagerada, parecendo mais defesa do livre 

mercado, favorecedor das economias já consolidadas. Porém, mesmo nessas economias, não 

se pode desprezar a existência de mecanismos protecionistas, como os subsídios à agricultura 

nos EUA, as barreiras fiscais e BNTs às importações, essas funcionando como incentivos, 

pois reduzem a concorrência. 

Não se pode, entretanto, deixar de reconhecer que, de fato, muitos dos 

mecanismos de incentivos fiscais já praticados no Brasil, como o modelo anterior a 1988 – 

com a divisão dos incentivos em a) setoriais, para a pesca (sob gestão da SUDEPE), o turismo 

(sob gestão da EMBRATUR), o reflorestamento (sob gestão do IBDF); e b) regionais, para o 

Nordeste (SUDENE/FINOR) e o Norte (SUDAM) –, mostraram-se ineficientes e permeados 

por esquemas de corrupção muito graves. 

O final da década de noventa do século passado já evidenciava a atenuação dos 

incentivos fiscais regionais, no Brasil, com sua paulatina substituição por incentivos setoriais, 

agregados a incentivos financeiros e outros benefícios. Veja-se: 

 

 

PRINCIPAIS RENÚNCIAS FISCAIS E SUBSÍDIOS 

CONCEDIDOS PELO GOVERNO FEDERAL EM 1999 

 

  
Em Bilhões 

 % 

 

1. Política de Desenvolvimento Regional   

Norte (FINAM/SUDAM/FNO e ZFM) 3,7 8,7 

Nordeste (FINOR/SUDENE/FNE/FRD) 1,6 3,8 

                                                 

 
59 Cf. EASSON, Alex. ZOLT Eric M. Tax incentives. Disponível em: <http://siteresources. 

worldbank.org/INTTPA/Resources/EassonZoltPaper.pdf>. Acesso em: 04 mai. 2012. 
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Centro Oeste (FCO/FRD) 0,4 0,9 

Sub-total 5,7 13,4 

2. Outros Subsídios e Renúncias Fiscais   

Distribuição a todo o País 36,8 86,6 

 
Total 42,5 100,0 

   

 

Fonte: MF/SRF,MP/SRF,Mpas,FAT,BACEN,BNDES,BNB,BB,BASA 

Elaboração: MF/SPE 
 

 

 

Ricardo Lobo Torres bem descreve o quadro anterior, quando ressalta que o 

resultado dessa política foi uma grande crise ocorrida na década de 70/80 do século passado, 

atingindo o chamado Estado Fiscal e acarretando numa mudança de paradigma constitucional 

e econômico. Viram-se, à época, em países como os Estados Unidos e os principais Estados 

europeus, o crescimento do déficit público e o desequilíbrio das finanças. Afirma o estudioso 

que, no Brasil, houve reflexo direto e imediato, pois a política de incentivos adotada se 

mostrou perversa e nociva aos interesses da coletividade, pois, além de não ter produzido o 

desenvolvimento econômico que era esperado, desperdiçou dinheiro público60. 

Diante desses fatos, há uma enorme gama de aspectos a serem observados 

quando se está diante do campo da criação de mecanismos jurídicos, visando a incentivar o 

desenvolvimento socioeconômico de um país, assegurar o aspecto indutor dos auxílios 

estatais, mas, sem transformar esses, em distorcidos sistemas de proteção aos segmentos mais 

influentes da economia. 

 

 

III.6 Incentivos Como Despesa 

 

 

                                                 

 
60 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. O principio da isonomia, os incentivos do ICMS e a jurisprudência do STF sobre 

a guerra fiscal. In: SILVA MARTINS, Ives Gandra (Org.). Incentivos fiscais: questões pontuais nas esferas 

federal, estadual e municipal. São Paulo: MP, 2007. p. .328. 



46 

 

 

Não se pode deixar de lado que incentivo é despesa, conforme ensina Roberta 

Walmsley de Barros, pois, desde o ano de 2005, a Lei de Diretrizes Orçamentárias passou a 

conceituar os incentivos ou benefícios de natureza tributária: 

 

Art. 95. São considerados incentivos ou benefícios de natureza tributária, para os 

fins do art. 94 desta Lei, os gastos governamentais indiretos decorrentes do sistema 

tributário vigente que visam atender objetivos econômicos e sociais, explicitados na 

norma que desonera o tributo, constituindo-se exceção ao sistema tributário de 

referência e que alcance, exclusivamente, determinado grupo de contribuintes, 

produzindo a redução da arrecadação potencial e, consequentemente, aumentando a 

disponibilidade econômica do contribuinte. 

 

O supracitado conceito legal, posteriormente, foi repetido no art. 100 da 

LDO/2006 (Lei n° 11.178/2005), no art. 102 da LDO/2007 (Lei n° 11.439/2006), no art. 99 da 

LDO/2008 (Lei n° 11.514/2007), no art. 94 da LDO/2009 (Lei n° 11.768/2008), no art. 92 da 

LDO/2010 (Lei n° 12.017/2009)61, no art. 92, §2º da LDO/2011 (Lei nº 12309/2010) e por 

fim no art. 89, §2º da LDO/2012 (Lei nº 12.465/2011). 

A mesma autora relembra, ainda, que, desde 1996, a Receita Federal do Brasil 

passou a considerar a renúncia de receita como concessões de incentivos que 

cumulativamente atendam aos seguintes requisitos: redução da arrecadação potencial, 

aumento da disponibilidade econômica do contribuinte e exceção à norma que referencia o 

tributo ou alcance, exclusivamente, determinado grupo ou contribuinte62. 

Nessa contextura, traz-se importante pergunta feita por Friedmann: “O que a 

economia tem a ver com o Direito?”. Trata-se de questionamento de fundamental 

importância, afinal, qual o fundamento econômico da produção legislativa do Estado? “O que 

os legisladores querem?” Essa é uma pergunta formulada por Jeffrey Harrison63 que tem 

enorme relevância, em relação à aplicação da teoria dos incentivos. Referidos 

questionamentos podem ser respondidos pelo próprio Friedmann, quando leciona que a 

economia, quando o tema, no nível mais fundamental, não diz respeito ao dinheiro ou às 

implicações da escolha racional, é uma ferramenta fundamental para descobrir os efeitos das 

                                                 

 
61 Cf. BARROS, Roberta Walmsley S. C. P de. O controle judicial da concessão de benefícios fiscais. 2011. 

Dissertação (Mestrado em Direito)-Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife, 2011. p. 38. 
62 Cf. BARROS, Roberta Walmsley S. C. P de. O controle judicial da concessão de benefícios fiscais. 2011. 

Dissertação (Mestrado em Direito)-Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife, 2011. p. 51. 
63 HARRISON, Jeffrey. Law and economics, 2. ed. St. Paul, Minn: West Group, 2000. p. 315. 
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normas legais, saber quais efeitos as normas terão é o cerne tanto para entender as regras que 

temos, quanto para decidir quais regras deveremos ter, isso é o que a economia tem a ver com 

o Direito64. 

 

 

III.7 A Análise Econômica e os Incentivos. 

 

 

A análise econômica do direito é uma excepcional ferramenta para a avaliação 

do sistema de auxílios estatais e seus efeitos, em relação à capacidade de alteração no quadro 

fático do mercado. Com isso, possibilita as adequadas reformulações no ordenamento 

jurídico, para assegurar as devidas interferências com o fulcro de, em um país como o Brasil, 

atingir um caminho mais eficiente para a efetivação dos princípios da Ordem Econômica, com 

o consequente desenvolvimento socioeconômico pretendido. 

Deve-se buscar o ponto de equilíbrio entre o apoio necessário que o Estado 

pode e deve oferecer a um setor mais carente da economia e a necessidade de que esse suporte 

não seja excessivo, implicando em desperdício de recursos públicos. Essa é a lição exposta 

por Phedon Nicolaides e Sanoussi Bilal, quando ressaltam: “Todos os países seriam piores 

sem a intervenção governamental na economia, contudo, há, ainda, o risco significativo de 

que o auxilio público leve a uma intervenção excessiva, com excesso de subsídios e 

desperdício de rescursos”65. 

Esses autores lembram, em relação aos controles sobre essas atividades 

“incentivadoras”, o referencial utilizado pelos órgãos centrais da União Europeia: “O controle 

dos auxílios estatais deve ser melhorado e alinhado, levando em consideração a eficiência”66. 

Observar o princípio da eficiência é, sem dúvida, fundamental para a 

constitucionalidade de qualquer ação de desoneração tributária, ou de qualquer outra espécie 

                                                 

 
64 Cf. FRIEDMANN, David D. Law’s order: what economics has to do with law and why it matters. New 

Jersey: Princeton, 2001. p. 09. 
65 NICOLAIDES, Phedon; BILAL, Sanoussi.  State aid rules: do they promote efficiency?, In: NICOLAIDES, 

Phedon; BILAL, Sanoussi (Org.) Understanding State aid policy in the European Community: perspectivies 

on rules and practice. London: Kluer Law International, 1999. p. 05. 
66 NICOLAIDES, Phedon; BILAL, Sanoussi.  State aid rules: do they promote efficiency?, In: NICOLAIDES, 

Phedon; BILAL, Sanoussi (Org.) Understanding State aid policy in the European Community: perspectivies 

on rules and practice. London: Kluer Law International, 1999. p. 11. 
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de incentivo que o Estado venha a propiciar a segmento relevante da atividade econômica, ou 

mesmo a empreendimento individualizado, cuja concretização tenha importância para o 

desenvolvimento de determinada região ou setor econômico. 

Não se pode esquecer que a concessão de incentivos deve atender, em última 

análise, a um interesse público, representado pela busca de efetividade de algum dos 

princípios do art. 170 da CF/88. É sempre pertinente recordar que: 

No Brasil, é certo, não há norma específica consagrando o interesse público como 

princípio geral da Administração pública na CF, mas tal princípio ostenta o status 

constitucional, na medida em que consagra uma finalidade indisponível e imperativa 

da Administração Pública e, por conseguinte, de seus agentes, revelando-se 

imanente ao sistema. A prevalência do interesse público sobre o privado é uma 

norma constitucional direcionada em primeiro e básico momento ao controle das 

atividades públicas67. 

 

O interesse público é essencial à concessão de incentivos estatais, que deverão 

também se caracterizar pela eficiência, sob pena de representarem perda de recursos públicos. 

Por fim, não se pode esquecer que apesar das dificuldades em se definir o que 

vem a ser “interesse público”, tarefa que sempre representa um grande desafio, desde os 

clássicos publicitas franceses, ainda, apesar da compreensão de não ser unívoco, sofre fortes 

influências de elementos políticos, ideológicos, culturais. Pode-se, abstraindo-se todas essas 

variantes, afirmar que o interesse público é aquele que atende, ou visa a atender, aos anseios, 

mesmo que não uniformes, de uma sociedade, a partir dos parâmetros constitucionais fixados. 

Sabe-se que interesse público, como conceito jurídico indeterminado que é, não 

pode ser definido abstratamente, devendo estar sempre, para que se precise o seu conteúdo, 

conectado a uma realidade. Um aspecto importante a se destacar é que interesses público e 

privado fazem parte de um todo comum, não havendo uma superioridade qualitativa do 

primeiro em relação ao segundo. A prevalência, supremacia do interesse público, decorre em 

função de este último possuir em si uma exteriorização da vontade da coletividade, daqueles 

que se beneficiam da atividade administrativa, e, por essa razão, servir não apenas como 

norte, mas como objetivo a ser perseguido pelo Administrador, que recebe poderes para isso, 

como também, funcionar como limite à atividade discricionária. Por esse motivo, não se pode 

confundir o interesse da Administração Pública com o interesse público ou, como 

                                                 

 
67 OSÓRIO, Fábio Medina. Existe uma supremacia do interesse público sobre o interesse privado no direito 

administrativo brasileiro? Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: FGV, n. 220, abr./jun. 2000. p.89. 
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denominado por alguns doutrinadores, interesse público primário com interesse público 

secundário.
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IV Considerações Sobre as Formas Estatais de Indução 

 

 

IV.1 Considerações Iniciais 

 

 

De início, deve ser destacado que todas as variantes, fórmulas e alternativas 

utilizadas pelo Estado para induzir comportamentos surgem e se desenvolvem em função da 

política, das regras sociais e legais decorrentes da ordem constitucional vigente. Tais políticas, 

entretanto, muitas vezes, sofrem influências derivadas das forças dominantes, capazes de 

exercer forte pressão sobre o sistema, com o intuito de atender aquilo que o grupo de poder 

dominante entende como sendo relevante, sobretudo para si. 

Se, em lugar de grupos de pressão dominantes, a influência fosse exercida de 

modo mais equilibrado, ou seja, com interesses representativos dos inúmeros segmentos que 

compõem a sociedade, sem dúvida, alcançar-se-ia uma democracia mais efetiva. No entanto, a 

falta desse exercício de pressão equilibrado e distribuído por toda a sociedade resulta em uma 

normatização tendente a legitimar os interesses, apenas, daqueles dominantes. Observe-se, no 

caso brasileiro, exemplificativamente, o regramento disciplinador do foro especial em matéria 

processual penal, cotejado com a omissão do Congresso Nacional em legislar sobre o imposto 

sobre grandes fortunas. 

Pinheiro e Saddi68 afirmam que o papel dos sistemas legal e judicial na 

economia é auxiliar a reduzir os custos de transação, facilitando que ocorram relações entre 

desconhecidos, pois os sujeitos passam, então, a ser capazes de identificar as 

responsabilidades de cada um. Essa redução dos custos de transação, de fato, é um objetivo 

básico do sistema, mas não se pode olvidar, de outro lado, que o sistema jurídico pode agir, 

também, em sentido contrário, ou seja, aumentando os custos, nas situações em que pretende 

desestimular uma atividade. 

Os autores em menção apresentam premissas de grande importância, em se 

tratando de análise econômica dos incentivos: a) o fato de o ser humano sempre buscar o que 

                                                 

 
68 Cf. PINHEIRO, Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. 4.tir. Rio de Janeiro: Elsevier; 

Campus, 2005. p. 64. 
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considera melhor para si, ou seja, dando preferência àquilo que lhe trará maior satisfação, de 

maneira mais “formal”, pode-se falar, que os agentes procuram maximizar sua utilidade; b) 

nesse processo, as pessoas reagem aos incentivos, incluindo aí, o sistema de preços; c) dessa 

forma, deve-se ter em mente que são as normas jurídicas que dão moldura a esses incentivos 

aos quais as pessoas estão submetidas, de modo que as regras influenciam diretamente nas 

decisões de troca, produção, consumo, investimentos etc69. 

De forma assemelhada, Fernando Araújo destaca que um dos princípios 

fundamentais da análise econômica do direito é essa ideia de que as pessoas reagem aos 

incentivos e “de que as normas fornecem às pessoas um quadro de incentivos inteiramente 

similar àquele que é veiculado nos mercados tradicionais: pense-se que esta tão simples 

relação realça já o elemento da eficiência”70. 

Em se tratando de um conjunto de atuações estatais que representam 

incentivos, pode-se dizer que tais atuações terão, como limite fático, a capacidade de perda 

direta ou indireta pelo ente que concede o benefício. E, como limite jurídico, a existência de 

adequada motivação de interesse público, essa pautada nos princípios e regras constitucionais. 

Essa atuação estatal é, sem dúvida, discricionária, mas está sujeita à tutela 

pelos órgãos de controle, sobretudo judiciais, de modo, por exemplo, a se evitar que ocorra 

desvio de finalidade, a se verificar a pertinência dos motivos invocados, além de outros 

elementos presentes em quaisquer atos discricionários, que são sujeitos a controle. 

 

 

IV.2 Elenco das Formas Estatais de Indução 

 

 

A abrangência das atuações estatais incentivadoras é bastante ampla. Bartik 

tenta abarcar tal campo com um conceito bastante genérico, ao afirmar que incentivos ao 

desenvolvimento econômico são definidos como assistências prestadas de forma 

discricionária, com o intuito de atrair ou manter as operações e os negócios de grandes 

empresas. Destaca, ainda, a existência de incentivos não monetários, onde inclui isenção, 

                                                 

 
69 Cf. PINHEIRO, Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. 4.tir. Rio de Janeiro: Elsevier; 

Campus, 2005, p. 89. 
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abrandamento das regulamentações locais e estaduais, investimentos, fornecimento de 

infraestrutura pública71. Esse autor apresenta, exemplificativamente, espécies de incentivos ao 

desenvolvimento que são utilizados nos Estados Unidos: a) subsídios às receitas industriais; 

b) financiamentos de empreendimentos – melhoria da infraestrutura pública ou privada 

baseada no incremento a ser gerado para os empreendimentos; c) criação de zonas industriais; 

d) taxas de juros subsidiadas; e) vantagens para as instalações – o Estado pode fornecer às 

empresas terrenos, construções, redução de exigências regulatórias para construção, licenças; 

f) incentivos fiscais – o Estado efetua uma redução na tributação por um determinado período 

de tempo, sem expectativa de reembolso; g) redução dos custos dos insumos; h) elaboração de 

projetos urbanos – melhorias de infraestrutura72. 

Tal elenco, bastante extenso, apresenta modalidades semelhantes àquelas dos 

incentivos estatais que podem ser encontradas e são praticadas no Brasil. São incentivos 

decorrentes de normas indutoras, das quais se pode destacar a espécie “normas tributárias 

indutoras”, como denominou Luis Eduardo Schoueri, essas, como afirma João Hélio de Farias 

Moraes Coutinho, tem como finalidade, interferir no domínio econômico, balizando os 

agentes econômicos, quanto aos rumos que devem ser seguidos, pois a intervenção é atividade 

no e sobre o processo econômico, cujo objetivo é corrigir as distorções do modelo liberal, 

preservando o mercado, fundamento do sistema capitalista, de modo que, em relação à 

intervenção do Estado no domínio econômico, o que se deve questionar é “em favor de quem 

ela intervém ou deve intervir”73. 

Não se pode esquecer que o controle social sobre a concessão de incentivos em 

nosso país é muito limitado, é praticamente inexiste. Tal fato leva a que desonerações fiscais 

concedidas, muitas vezes, não tenham qualquer finalidade de interesse público relevante, 

atendendo apenas à conveniência de alguns grupos. 

Pode-se citar, como exemplo, o chamado Crédito Prêmio de IPI-Exportação, 

que, após o reconhecimento judicial, no sentido de que estava revogado desde o início da 

                                                 

 
71 Cf. BARTIK, Timothy. Solving the problems of economic development incentives. Growth and Change, n. 

36, 2007. p. 140. 
72 Cf. BARTIK, Timothy. Solving the problems of economic development incentives. Growth and Change, n. 

36, 2007. p. 28-30. 
73  COUTINHO, João Hélio de Farias Moraes. A legitimidade dos incentivos fiscais num contexto de guerra 

fiscal. 2011. Tese (Doutorado em Direito)-Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2011. p. 123. 
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década de noventa do século XX, o próprio Governo permitiu que aquelas pessoas que 

indevidamente haviam realizado compensação, pudessem lançar a despesa do pagamento 

como prejuízo e, dessa forma, amortizar um passivo que se mostrava bastante elevado. 

A esta altura, impende destacar algumas classificações dos instrumentos de 

incentivos. Adilson Rodrigues Pires os divide em duas categorias: 1) incentivos que se 

operam sobre a despesa; e 2) incentivos que se operam sobre a receita. Sustenta que os 

primeiros permitem um controle orçamentário de maneira mais eficaz, embora os incentivos 

que se operam sobre as receitas sejam os chamados incentivos fiscais por excelência. 

Assevera que os incentivos outorgados com base na desoneração fiscal necessitam de um 

maior cuidado na aplicação, pois devem manter uma estrita coerência com os princípios da 

atividade administrativa e com os princípios que regem a ordem tributária, além de obedecer 

às normas de direito financeiro, nos termos previstos na Constituição de 198874. 

Uma outra classificação é a apresentada por Roberta Walmsley Soares 

Carneiro Porto de Barros, dividindo-os nas seguintes categorias: 1) imunidades, representadas 

por hipóteses constitucionais de não incidência; 2) isenções fiscais, instrumentos técnicos de 

desoneração; 3) subvenções; 4) créditos presumidos; 5) subsídios; 6) reduções de base de 

cálculo, ou alíquotas; 7) diferimento – dilações de prazo para cumprimento de obrigações; 8) 

remissões e anistias; 9) incentivos fiscais indiretos – como o drawback previsto no 

regulamento aduaneiro e o REPETRO75 . 

 

Já Mauro de Freitas Gouveia divide os benefícios fiscais em isenções e 

imunidades; institutos exoneratórios; regime tributário especial (RET), a exemplo do das 

microempresas; suspensões do crédito tributário; parcelamentos, como o REFIS, PAES e 

moratórias. Apresenta, esse autor, um aspecto relevante que está em alguns institutos, mas que 

é normalmente esquecido, qual seja o papel extrafiscal, citando como exemplos: a forma 

facilitada e privilegiada que as microempresas e empresas de pequeno porte possuem para 

realizar o lançamento, a suspensão da exigibilidade do crédito tributários concedida nos 

parcelamentos, destacando que esses institutos, muitas vezes, não reduzem os custos 

                                                 

 
74 Cf. PIRES, Adilson Rodrigues. Ligeiras reflexões sobre a questão dos incentivos fiscais no Brasil. In: SILVA 

MARTINS, Ives Gandra (Org.) Incentivos Fiscais. São Paulo: MP, 2007. p. 20. 
75 Cf. BARROS, Roberta Walmsley S. C. P de. O controle judicial da concessão de benefícios fiscais. 2011. 

Dissertação (Mestrado em Direito)-Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife, 2011. p. 35 a 63. 
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tributários, criando até situações mais gravosas que a tributação ordinária, sendo 

considerados, contudo, benefícios fiscais76. 

Na verdade, sabe-se que as classificações são criadas como uma tentativa de 

agrupar institutos com características em comum. São desenvolvidas com o intuito de 

facilitar, coligando institutos com base nos critérios que o autor julgar necessários à utilização 

pretendida e, por isso, em quaisquer classificações irão surgir omissões. No caso dos 

benefícios, classificá-los se torna ainda mais difícil, pois muitos deles são indiretos e, por 

vezes, até dissimulados. 

Um caso a ser visto com cautela, por exemplo, diz respeito aos sucessivos 

parcelamentos de débitos concedidos pela União, em relação a seus tributos – o exemplo mais 

significativo é o do chamado REFIS da Crise, objeto da Lei nº 11941/2009, que teve como 

objetivo reduzir o impacto sobre os contribuintes dos débitos fiscais existentes, possibilitando, 

com isso, que aqueles tivessem suas situações regularizadas, o que permitiria, por exemplo, a 

possibilidade de contratação com a Administração Pública, a participação em licitações, a 

obtenção de empréstimos e financiamentos com bancos estatais e outras relações jurídicas, 

situações que antes, restavam obstadas em função da existência de débitos com o Fisco 

Federal, numa época de maiores dificuldades financeiras, geradas pela crise econômico-

financeira iniciada em 2008. 

 

IV.3 State Aids e Comércio Internacional de Bens e Serviços 

 

Um campo de extrema importância e atualidade, que, entretanto, impõe limites 

à utilização dos states aids, é o do comércio internacional de bens e serviços. 

A abertura de fronteiras, a integração e os limites, fruto dos compromissos no 

âmbito da OMC e também de organismos regionais como o MERCOSUL, trouxeram a 

redução das barreiras de várias naturezas, embora, deva ser reconhecido que, normalmente, a 

extinção dessas, se dá únicamente em função das conveniência da defesa do livre mercado, 

quando se é competitivo, do mesmo modo que surgem barreiras em áreas nas quais se leva 

desvantagem. Bastante elucidativo o texto denominado “U.S. Targets Non-Tariff Barriers to 

                                                 

 
76 Cf. GOUVÊA, Marcus de Freitas. A extrafiscalidade no direito tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. 

p. 244. 
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Global Trade, April 2, 2002 (Releases annual report on barriers to U.S. exports)”, no qual o 

próprio governo norte-americano afirma que muitos países têm desenvolvido, como técnica 

de proteção dos produtos nacionais, as chamadas barreiras não tarifárias (non-tariff barriers). 

Cita, como exemplo, a postura do Canadá, em relação ao trigo, através do Canada Wheat 

Board; do Japão, em relação a itens eletrônicos utilizados no mercado de telecomunicações, 

com a edição de regras de standarts or other administrative requirements; da China, com a 

utilização de barreiras fitossanitárias. São apresentadas diversas medidas protecionistas 

praticadas pelos 55 principais parceiros comerciais dos EUA, embora, contraditoriamente, ali 

se afirme que novas negociações estão em andamento para que os governos dos parceiros 

reduzam ou eliminem as barreiras, promovendo assim a melhora no bem-estar do povo norte-

americano, o avanço da liberdade ao redor do mundo e a segurança nacional77. 

Essas decorrências surgidas com a integração internacional geraram 

preocupações, em função da concorrência fiscal internacional, levando organizações, como a 

OCDE – Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, a tentar 

racionalizar a questão promovendo diversos estudos. Procurou-se identificar as práticas 

denominadas de harmful tax practies. 

Na verdade, são extremamente variadas as formas utilizadas para proteção das 

empresas nacionais ou, ainda, instaladas no território do Estado. Países, como os Estados 

Unidos, apesar da economia relativamente aberta, mantêm sistema de proteção em áreas 

relevantes, como se observa do relatório intitulado “Barreiras a produtos e restrições a 

serviços brasileiros no mercado dos Estados Unidos”, elaborado pela Embaixada brasileira 

nos EUA, sobre o tema78. 

Thomas Friedman, de forma clara, demonstra a existência do dilema, quando 

afirma: 

 

O livre comércio não vai necessariamente beneficiar todos os americanos, e que a 

sociedade terá que ajudar aqueles que serão prejudicados. Mas, para mim a questão 

é? Será que o livre comércio beneficiará os Estados Unidos como um todo, quando o 

mundo se tornar tão plano que as pessoas possam colaborar e competir com os meus 

filhos?79 

                                                 

 
77 Texto disponível em: <http://www.usembassy.it/file2002_04/alia/a2040204.htm>. Acesso em: 20 set. 2012. 
78 Relatório disponível em: <http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2007/00430.pdf>. Acesso em: 12 out. 2011. 
79 FRIEDMAN, Thomas L. The world is flat: the globalized world in the twenty-first century. New York: 

Penguin Books,2006. p. 261. 
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O exame da política de Estado norte-americana evidencia que a resposta a esse 

dilema é dada de modo dúbio. Defende-se o livre mercado, como se verifica de expressa 

manifestação do Office of the United States Trade Representative – USTR, mas, 

simultaneamente, há defesa veemente da existência de barreiras em áreas onde a economia 

americana não tem maior competitividade. 

O uso dessas “ferramentas” pode ser visto na recente discussão sobre a 

existência de fungicida na laranja brasileira exportada para os Estados Unidos, discussão essa 

que merece integral transcrição, para exata compreensão: 

 

O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, disse nessa quarta-feira que o suco de 

laranja brasileiro não apresenta nenhum problema para ser exportado. A afirmação 

foi uma resposta ao anúncio da Agência Americana de Drogas e Alimentos (FDA, 

na sigla em inglês) de que uma empresa americana detectou baixas quantidades do 

fungicida carbendazim no produto comprado do Brasil. Usado no Brasil para o 

combate ao fungo pinta-preta, comum nos laranjais, o uso da substância é proibido 

em produtos cítricos nos Estados Unidos. Apesar de a FDA dizer que os níveis de 

carbendazim detectados não eram nocivos à saúde e que não pretendia recolher os 

produtos brasileiros, informou que intensificaria os testes e bloquearia todos os 

carregamentos que apresentassem altas quantias do fungicida. ‘O que os americanos 

estão dizendo da laranja brasileira é a mesma coisa que os russos dizem da carne 

brasileira’, comparou Mendes Ribeiro, ao comentar a situação ao imbróglio com a 

Rússia que tem regras próprias para a exportação de carne, em detrimento do 

regulamento internacional, da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). O 

anúncio do FDA gerou o temor de que as vendas do suco de laranja nacional possam 

ser prejudicadas para seu maior comprador, que importa quase 200 mil toneladas do 

produto brasileiro por ano, rendendo mais de R$ 600 milhões aos exportadores 

nacionais. A notícia também fez com que os preços do suco de laranja subissem 

cerca de 10% na bolsa de mercados futuros de Nova York. ‘Nossos técnicos já estão 

conversando para mostrar que a nossa condição é extremamente normal e não temos 

nenhum problema para ser comercializado nosso suco de laranja’, completou 

Mendes Ribeiro80. 

 

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos adotam uma política que pode ser 

chamada de “oposta”, no que diz respeito ao trigo canadense, pois apesar de o Canadá ser o 

principal parceiro comercial norte-americano, o governo norte-americano afirma que o 

Canadá toma atitudes que desgastam a relação, como o monopólio do trigo, já citado acima. 

E, a esse respeito, afirma que tem-se utilizado de todas as ferramentas efetivas para pôr fim à 

                                                                                                                                                         

 
 
80 Notícia disponível em: <http://www.ecofinancas.com/noticias/ministro-diz-suco-laranja-brasileiro-tem-

problema-para-ser-exportado-para-eua>. Acesso em: 06 set. 2012. 
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atuação do Canadian Wheat Board (CWB) na venda e distribuição de trigo por todo o 

mundo81. É a contradição acima exposta. Prega-se a liberação, no que é conveniente, e a 

proteção, naquilo em que se levam desvantagens. 

 

 

IV.4 Algumas Formas de Proteção Estatal ao Comércio Internacional 

 

 

As formas de proteção estatal ao comércio internacional apresentam-se de 

variadas maneiras: alíquotas, base de cálculo ou outros mecanismos que impliquem em 

majoração tributária; barreiras não-fiscais, como, por exemplo, as chamadas fitossanitárias, 

cujo exemplo supracitado da utilização de fungicida nas laranjas brasileiras bem as 

demonstra; e as burocráticas. 

No “Dictionary of Trade Terms”, definem-se as barreiras não tarifárias, como 

medidas de cunho não-tarifário, que têm impacto protecionista. Exemplos: cotas, cotas 

tarifárias, licenças82 e, acrescentem-se, as barreiras fitossanitárias. 

Uma relevante barreira não-tarifária é a representada pela non-automatic 

import licensing (ou licença não automática), que implica em elevação de custos de 

importação por maior tempo de armazenagem, elevação do percentual de perecimento dos 

bens, maior tempo no giro do capital investido. Recentemente, a Argentina ampliou o elenco 

de exigências para a importação de produtos, inclusive brasileiros. É o prosseguimento de 

uma política protecionista que se iniciou em 2008, com a exigência de licenças não 

automáticas para produtos da linha branca, têxteis e autopeças. A partir de fevereiro de 2012, 

passou-se a exigir para vários produtos declaração antecipada, justificando a importação. A 

figura da licença não automática de importação é relevante para possibilitar, pelo Estado, o 

controle sobre o ingresso de produtos no país e, por vezes, impedir o ingresso daqueles. 

Como se noticiou em julho de 2012, as demoras nas liberações, em razão das 

licenças não automáticas de importação naquele país, levaram a um verdadeiro colapso nas 

                                                 

 
81 Cf. registro disponível em: <http://www.mindfully.org/WTO/2003/USTR-Trade-Barriers1apr03.htm>. Acesso 

em: 06 set. 2012. 
82 Cf. DICTIONARY of Trade Terms. Disponível em: <http://www.sice.oas.org/dictionary/tntm_e.asp>. Acesso 

em: 06 set. 2012. 



58 

 

 

operações do Porto de Zárate, onde o número de veiculos 0km aguardando o ingresso no país 

chegou a 40 mil unidades. Para cada dia, as empresas tinham que pagar cem pesos por 

veículo. Por isso que o setor automotivo, sofre consequências diretas, como a queda na 

produção, o freio nas exportações, além das vendas menores. Essa é a segunda vez que o 

Porto de Zárate fora levado à situação de calamidade, em razão de medidas dessa natureza, já 

que, em maio de 2012, outros 40 mil veículos haviam ficado retidos, aguardando as licenças 

não automáticas, para ingressar na Argentina83. 

Por vezes, o benefício se faz, não pela desoneração da produção nacional, mas 

pelo ônus que se impõe ao concorrente estrangeiro. Cite-se, como exemplo, a necessária 

sobretarifa na importação do alho, sobretudo de origem chinesa, gerando, inclusive, a ADPF 

nº 177, em tramitação no STF, na qual produtores pleitearam à Corte Suprema o fim da 

“indústria de liminares” que autorizam a importação do alho de origem chinesa, sem 

pagamento da taxa antidumping imposta pelo governo brasileiro. Segundo o Presidente da 

Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional, Deputado Valdir Colatto, 

somente no primeiro semestre do ano de 2012, mais de 20 milhões de dólares americanos 

deixaram de ser recolhidos, em razão da concessão de liminares, inviabilizando a produção 

nacional84. 

Tal fato decorre de que o alho de origem chinesa é produzido em condições 

artificialmente vantajosas, em função do dumping social, ou seja, dos custos sociais 

extremamente baixos, com salários que não alcançam nem US$100,00 mensais, encargos 

muito baixos, custos tarifários reduzidos, criando, ao fim, uma situação extramente 

desvantajosa para o produto nacional, motivo pelo qual se justifica a existência da exação 

adicional sobre o alho proveniente da China. 

Outro exemplo de exação protetora, para evitar uma quebra de isonomia em 

desfavor dos produtos nacionais, foi a previsão da Lei nº 10.965/2004, em relação à cobrança 

de PIS-COFINS sobre produtos importados, considerada constitucional85. 

                                                 

 
83 Cf. notícia disponível em: <http://autoblog.com.ar/2012/08/otra-vez-mas-de-40-mil-autos-varados-en-zarate/>. 

Acesso em: 06 set. 2012. 
84 Cf. registro disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=110720>. 

Acesso em: 06 set. 2012. 
85 Cf. ELALI, André. Concorrência internacional: a concessão de incentivos fiscais em face da integração 

econômica internacional. 2008. Tese (Doutorado em Direito)-Faculdade de Direito do Recife, Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 
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Importante salientar que, em termos de benefícios estatais, para que eles 

representem uma vantagem adequada, devem ser utilizados de forma conjugada. Ao lado de 

um benefício tributário, a existência de outros de cunho financeiro e a desburocratização, por 

exemplo. A soma desses é que melhor irá assegurar vantagens econômicas, ou seja, na 

produção, exportação, importação ou qualquer atividade que se pretenda incentivar. 
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V Formas Combinadas de Indução. O Exemplo do Programa “Minha Casa Minha 

Vida” e do Plano “Brasil Maior” 

 

 

V.1 A Conjugação das Ações Estatais Indutoras 

 

 

As atividades indutoras do Estado, de maneira geral, têm aumentadas suas 

chances de sucesso, além de ganharem em eficiência, quando há um conjunto de ações 

conjugadas, como, por exemplo, incentivos na área fiscal e incentivos financeiros cumulados 

com medidas de desburocratização. Conjuntos como esse, normalmente, não são avaliados 

como um todo. Por exemplo, a Constituição Federal de 1988 estabelece imunidades em 

relação à exportação. No entanto, para além dessas, agregam-se outras isenções, 

financiamentos das operações de exportação e da produção dos bens exportáveis. Assim, é 

possível afirmar que, sem esse conjunto de incentivos, as chances de sucesso individual 

desses estímulos ficariam bastante reduzidas. 

É necessário, quando está sendo examinada a figura do Estado como indutor, 

que se tenha a noção dessa atuação conjunta, bem como do significado de cada parcela para a 

formação do todo. Vê-se que os casos mais recentes de indução bem sucedida pelo Estado se 

dão através desse mecanismo, da utilização de múltiplos instrumentos de forma conjugada e 

não de atuações ou incentivos isolados. Destaca-se, a título de exemplo, notícia referente à 

exportação de veículos e máquinas pesadas, na qual se verifica a ocorrência de mecanismos 

de subsídio financeiro, ao lado de exonerações fiscais para a exportação, quando realizada por 

indústrias sediadas no Brasil, além da concessão de linhas de crédito pelo BNDES, maior 

banco de fomento estatal do Brasil. 

Para se ter uma ideia da importância e da dimensão do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social86, no ano de 2011, as operações do BNDES, somadas 

as realizadas por suas subsidiárias, BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Agência

                                                 

 
86 Cf. Relatório Anual BNDES 2011. Disponível em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Relatorio_Anual_2011/Capitulos/apresentacao/

sobre_este_relatorio.html>. Acesso em: 21 nov. 2012. 
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Especial de Financiamento – FINAME, bem como pela subsidiária londrina BNDES 

LIMITED e pelo escritório de representação no Uruguai, totalizaram desembolsos no 

montante de R$139.7 bilhões de reais. No ano de 2010, esse valor chegou a R$168,4 bilhões, 

dos quais, R$52,4 bilhões foram destinados à área de infraestrutura e R$54 bilhões, à 

indústria. 

Vale a pena ressaltar que, nos termos da recente Lei nº 12.712, de 30 de agosto 

de 2012 (resultante da conversão da Medida Provisória nº 564/2012), o limite dos 

financiamentos subvencionados pela União foi elevado para R$227.000.000.000,00 (duzentos 

e vinte sete bilhões de reais), além de ter havido autorização para a concessão de crédito ao 

BNDES, no montante de até R$ 100.000.000.000,00 (cem bilhões de reais). 

Exemplo próximo de conjugação de incentivos é o que vem ocorrendo, em 

relação aos empreendimentos que estão sendo instalados no complexo industrial portuário de 

Suape, no Município de Ipojuca/PE. Pode-se destacar, como o faz a própria empresa estatal 

responsável por aquele polo87, que houve uma união de fatores naturais e incentivos estatais. 

Ressalta-se o fato de tratar-se de um porto de águas profundas, com localização estratégica, o 

que faz de Suape um excelente destino para investidores. Geograficamente, situa-se na 

extremidade oriental da América do Sul, cerca de oito dias das costas europeias e norte-

americana. Tem o perfil de Hub Port (porto concentrador de cargas). Ao lado disso, têm-se, 

ainda, os benefícios estatais, como a disponibilidade de infraestrutura, licenças ambientais em 

áreas pré-aprovadas, redução de até 75% nos impostos federais e de até 50% em tributos 

estaduais, além de benefícios específicos previstos no Programa de Desenvolvimento da 

Indústria Naval e de Mecânica Pesada Associada do Estado de Pernambuco (Prodinpe) e no 

Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe). Dessa forma, essa conjugação de 

incentivos de várias espécies tornou aquela área um importante polo empresarial, 

principalmente, nas áreas de petróleo, gás, offshore e naval. 

Podem, nesse panorama, ser visualizadas várias formas de indução, atuando de 

forma conjugada, como a redução dos entraves burocráticos na área ambiental; os incentivos 

decorrentes da infraestrutura existente; os incentivos fiscais, ao lado dos quais se inserem 

                                                 

 
87 Cf. registro disponível em: <http://www.suape.pe.gov.br/new-business/new-business.php>. Acesso em: 10 set. 

2012. 
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também os de natureza financeira, conjunto que, em sua totalidade, se apresenta de grande 

relevo. 

Vê-se, por exemplo, no já citado complexo portuário de Suape, a presença de 

infraestrutura, como acesso rodoviário e ferroviário em processo de implantação, energia de 

alta-tensão, estrutura portuária já consolidada, redução de tributos, pré-aprovação de licença 

ambiental da área. Sabe-se que a concessão dessas licenças tem sido no Brasil um grande 

entrave. Embora não se pretenda, evidentemente, desprezá-las, já que a proteção ambiental é 

princípio relevante da Ordem Econômica constitucional, dúvida não há, de outro lado, de que 

os procedimentos têm sido lentos, burocratizantes e, em algumas situações, geram verdadeiros 

impedimentos a novos empreendimentos, a exemplo do Shopping JK, na cidade de São Paulo, 

que, apesar de pronto, não pode ser aberto, conforme foi noticiado pela imprensa88, 

atribuindo-se, o atraso ao início das atividades do empreendimento, ao “excesso de 

burocracia”, ante a necessidade de diversas licenças e a dificuldade de consegui-las, tendo 

sido, a questão, inclusive, levada ao Judiciário, para efeito de obtenção de um termo 

provisório. Observa-se, em uma situação como essa, que, não afastando a necessária atuação 

do controle efetuado pelos órgãos estatais, a celeridade e eficiência do ente público pode 

significar, em ultima análise, um redutor ou um grande aumento dos custos empresariais. 

O Estado brasileiro, assim como os principais Estados atuais, sobretudo em 

virtude da crise e do período “pós-crise”, é um imprescindível agente da atividade econômica, 

seja como empresário, nas hipóteses previstas no art. 173 da Constituição Federal, seja 

atuando como regulador e planejador, ou ainda agindo como indutor, através de uma gama 

ampla de auxílios estatais, financeiros, fiscais ou de outras espécies. 

Não se pode olvidar que, por muitas vezes, ocorrem excessos, afetando, 

inclusive, a concorrência internacional. Tais posturas são objeto de controle e sanções na 

economia globalizada, que se dão através de organismos multilaterais como a OMC. Esse 

órgão, após julgamentos regulares, possibilita, inclusive, a adoção de medidas 

compensatórias, em situações que, num sistema de livre comércio, mostram-se como 

violadoras da isonomia. O dumping fiscal e o chamado dumping social (representado pela 

                                                 

 
88 Cf. notícia disponível em: <http://varejo.espm.br/3660/prefeitura-libera-obras-do-shopping-jk-iguatemi>. 

Acesso em: 10 set. 2012. 



63 

 

 

excessiva redução dos encargos sociais pelo Estado) são exemplos típicos dessas intervenções 

excessivas dos Entes Estatais. 

 

 

V.2 A Conjugação de Incentivos no Programa “Minha Casa Minha Vida” 

 

 

Para o exame dessa conjugação de formas de incentivos, serão utilizados os 

projetos mais amplos do governo federal, o primeiro, conhecido por expressa previsão legal 

como “Programa Minha Casa Minha Vida” (Lei nº 11.977, de 11 de julho de 2009, com suas 

alterações subsequentes) ou, simplesmente, abreviado como PMCMV. Referido programa 

surgiu em um contexto bastante peculiar, o da crise financeira de 2008/2009. Fato esse de 

enorme relevo e que levou Estados, como o Reino Unido, os Estados Unidos, a Alemanha e 

os demais países ditos “centrais”, a reverem o modelo econômico e ideológico de Estado 

Mínimo. Essa mudança foi necessária para a preservação do próprio sistema capitalista. 

Ressurgiram as evidências e, como não dizer, a própria certeza, quanto à fundamental 

importância que o Estado continua a exercer no cenário econômico, sendo um elemento 

essencial89. 

Segundo Delfim Neto, é ao Estado indutor que cabe fornecer o correto 

direcionamento dos estímulos, de modo que a discussão mais relevante diz respeito 

justamente ao caminho que deve ser trilhado. No Brasil, pode-se dizer que a crise se encurtou, 

não apenas em razão da aceleração dos gastos públicos e do caminho trilhado pelo PAC, mas 

também em razão da convicção introduzida pelo então Presidente Luis Inácio da Silva, de que 

o consumo, por toda a população, era necessário, pois “se o país não consumisse, todos 

perderiam o emprego. E teve sucesso. Na crise, todo mundo tenta ficar líquido, está todo 

mundo afogado na liquidez” Outros fatores, segundo o autor em questão, que contribuíram 

para o desempenho brasileiro, apesar do panorama mundial, foram a redução da relação 

dívida pública/PIB e o montante das reservas cambiais90. 

                                                 

 
89 CF. PROSSER, Tony. The limits of competition law. Oxford: Oxford University Press, 2005. p. 17 et seq. 
90 Cf. LAVORATTI, Liliana. O tamanho do Estado. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro: FGV, n. 63, dez. 

2009. p. 43. 
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Diante desse quadro, é que surgiu o PMCMV, cujo tratamento tributário, em 

relação às empresas participantes será examinado, no presente trabalho, e entendido como um 

regime especial de tributação (RET) de caráter incentivador. 

Não se pode negar que um regime especial de tributação (RET) já existia para 

incorporações imobiliárias, desde o advento da Lei nº 10.931/2004. Contudo, com as 

alterações trazidas pelo referido programa, passou a representar um grande atrativo para o 

setor da construção civil. No ano de 2012, o programa já se encontra em sua segunda fase, de 

modo que os reflexos do mesmo, em virtude da tributação favorável, conjugada com as 

demais ações incentivadoras, estão devidamente comprovados. 

O programa utiliza a tributação como mecanismo de indução ao 

desenvolvimento para melhorar as condições de vida da sociedade brasileira, através de uma 

série de medidas, como o regime especial tributário, tendentes a estimular a indústria da 

construção civil e, ainda, com a finalidade de reduzir o gigantesco déficit habitacional 

existente no Brasil. 

Durante as etapas 1 e 2 do Programa “Minha Casa Minha Vida” foram 

contratadas 1,800 milhão de unidades habitacionais; destas, 53% já estão concluídas. Para 

deixar mais claro o quantitativo, apenas durante a segunda fase do programa, no qual houve a 

contratação de 799 mil unidades e a entrega efetiva de 480 mil casas, o investimento foi de 

R$129,3 bilhões. Na segunda fase, o programa passou a priorizar imóveis em Municípios de 

até 50.000 habitantes, elevando-se o subsídio por unidade para até R$25.000,00, beneficiando 

famílias com renda mensal de até R$1.600,00. 

Destaca-se, ainda, que, do montante de R$324,3 bilhões aplicados até o ano de 

2012 no PAC 2, R$108,6 bilhões foram empregados na área de financiamento habitacional, 

através de verbas liberadas pelo Ministérios das Cidades 91. 

Os mecanismos de indução que, na atualidade, vêm sendo utilizados pela 

União, podem ser agrupados em várias espécies. Exempli gratia, agrupam-se os diversos 

estímulos financeiros, desde medidas genéricas, como a ampliação ou redução do depósito 

compulsório junto ao Banco Central do Brasil sobre depósitos à vista, a outras específicas e 

setoriais. Em função da crise financeira, para estimular a oferta de dinheiro e o financiamento 

                                                 

 
91 Cf. dados disponíveis em: http://www.cidades.gov.br/index.php/o-ministerio/noticias/1870. Acesso em: 11 set. 

2012. 
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da produção, após outubro de 2008, o Banco Central do Brasil liberou R$ 99,8 bilhões dos 

R$257 bilhões em depósito compulsório que possuía, e, após o fim da crise ,“vai retomar 

R$71 bilhões em duas etapas [...]. A recomposição de cerca de 70% dos compulsórios 

anteriormente liberados terá impacto imediato no custo do crédito, uma vez que o dinheiro 

ficará mais escasso e, portanto, caro”92. 

Medidas financeiras outras, de grande relevância, foram as previsões, a título 

de exemplo, das linhas de crédito setoriais, como as destinadas ao financiamento da 

exportação, da agricultura e de alguns setores industriais. Destacando-se a atuação de bancos 

oficiais, como o Banco do Brasil S/A e, sobretudo, o BNDES. Esse último, através de 

empréstimos e financiamentos, ou também por meio de participações societárias, utilizando-

se da subsidiária integral BANDESPAR. Ressalte-se, o Programa de Sustentação do 

Investimento (PSI)93 do BNDES, que já foi estendido até o ano de 201394. 

Também de grande importância no contexto, a participação da Caixa 

Econômica Federal no PAC e no Programa “Minha Casa Minha Vida”: “a contribuição da 

Caixa na execução desses dois programas coloca sob sua responsabilidade um montante de 

investimentos superior a R$200 bilhões”95. 

Ao lado desses estímulos financeiros e, muitas vezes com eles relacionados, 

encontram-se incentivos fiscais de várias espécies. Essa conjugação, que pode ser chamada de 

“consórcio” de estímulos financeiros e incentivos fiscais, vem representando uma importante 

alavanca ao setor produtivo brasileiro. 

Incentivos fiscais setoriais têm sido dos mais variados. Podem ser citados, 

como exemplos, o conjunto de incentivos fiscais concedidos às empresas que apresentam 

inovações científicas e tecnológicas, RECAP, com fundamento na Lei nº 11.196/2005, ou, 

                                                 

 
92 EDITORIAL. Valor Econômico. São Paulo, 26 fev. 2010. p. A14. 
93 Os dados de 2011, do PSI indicam que os desembolsos do BNDS alcançaram R$139,7 bilhões, em 2011, dos 

quais o setor de financiamento de máquinas e equipamentos teve grande peso, conforme relatório de 

administração publicado no DOU, de 06.03.2012, p. 119. Ao lado disso, tem-se a participação da BNDES 

Participações S/A – Bandespar, como sócio minoritário em empresas de petróleo e gás, mineração, energia 

elétrica, alimentos, telecomunicações, papel e celulose, metalurgia, transportes, bens de consumo. BRASIL. 

Diário Oficial da União, 06 mar. 2012. p. 161. 
94 Cf. dado disponível em <http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2012/04/programa-de-sustentacao-

do-investimento-e-estendido-ate-2013.html>. Acesso em: 11 set. 2012. 
95 COELHO, Maria Fernanda Ramos. Construção do Crédito. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro: FGV, n. 

63, nov. 2009. p. 19. 
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ainda, os incentivos decorrentes da chamada Lei Rouanet (Lei nº 8.313/91), para a área 

cultural. 

A construção civil, historicamente, vem representando um dos setores da 

atividade produtiva mais relevante para a sociedade. Isso decorre, além das razões de cunho 

econômico, também do aspecto social, pois esse campo é um dos maiores responsáveis pela 

captação de mão-de-obra, por gerar diversos empregos onde se exige baixa escolaridade, 

sobretudo, na área urbana, absorvendo em seus quadros grande quantidade de trabalhadores. 

Isso faz da construção civil uma atrativa opção de investimentos, como política social 

redutora de desemprego, sobretudo atingindo a camada mais baixa da população, sendo, 

consequentemente, um natural redutor de tensões sociais. 

Tal resultado pode ser visto, em termos de volume de empregos nas obras de 

grande porte de engenharia civil industrial (como o Estaleiro Atlântico Sul, a Refinaria Abreu 

e Lima, a ferrovia transnordestina, além da construção de casas para residência dos futuros 

operários, nos dois primeiros empreendimentos). Cite-se, ainda, como exemplo, a 

transposição do rio São Francisco, que está gerando um número antes inimaginável de postos 

de trabalho, em pleno sertão nordestino – em dezembro de 2011, as obras da transposição 

empregavam cerca de 3,9 mil trabalhadores, com previsão desse número alcançar o patamar 

de 6 mil empregos96. 

A forte crise econômica iniciada no final de 2007, decorrente, sobretudo, da 

grande bolha criada no sistema imobiliário norte-americano por financiamentos de difícil 

liquidação, que geraram títulos adquiridos por grande quantidade de investidores, 

especialmente nos EUA, mas ocorrendo também na Europa ocidental e em países mais 

capitalizados da Ásia, teve reflexos em todo o mundo, inclusive no Brasil. 

Esse fato, aliado à necessidade de estimular a indústria da construção civil, não 

apenas com o intuito de mantê-la no patamar no qual se encontrava, mas para ampliá-la e 

fortalecê-la, a fim de evitar estagnação e “crescimento negativo” da economia brasileira, 

levou o Estado brasileiro a incentivar esse setor econômico, bem como a conceder incentivos 

à indústria automobilística. 

                                                 

 
96 Cf. informação disponível em: <http://blogs.ne10.uol.com.br/peinvestimento/2011/12/19/transposicao-vai-

gerar-mais-dois-mil-empregos-em-2012>. Acesso em: 11 set. 2012. 
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Em relação a essa última, pode se verificar, como exemplo de estímulo, a 

redução da alíquota da COFINS de 3,0% para 0,0% sobre motocicletas, isso em razão da 

queda nas vendas, que, em fevereiro de 2009, foram apenas de 58% do volume de vendas de 

fevereiro de 200897. Reduziu-se, também, no período, o IPI sobre automóveis de passeio cuja 

cilindrada seja de até 1.000 centímetros cúbicos (um litro), de 7,0% para 0,0%. Os carros 

entre de 1.000 cm³ e 2.000 cm³, movidos apenas à gasolina, tiveram uma redução de 13,0% 

para 8,5%, e os dessa mesma cilindrada que utilizam combustível vegetal (carros a álcool ou 

flex) tiveram redução de 11% para 5,5%. Os caminhões também receberam a benesse, tendo o 

imposto sido reduzido de 5,0% para 0,0%. 

O Programa “Minha Casa Minha Vida”, representa, nesse contexto de 

estímulos, um dos elementos mais relevantes ao incentivo da construção civil brasileira. 

Porém, não foi o único. O Decreto nº 6.809/09, o mesmo que prorrogou a redução do IPI 

concedida aos automóveis, citada acima, passou a prever alíquota zero para 30 itens do ramo 

da construção civil: 

 

1. cimentos aplicados na construção civil - de 4,0% para 0,0%; 

2. tintas e vernizes aplicados na construção civil - de 5,0% para 0,0%; 

3. massas de vidraceiro - de 10% para 0,0%; 

4. indutos utilizados na pintura - de 5,0% para 0,0%; 

5. revestimentos não refratários utilizados em alvenaria - 5,0% para 0,0%; 

6. aditivos para cimentos, argamassas e concretos - de 10% para 0,0%; 

7. banheiras, boxes para chuveiros, pias e lavatórios de plástico - de 5,0% 

para 0,0%; 

8. assentos e tampas, de sanitário plástico - de 5,0% para 0,0%; 

9. pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários, 

caixas de descarga e mictórios de porcelana - de 5,0% para 0,0%; 

10. pias, lavatório, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários e 

caixas de descarga de cerâmica - de 5,0% para 0,0%; 

11. pias e lavatórios de aço inoxidável - de 5,0% para 0,0%; 

                                                 

 
97 Cf. aspectos disponíveis em <http://www.estadao.com.br/noticias/economia,governo-reduz-imposto-sobre-

moto-e-prorroga-ipi-menor,347110,0.htm>. Acesso em: 11 set. 2012. 
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12. outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes para construção - de 

10,0% para 0,0%; 

13. chuveiro elétrico - de 5,0%% para 0,0%; 

14. disjuntores - de 15% para 0,0%98. 

 

Vê-se que houve utilização da técnica de desoneração, tanto na fase de 

produção, com a consequente redução do custo dos insumos, quanto, como se verá, também 

no faturamento e na renda das empresas, além da redução da carga tributária para os 

adquirentes, criação de financiamentos com juros reduzidos, com sistema de garantia dos 

contratos, alocação de recursos pagos diretamente pelo ente público, com diminuição dos 

valores a serem gastos pelo adquirente em até R$25.000,00, fixação de teto máximo para a 

prestação mensal, observada a renda do contratante, e redução dos custos da escritura de 

aquisição, ou seja, uma variada gama de auxílios estatais. 

Esse conjunto de medidas de desoneração utilizadas tem bastante relevância na 

ampliação da produção de imóveis, e as demais medidas e incentivos financeiros para os 

adquirentes viriam a ampliar a oferta e a demanda. 

Esse elenco de medidas governamentais dirigidas à construção civil foi 

acolhido com grande expectativa pela sociedade, como se verifica em inúmeros 

pronunciamentos, não só de segmentos especializados, mas em manifestações da mídia 

organizada. A Revista Veja, na edição de 01 de abril de 2009, noticiou o lançamento, naquela 

semana, de um pacote habitacional, com previsão de construção de um milhão de casas e 

injeção de 34 bilhões de reais, com o intuito de aquecer o setor, para assegurar empregos e 

frear os efeitos da crise sobre a economia. O pacote conjugava incentivos fiscais, subsídios a 

compradores, financiamentos à infraestrutura, garantias contra a inadimplência e 

aperfeiçoamento de processos produtivos99. Passados já três anos, pode-se verificar que, 

embora sem alcançar plenamente as metas, obteve-se um significativo efeito, com posterior 

desdobramento e aquecimento do setor e das atividades com ele relacionadas. 

                                                 

 
98 Dados disponíveis em: <http://www.conjur.com.br/2009-mar-31/leia-decreto-prorroga-reducao-ipi-carros-

construcao-civil>. Acesso em: 11 set. 2012. 
99 FRANÇA, Ronaldo: O pacote habitacional lançado pelo governo promete 1 milhão de casas, mas deixa 

mais dúvidas do que certezas sobre sua eficácia Disponível em: <http://veja.abril.com.br/010409/p 

074.shtml>. Acesso em: 18 fev. 2010. 
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Já a Revista Época, na edição de 29 de maio de 2009, ressaltou a importância 

do programa, embora destacando que a Medida Provisória nº 459/2009 possuiria algumas 

omissões, no tocante à repressão, em razão da utilização de áreas urbanas irregularmente 

ocupadas100. Veículos outros também salientaram a importância, a amplitude e os riscos 

decorrentes. A síntese do programa foi bem exposta por Renato Giusti101, que ressalta que “as 

obras devem ser integradas por um contexto de urbanização estritamente vinculada com a 

melhoria da qualidade de vida”, além de ter sido utilizada uma meta ambiciosa, relevante por 

atacar o déficit habitacional estimado em aproximadamente 7,5 milhões de moradias, 

principalmente na faixa menos favorecida da população. 

Pode-se afirmar que o Programa telado teve, em resumo, as seguintes metas, 

objetivos e características, de acordo com o planejamento do próprio Governo Federal102: 

 

1. implementação do Plano Nacional de Habitação, construindo-se 

1 milhão de moradias; 

2. aumento do acesso das famílias de baixa renda à casa própria, 

divididos os grupos em três faixas: de até 3 salários mínimos (subsídio 

integral e isenção do seguro); entre 3 e  6 salários mínimos (aumento 

do subsídio parcial em financiamento com redução do custo do seguro 

e acesso ao fundo garantidor); famílias com renda de 6 a 10 salários 

mínimos (estímulo à compra com redução dos custos e acesso ao 

Fundo Garantidor de Habitação previsto na Medida Provisória 

459/2009, para os financiamentos imobiliários destinado a famílias 

com renda de até dez salários mínimos). 

 

Nessa contextura, teve importância a criação do sistema de garantia para evitar 

aumento da inadimplência. Esclarece Kleber Luiz Zanchin103 que o FHHab poderá assegurar, 

                                                 

 
100 LOYOLA, Leandro: Plano de habitação do governo Lula pode virar farra. Disponível em: 

<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI75089-15223,00-PLANO+DE+HABITACAO+DO+GO 

VERNO+LULA+PODE+VIRAR+FARRA.html>. Acesso em: 16 fev. 2010. 
101 GIUSTI, Renato. Um teste de vontade, união e competência. Disponível em: 

<http://jbonline.terra.com.br/pextra/2009/07/04>. Acesso em: 08 fev. 2011. 
102 Dados disponíveis em: <http://www.info.planalto.gov.br/planonacionaldehabitação>. Acesso em: 11 set. 

2011. 
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nas hipóteses de famílias que recebam até 10 salários mínimos de renda mensal, a garantia de 

pagamentos, temporariamente por situações como desemprego, redução de capacidade de 

pagamento ou, ainda, a assunção do saldo devedor, nos casos de morte ou invalidez 

permanente. A lógica utilizada seria semelhante a do Fundo Garantidor Habitacional do 

Estado de São Paulo (criado pela Lei nº 12.801/2008) e daria condições inclusive de criar 

parcerias público-privada, em benefício da faixa mais baixa de renda. 

O principal objetivo do programa, em relação aos adquirentes, foi a 

compatibilização da prestação com a capacidade de pagamento da família, utilizando-se, para 

isso, de um limitador ao comprometimento máximo da renda familiar, fixado em 20%, além 

da existência do fundo garantidor, do barateamento do seguro e da desoneração de custos 

cartorários. 

As verbas para o Fundo Garantidor de Habitação Popular – FGHab, alcançam 

R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) de participação da União. Esse Fundo Garantidor, 

como ressaltado, tem grande relevo para minorar os efeitos da inadimplência. Por outro lado, 

a União foi legalmente autorizada a conceder subvenção econômica ao BNDES, para linhas 

especiais para infraestrutura e habitação popular, no montante de R$ 5.000.000.000,00 (cinco 

bilhões de reais). Essas linhas de crédito do banco federal de fomento, naturalmente, têm 

taxas sensivelmente mais baixas, pois não há, no caso, custo de captação dos recursos. 

O segmento cartorário, sobretudo o de registro de imóveis, tem apresentado 

críticas à sistemática prevista no programa, por entenderem, os tabeliões e registradores, que 

estão sendo penalizados, afinal, prestam da maneira disciplinada constitucionalmente, 

exercício privado de serviço público. Mário Pazutti Mezzari é um exemplo de autor com essa 

compreensão, afirmando que os únicos parceiros do PMCMV que contribuem para o 

programa de forma gratuita são os cartórios de imóveis, o que ocorre por haver na sistemática 

do programa, gratuidade ou grande redução dos emolumentos cartorários: o registro de 

garantia relativa ao financiamento para a primeira aquisição de imóvel residencial, no caso 

                                                                                                                                                         

 
103 Cf. ZANCHIM, Kleber Luiz. Fundos garantidores e PPPs no segmento habitacional. Disponível em: 

<http://www.sabz.com.br/ptbr/artigos/fundos-garantidores-e-ppps-no-segmento-habitacional/>. Acesso em: 10 

set. 2012. 
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das famílias com renda familiar de até três salários mínimos, é gratuito; já para as demais 

faixas, há descontos que chegam a atingir 90%104. 

Um aspecto que merece ser também salientado diz respeito ao Plano Viver 

Sem Limites – Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, publicado por meio 

do Decreto nº 7.612, de 16 de novembro de 2011, que estabelece que, no Programa “Minha 

Casa Minha Vida”, fase 2, será garantido às pessoas com deficiência o direito à moradia 

adequada à condição física, sensorial e intelectual. Isso se efetivará através da contratação de 

1,2 milhão de unidades adaptáveis e por meio de kits de adaptação em pelo menos 3% delas, 

conforme o tipo de deficiência105. Tal medida de caráter social terá efeito, embora pequeno, 

sobre o custo do programa. 

Outra facilitação para o programa tem-se conseguido com a concessão de 

isenções totais e parciais de tributos nas várias esferas da federação. Pode-se mencionar, como 

representativo dessa integração, a redução das alíquotas de Imposto de Transmissão sobre 

Bens Imóveis (ITBI), que tem contribuído para uma melhora na dinâmica do programa em 

inúmeros municípios. 

Quadra não esquecer a subvenção direta que a Medida Provisória nº 459, de 25 

de março de 2009, convertida na Lei nº 11.977/2009, autorizou, no montante de 

R$2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais), para mutuários com renda 

mensal de até 6 (seis) salários mínimos, em relação ao Plano Nacional de Habitação Urbana e, 

ainda, de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), em relação aos beneficiários do 

Plano Nacional de Habitação Rural. Essa subvenção é feita através de pagamento direto de 

parte da aquisição, com verbas públicas, de modo a reduzir o valor da parcela paga pelo 

adquirente. 

Saliente-se que, de forma lamentável, algumas empresas têm elevado o preço 

de venda dos imóveis, beneficiando-se da subvenção que se destina evidentemente a subsidiar 

o comprador de baixa renda. Para evitar esse tipo de abuso, faz-se necessária uma rigorosa 

fiscalização dos entes públicos responsáveis. 

                                                 

 
104 Informação disponível em: <http://www.cimentoitambe.com.br/massa-cinzenta/minha-casa-minha-vida-da-

teoria-a-pratica/>. Acesso em: 11 set. 2012. 
105 Dado disponível em: <http://www.brasil.gov.br/viversemlimite/plano-nacional-dos-direitos-da-pessoa-com-

deficiencia>. Acesso em: 11 set. 2012. 
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Há, também, nos instrumentos normativos que regem o programa, previsão 

legal de expressivas transferências de recursos para o Fundo de Arrendamento Residencial e 

para o Fundo de Desenvolvimento Social106. 

De se observar que, na segunda fase do programa, foram mantidos os 

princípios norteadores, com algumas adaptações, já indicadas, em relação ao valor máximo do 

subsídio estatal e à priorização de destinatários em cidades de menor porte, estimulando, 

dessa forma, a fixação das famílias dos trabalhadores nessas cidades, obtendo, em 

consequência, uma redução na densidade populacional dos grandes centros urbanos. 

Questão que merece ser registrada, em função da sua dimensão, diz respeito à análise de uma 

pretensa distinção sobre a qual a doutrina tem se debruçado em inúmeras oportunidades: 

regime especial de tributação deve ser entendido como benefício ou incentivo fiscal? O 

questionamento já foi enfrentado por autores de relevo como Ives Gandra Martins, que 

leciona: “de particular relevância – a distinção entre um “regime especial” como técnica de 

arrecadação, e um estímulo que constitui real benefício fiscal em favor do contribuinte”107. 

 

 

V.3 Regime Especial de Tributação Como Incentivo 

 

 

Regimes especiais tributários podem ser de várias ordens: incentivos, como é o 

caso do regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às 

atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás natural (REPETRO), bem como 

do Regime Especial Tributário, com alterações realizadas com a vigência do Programa 

“Minha Casa Minha Vida”. Pode o regime especial, em alguns casos, justificar-se em função 

da necessidade de simplificação da arrecadação, como ocorre com o regime especial unificado 

de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de 

                                                 

 
106 Cf. Lei 12.424/2011: “Art. 18. Fica a União autorizada a transferir recursos para o Fundo de Arrendamento 

Residencial - FAR, até o limite de R$ 16.500.000.000,00 (dezesseis bilhões e quinhentos milhões de reais), e 

para o Fundo de Desenvolvimento Social - FDS, até o limite de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de 

reais)”. 
107 SILVA MARTINS, Ives Gandra. Distinção entre benefício fiscal e regime especial à luz da Lei 9826/99 e 

da MP 2158-35/01. Disponível em: <http://www.gandramartins.com.br> Acesso em 20 fev 2012. 

. 
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pequeno porte – Simples Nacional. Em outras situações, os regimes especiais justificam-se 

como forma de minorar os níveis de sonegação, caso do regime de substituição tributária para 

frente do ICMS, nos setores de cigarros, bebidas e automóveis. 

Um regime especial de tributação, mesmo que, em principio, não seja 

concebido como um incentivo, poderá vir a sê-lo, se implicar em efetiva redução nas despesas 

tributárias do contribuinte, com um consequente aumento na rentabilidade da atividade. 

Saliente-se que o Regime Especial de Tributação, utilizado no caso do Programa “Minha Casa 

Minha Vida”, implica em desoneração para o setor da construção civil, de modo que, para 

esse segmento, está configurado um benefício fiscal, esse sendo utilizado em conjunto com 

outros benefícios de naturezas diversas. Nesse ponto, cumpre ressaltar que, para Humberto 

Ávila108, a existência de Regime Especial de Tributação não representa quebra do princípio da 

igualdade tributária. 

Como já referido, na área de comércio exterior é comum a utilização de 

regimes especiais de tributação com finalidade extrafiscal, tipicamente indutora. A esse 

respeito, bem destaca Leandro Garcia Machado109, ao exemplificar que, ao lado do regime 

aduaneiro comum, existem diversas outras modalidades de regimes aduaneiros especiais, cujo 

intuito é o incentivo de setores econômicos, regiões do país ou, simplesmente, facilitar a 

tramitação e despacho de determinadas mercadorias, obtendo, dessa forma, redução de custos, 

seja dos contribuintes, seja da administração. 

No caso da construção civil, historicamente, são encontrados inúmeras formas 

de incentivos, alguns pontuais, para a produção de certos bens, outros mais genéricos, para 

alcançar o setor como um todo, a exemplo do RET utilizado no Programa “Minha Casa 

Minha Vida”, que trouxe medidas de desoneração para o empresário, que se demonstram 

vantajosas, não só juridicamente, mas faticamente, como pode ser visto com o grande número 

de adesões das empresas da construção civil ao programa. 

O Regime Especial de Tributação para Incorporações Imobiliárias, criado pela 

Lei nº 10.931/2004, concentra a tributação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da contribuição ao PIS/PASEP e da 

                                                 

 
108 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 127. 
109 Cf. MACHADO, Leandro Garcia. Controle sobre as operações por ordem e conta de terceiros nos regimes 

aduaneiros especiais. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo: RT, n. 60, jan./fev. 2005. p. 306. 
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Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, em alíquota única, que, 

no texto originário, estava prevista em 7% das receitas mensais recebidas. Porém, a Medida 

Provisória nº 460/2009, posteriormente convertida na Lei nº 12.024/2009, reduziu essa 

alíquota de 7% para 6%, o que, por si só, é uma significativa redução de mais de 14,0% na 

carga tributária anteriormente existente. E, em relação aos empreendimentos vinculados ao 

Programa “Minha Casa Minha Vida”, a Medida Provisória nº 459/2009, trouxe redução ainda 

maior. Veja-se a redação da Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, com as alterações 

implementadas pela aludida medida provisória: 

 

Art. 4º. Para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação, a 

incorporadora ficará sujeita ao pagamento equivalente a seis por cento da receita 

mensal recebida, o qual corresponderá ao pagamento mensal unificado dos seguintes 

impostos e contribuições: 

[...] 

§ 6º. Até 31 de dezembro de 2013, para os projetos de incorporação de imóveis 

residenciais de interesse social, cuja construção tenha sido iniciada a partir de 31 de 

março de 2009, o percentual correspondente ao pagamento unificado dos tributos de 

que trata o caput será equivalente a um por cento da receita mensal recebida. 

§ 7º Para efeito do disposto no § 6º consideram-se projetos de incorporação de 

imóveis de interesse social os destinados à construção de unidades residenciais de 

valor comercial de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no âmbito do Programa 

Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, de que trata a Medida Provisória nº 459, de 25 

de março de 2009. 
 

Ou seja, para os imóveis compreendidos no Programa “Minha Casa Minha 

Vida”, a alíquota ficou reduzida a apenas 1,0%, o que corresponde a uma redução de mais de 

80%, o que é de grande significação em termos de carga tributária. 

De início, essa redução estava prevista para ocorrer até o dia 31 de dezembro 

de 2013, conforme previsão da Medida Provisória nº 459, de 25 de março de 2009, 

posteriormente convertida na Lei nº 11.977/2009. No entanto, tal prazo já foi prorrogado, por 

mais um ano, em razão da alteração realizada, no § 6º do citado artigo, através da Lei nº 

12.350/2010 (Conversão da Medida Provisória nº497/2010). 

Essa mesma Lei nº 12.350/2010 trouxe também alteração ao texto do §7º do 

citado artigo 4º, pois elevou o valor comercial para até R$75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais), dos imóveis que podem ser qualificados como de interesse social e, dessa forma, serem 

enquadrados no âmbito do PMCMV. Posteriormente, esse teto foi novamente elevado, por 

meio da Medida Provisória nº 552/2011, convertida na Lei nº 12.655/2012, chegando ao valor 

atual de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art4§6
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A Instrução Normativa da Receita Federal – RFB nº 934, de 27 de abril de 

2009, é a norma básica que disciplina esse regime tributário especial aplicável às empresas 

participantes do Programa “Minha Casa Minha Vida”, regulamentando a Lei nº 11.977/2009 

(conversão da MP nº 459/2009, instituidora do programa). 

Uma característica geral desse regime tributário especial é ter feição opcional, 

o Fisco Federal não o impõe. A natural adesão se dá em função de vantagens econômicas e é 

irretratável, enquanto perdurarem direitos de crédito ou obrigações do incorporador junto aos 

adquirentes dos imóveis que compõem a incorporação. 

A opção presume-se feita, observados os requisitos estabelecidos na Instrução 

Normativa da Receita Federal – RFB nº 934: 

 

Art. 2 º A opção da incorporação imobiliária no RET, de que trata o art. 1 º , será 

considerada efetivada quando atendidos os seguintes requisitos, a serem efetuados 

pela ordem em que estão descritos: 

I - afetação do terreno e das acessões objeto da incorporação imobiliária nos termos 

dos artigos 31-A a 31-E da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964; 

II - inscrição de cada ‘incorporação afetada’ no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ), vinculada ao evento 109 - Inscrição de Incorporação Imobiliária - 

Patrimônio de Afetação; e  

III - apresentação do Termo de Opção pelo RET à Delegacia da Receita Federal do 

Brasil (DRF) ou à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração 

Tributária (Derat) com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa jurídica, 

devendo o Termo de Opção pelo RET estar acompanhado do termo de constituição 

de patrimônio de afetação da incorporação, firmado pelo incorporador e, quando for 

o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição, e averbado no Cartório 

de Registro de Imóveis. 

 

Dessa forma, até 31 de dezembro de 2014, para os projetos de incorporação de 

imóveis residenciais de interesse social, optantes pelo RET, cuja construção tenha sido 

iniciada a partir de 31 de março de 2009, o percentual correspondente ao pagamento unificado 

dos tributos de que trata o caput será equivalente a 1,0% (um por cento) da receita mensal 

recebida. 

Limitaram-se os imóveis que podem ser enquadrados como de interesse social 

e, consequentemente, se tornar objeto do programa, apenas àqueles destinados à construção de 

unidades residenciais de valor comercial de até R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Por 

outro lado, a opção da incorporação no RET obriga o contribuinte a efetuar o recolhimento 

dos tributos a partir do mês da opção. 
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Fixa a norma, ainda, o conceito de receita mensal, para fins do regime especial 

de tributação, ao estabelecer que se considera receita mensal o total das receitas recebidas pela 

incorporadora com a venda de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação 

submetida ao RET, bem como as receitas financeiras e variações monetárias decorrentes dessa 

operação. 

Relevante destacar que o sistema é simplificado e não prevê restituições ou 

compensações com o que for apurado pela incorporadora. De se ressaltar, ainda, a presunção 

criada em relação à composição dos tributos substituídos pela tributação simplificada, o que 

tem relevo, sobretudo, por conta das transferências constitucionais para outros entes políticos, 

os quais são afetados, ainda que indiretamente, pelo RET. 

Dúvida não se pode ter de que, com o regime especial, há perda de receita 

pelos entes beneficiários de fundos de participação, pois o sistema é menos oneroso e, 

naturalmente, com a desoneração do todo, as partes são afetadas. O modesto percentual 

englobando a cesta de tributos federais representa um relevante incentivo para as empresas de 

construção civil, pois, naquilo em que participarem do programa, passam a ter uma carga 

tributária sensivelmente menor. De qualquer forma, havendo a definição de percentuais dos 

tributos originários, evita-se possível alegação de inconstitucionalidade pela não transferência 

de recursos. 

A normatização do regime exige, ainda, do incorporador, a manutenção de 

escrituração contábil segregada para cada incorporação submetida ao RET, evitando-se, com 

isso, a ampliação do benefício fiscal a outras atividades eventualmente desenvolvidas pela 

empresa e não objeto do regime de desoneração parcial. 

Em resumo, é possível afirmar que, do confronto entre o Regime Especial de 

Tributação (RET), aplicável às empresas imobiliárias participantes do Programa “Minha Casa 

Minha Vida”, e o regime tradicional aplicável às empresas do setor imobiliário, tem-se, no 

caso, um significativo incentivo setorial. Não se pode deixar de observar que a construção 

civil em geral já é alcançada por um RET, mas que, em relação aos participantes do “Minha 

Casa Minha Vida”, esse regime é bem mais suave, no tocante à carga tributária. 

 

 

V.4 Os incentivos Estatais no Plano “Brasil Maior” 
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Outro programa de grande relevo, a ser utilizado como referencial é o 

intitulado Plano “Brasil Maior”, que objetivou estimular, sobretudo, o setor industrial 

prejudicado pela ampliação da concorrência de produtos estrangeiros, em relação ao mercado 

interno, e pela redução das atividades de exportação, como se vê, na descrição constante da 

cartilha oficial: 

 

O Plano Brasil Maior é a política industrial, tecnológica e de comércio exterior do 

governo Dilma Rousseff. Surge num contexto conturbado da economia mundial. De 

um lado os países desenvolvidos mergulhados numa crise sem precedentes desde a 

Grande Depressão de 1929, podendo levar o mundo para uma crise sistêmica. De 

outro o vigor econômico dos países emergentes, liderados pelo crescimento chinês, 

tem garantido o crescimento mundial e evitado o débâcle. 

O desafio do Plano Brasil Maior é, portanto, colossal: 1) sustentar o crescimento 

econômico inclusivo num contexto econômico adverso; 2) sair da crise internacional 

em melhor posição do que entrou, o que resultaria numa mudança estrutural da 

inserção do país na economia mundial. Para tanto, o Plano tem como foco a 

inovação e o adensamento produtivo do parque industrial brasileiro, objetivando 

ganhos sustentados da produtividade do trabalho. 

A estabilidade monetária, a retomada do investimento e crescimento, a recuperação 

do emprego, os ganhos reais dos salários e a drástica redução da pobreza criaram 

condições favoráveis para o país dar passos mais ousados em sua trajetória rumo a 

um estágio superior de desenvolvimento. 

O Plano adotará medidas importantes de desoneração dos investimentos e das 

exportações para iniciar o enfrentamento da apreciação cambial, de avanço do 

crédito e aperfeiçoamento do marco regulatório da inovação, de fortalecimento da 

defesa comercial e ampliação de incentivos fiscais e facilitação de financiamentos 

para agregação de valor nacional e competitividade das cadeias produtivas. 

O país vai mobilizar suas forças produtivas para inovar, competir e crescer. O 

mercado grande e pujante, o poder de compras públicas criado pelas políticas 

inclusivas, a extensa fronteira de recursos energéticos a ser explorada, a força de 

trabalho jovem e criatividade empresarial constituem trunfos institucionais, de 

recursos naturais e sociais formidáveis para desenvolver um Brasil Maior110. 

 

O Plano “Brasil Maior” é um inequívoco exemplo de conjugação de 

mecanismos de auxílios estatais de vários matizes, tendo sido introduzido pelas Medidas 

Provisórias nº 563 e 564, ambas de 03 de abril de 2012 (já convertidas nas Leis nº 12.715, de 

17 de setembro de 2012, e 12.712, de 30 de agosto de 2012, respectivamente). Justificando 

esse Programa, o Ministro Guido Mantega111 argumentou, demonstrando as dificuldades do 

cenário econômico em 2012. Tal fato se constata pelo baixo nível geral de crescimento da 

                                                 

 
110 Texto disponível em: <http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/conteudo/128>. Acesso em: 13 set. 2012. 
111 Informações disponíveis em: http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/80507_MANTEGA+EM+ 

MISSAO+DE+PAZ>. Acesso em: 15 abr. 2012. 
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economia brasileira, além da retração do setor industrial. As medidas incentivadoras que estão 

sendo asseguradas visam ampliar a competitividade dos produtos nacionais, reduzir custos 

tributários e de outros matizes, representadas, ainda, pela vertente dos financiamentos 

subsidiados. Por essas razões, o Plano “Brasil Maior” representa um grande programa de 

investimentos de valor elevado. Por outro lado, a desoneração de folhas de salário em áreas de 

mão-de-obra intensiva também é bastante relevante, pois ajuda a manter o baixo nível de 

desemprego. 

Efetivamente, o Plano, introduzido por essas duas medidas provisórias, 

procurou enfrentar alguns graves problemas, em relação à economia brasileira que podem ser 

exemplificados: a) políticas monetárias de países mais desenvolvidos, provocando a 

desvalorização de suas respectivas moedas; b) baixa cotação do dólar norte-americano; c) 

peso excessivo dos encargos incidentes sobre as folhas de salário das empresas brasileiras, 

levando à perda de competitividade. 

Diante deste cenário, o Plano “Brasil Maior” trouxe diversos incentivos. Em 

relação ao câmbio, o Plano implica aumento das reservas internacionais, instituição de IOF 

sobre algumas modalidades de ingresso de capitais estrangeiros, tais como, renda fixa, 

empréstimos e pagamentos antecipados. Numa tentativa de reduzir os encargos incidentes 

sobre as folhas das empresas nacionais, o Plano determinou a eliminação de contribuições 

previdenciárias patronais sobre as folhas salariais dos segmentos que se pretendeu incentivar, 

com a compensação parcial por nova alíquota de 1,0% a 2,0% sobre o faturamento, com não 

incidência sobre as receitas de exportação. Trouxe, ainda, aumento compensatório do 

PIS/COFINS sobre as importações, onerando os produtos estrangeiros importados, visando 

majorar os preços comparativos dos mesmos, em relação aos nacionais. Houve também 

desonerações de IPI, com a redução de alíquotas em vários setores de produtos 

industrializados, como fogões, lavadoras de roupas, móveis, laminados PET, papéis de 

parede, luminárias e lustres. 

Outra área relevante que foi objeto de desoneração foi a de infraestrutura, sem 

dúvida um dos gargalos da economia nacional. O impacto fiscal é avaliado em R$186,3 

milhões, para 2012, e R$246,0 milhões, para 2013. Foram ampliados os prazos para 

recolhimento de PIS e COFINS nos setores de autopeças, têxtil, confecções, calçados e 

móveis. 
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Além dessas medidas de caráter fiscal, outras, de igual relevo, foram 

implementadas, como a ampliação da margem de preferência de bens e serviços nacionais nas 

áreas de medicamentos, fármacos, biofármacos, retroescavadeiras e motoniveladoras, com 

estimativa de compras a partir de empresas nacionais de R$3.9 bilhões. Foi alargado o Fundo 

de Fomento à Exportação (FFEX), de R$1,24 bilhão para R$3,1 bilhões, em 2012, além de 

dever ser mencionada a mudança dos critérios de equalização do Programa de Financiamento 

à Exportação (PROEX). Nessa mesma linha, foram desburocratizadas normas referentes às 

garantias das operações do PROEX. De extrema importância, também, a criação da Agência 

Brasileira de Garantias - ABGF, cujo total de recursos pode atingir R$25,00 bilhões. Já na 

área comercial, foram instituídas medidas visando à proteção contra a concorrência 

“predatória”. 

Esse Plano é um didático exemplo sobre o que aqui se pretende demonstrar, 

que é, exatamente, a necessidade de precisa conjugação de inúmeros elementos de auxílio, de 

naturezas diversas, planejados em conjunto, para que se consiga fazer com que o Estado 

desempenhe, adequadamente, aquele papel de agente ativo da atividade econômica, destacado 

por John Maynard Keynes. 

Tais planos exigem, para que alcancem um grau razoável de eficiência, que 

seja feito um prévio exame econômico para apontar os aspectos do sistema que devem ser 

objeto de interferência jurídica, com o intuito de facilitar a criação de um ambiente mais 

propício ao adequado desenvolvimento econômico e social. 

Por fim, torna-se necessário, para a correta observância dos princípios 

constitucionais que devem reger a atividade indutora, que tenha havido um adequado exame 

do quadro fático e da moldura jurídica preexistente, além de um conveniente 

acompanhamento e avaliação do nível de eficiência conseguido por esses programas ou 

quaisquer outros similares, pois os mesmos envolvem uma forte desoneração social, que só se 

torna compatível com a Constituição em havendo adequado retorno, em benefícios diretos e 

indiretos para a sociedade. 
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VI Os Limites Constitucionais às Formas de Indução do Estado 

 

 

VI.1 A Distribuição da Carga Tributária e a Função Social do Tributo 

 

 

Deve-se iniciar o presente tópico, destacando a lição de Catalina García 

Viscaíno112, quando disserta sobre a distribuição da carga tributária e ressalta as várias fontes 

de receitas que o Estado tem para suportar os gastos públicos, desde as receitas patrimoniais, 

doações de particulares, receitas industriais, emissões de moeda e, sobretudo, a receita 

oriunda da tributação, considerada, sem dúvida, a mais relevante fonte de financiamento das 

despesas públicas. 

Em função disso surge o problema de como se distribuir o ônus dessa 

tributação entre os integrantes da sociedade, pois, muitas vezes, a tributos acabam por ter um 

peso bem maior para as camadas menos favorecidas, como acontece no Brasil, com o ICMS, 

Por essa razão, defende a autora mencionada que, na busca por uma estrutura tributária que 

não dificulte o alcance de objetivos de caráter social, a carga tributária deve ser distribuída 

com justiça, visando à equidade. 

O referido pensamento está diretamente ligado à ideia de solidariedade, da qual 

decorre, como consequência, que as formas de indução apenas se justificam, quando visam, 

de forma efetiva, a melhoria das condições dos segmentos mais desfavorecidos, ou, ainda, 

quando levem à prática de condutas, cujo incremento pode ser responsável por impulsionar o 

desenvolvimento de um determinado setor da economia ou região menos favorecida, como 

ocorrre com a Zona Franca de Manaus. 

Na mesma obra antes referenciada, Viscaíno113 reproduz lição de Laferrière e 

Waline, para quem as obrigações de natureza tributária devem ser consideradas como 

decorrentes da solidariedade, devem vincular, portanto, os integrantes de uma sociedade, os 

quais assumem o dever de reciprocamente se sustentarem, na medida de suas capacidades 

                                                 

 
112 VISCAÍNO, Catalina García. Derecho tributario: consideraciones económicas y jurídicas. 3.ed. Buenos 

Aires: LexisNexis, 2007, tomo I. p. 52. 
113 VISCAÍNO, Catalina García. Derecho tributario: consideraciones económicas y jurídicas. 3.ed. Buenos 

Aires: LexisNexis, 2007, tomo I. p. 73. 
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contributivas, colaborando, dessa forma, na medida delas para as despesas da sociedade. 

Deve-se destacar que, no caso da tributação indutora, muitas vezes, contribuintes de igual 

capacidade contributiva podem ter que suportar uma carga tributária diferenciada, em função 

do relevo que essas atividades por eles exercidas possam ter para o grupo social. Por exemplo, 

com mesmo nível de faturamento e de lucro líquido é constitucional que uma empresa que 

explora atividades agrícolas para produção de alimentos, seja tributada de modo menos 

gravoso, do que uma empresa que explora a produção de cigarros. 

Necessário também lembrar o pensamento de Saldanha Sanches114, que bem 

alinhava situações, nas quais isenções, ou outros mecanismos de desoneração, são resultantes 

de interação de grupos de interesse vinculados ao sistema político. Dessa observação resulta a 

conclusão no sentido de que, quanto mais igualitária e economicamente equilibrada for uma 

sociedade, mais os segmentos que compõem a base da pirâmide social terão força de pressão. 

Isso se observa na comparação entre países como o Brasil e outros países como a Alemanha, 

ou França, os quais possuem um índice de desenvolvimento humano maior. 

Já Elísio Augusto Velloso Bastos possui entendimento, no qual destaca a 

função social do tributo e enfatiza que, no caso brasileiro, há aspectos que precisam ser 

analisados de forma adequada, como a maior sujeição dos Estados às políticas econômicas de 

organizações internacionais, como a OMC, o BID e o FMI, bem como aos interesses de 

grandes grupos econômicos. Sobre as grandes renúncias fiscais e a tendência a reduções 

tributárias, salienta, referido estudioso, o fato de, muitas vezes, as reduções de carga 

tributária, ao contrário do imaginado, ampliam as desigualdades, inclusive no tocante à 

distribuição de renda. Tal fato decorre de dado relevante, que é a maior capacidade de poupar 

dos segmentos mais abastados. Pode-se afirmar, na esteira desse pensamento, que 

desonerações de setores industriais poderosos, não apenas em matéria tributária, mas também 

com a redução de custos, em situações como de financiamentos subsidiados do BNDES, 

muitas vezes, fortalecem esses setores, já economicamente capitalizados, sem que os efeitos 

sociais desejados sejam atingidos115. 

 

                                                 

 
114 SALDANHA SANCHES J. L. Manual de direito fiscal. Coimbra: Coimbra Editora, 2007. p. 456. 
115 BASTOS, Elísio augusto Velloso. A função tributária: por uma efetiva função social do tributo. Revista de 

Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, ano 43, n. 169, jan./mar. 2006. p. 155. 
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VI.2 Incentivos Fiscais e Eficiência 

 

 

Um adequado acompanhamento de qualquer programa que implique em 

auxílio estatal é imprescindível para a verificação de sua eficiência. Afinal, tais programas 

não podem se transformar em sacrificios coletivos que impliquem num benefício para apenas 

um segmento privilegiado da sociedade. Tais controles devem ter como objetivo avaliar o 

desempenho desses programas, não só a posteriori, mas também durante suas execuções, de 

modo a possibilitar a correção de eventuais desvios e distorções que surjam e, também, para 

impor as adequadas sanções àqueles que deles se aproveitem, como aconteceu, por diversas 

vezes, com incentivos do sistema SUDENE/FINOR e também da SUDAM. 

Fernando Leal sintetiza importante faceta do princípio da eficiência, para 

adequada atuação que deve ser voltada para atender ao interesse social em uma sociedade 

democrática. Para o autor, a eficiência representa o corolário do Estado Social, que poderia 

ser expresso na ideia de que, num Estado Social, deve haver a otimização da destinação de 

recursos, dentro daquelas prioridades constitucionalmente consagradas. No Brasil, 

poderíamos exemplificar com a busca pelos princípios esculpidos no art. 170 da CF/88. 

Tal observação alcança, evidentemente, as opções, quando da elaboração do 

orçamento, sobretudo ao serem fixadas as prioridades de investimentos e de desonerações116. 

De extrema significância ressaltar que a concessão, pelo Estado, de incentivo 

de qualquer ordem, deve necessariamente passar pelo crivo constitucional da eficiência. 

Ademais, não se pode esquecer que, em face do princípio constitucional da 

isonomia, a atividade incentivadora está condicionada à existencia de um quadro fático, apto a 

justificar o agir estatal, e que o conjunto de ações estatais seja adequado para o fim a que se 

propõe. 

 

 

VI.3 A legitimidade do Incentivo como Despesa 

 

                                                 

 
116 LEAL, Fernando. Propostas para uma abordagem teórico-metodológica do dever constitucional da eficiência. 

Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte: Fórum, n. 14, 2006. p. 151. 
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A análise da legitimidade de um determinado incentivo concedido pelo Estado, 

principalmente em se tratando benefício fiscal, tem grande relevo, pois se nos encontrarmos 

diante de uma situação na qual, havendo razões fiscais para tributar, o Estado optar por não o 

fazer, essa potencial redução da receita pode ser configurada como uma despesa fiscal117. 

Diante desse quadro, a eficiência tornou-se um vetor interpretativo de grande 

expressividade118. 

A necessidade de um adequado exame acerca da concessão de incentivos 

decorre também dessa natureza de despesa. O referido entendimento do benefício fiscal como 

despesa fiscal corresponde ao conceito de tax expenditure, objeto da análise de Richard 

Epstein119, cujo pensamento tem grande pertinência, sobretudo na construção que faz, 

utilizando-se da classificação elaborada por Donald B. Marron, em recente artigo publicado 

com o título “Spending by disguise”, no qual lista inúmeras formas de indução estatal, como a 

concessão de créditos, deduções, deferimentos com ampliações de prazo para recolhimentos 

de tributos, dentre outros meios de intervenção pública. 

Epstein ressalta, entretanto, a grande quantidade de recursos públicos que são 

desperdiçados, sem o retorno econômico e social previsto, agravando desequilíbrios 

orçamentários. O autor cita o exemplo americano dos mecanismos de incentivo à produção de 

etanol e de trigo, que não têm apresentado resultado adequado. Essas observações constantes 

do estudo bem corroboram a necessidade de se ter uma base econômica adequada e bem 

dissecada, antes da introdução de mecanismos de indução. 

Um incentivo específico, sendo visualizado como uma despesa, é uma 

relevante razão para o exame dos limites constitucionais para a concessão daquele beneficio, 

de modo a impedir uma efetiva “discriminação invertida”. 

A título de exemplo, verifique-se como as exposições de motivos das Medidas 

Provisórias nº 563/2012120 e 564/2012121 trazem latente a preocupação em se fazer uma 

                                                 

 
117 SALDANHA SANCHES, J. L. Manual de direito fiscal. Coimbra: Coimbra Editora, 2007. p. 446. 
118 MORAIS, Dalton Santos. A evolução da hermenêutica jurídica brasileira. Fórum de Contratação e Gestão 

Pública, Belo Horizonte: Fórum, n. 76, abril. 2008. p. 15. 
119 Texto disponível em: <http://www.hoover.org/publications/defining-ideas/article/87636>. Acesso em: 02 jan. 

2012. 
120 Texto disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Exm/EMI-25-MF-

MDIC-MCTI-MEC-MC-SEP-MS-MPS-MPV-%20563.doc>. Acesso em: 17 set. 2012. 
121 Texto disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Exm/EMI-22-MF-

MEC-MDIC-MP-MI-Mpv-%20564.doc>. Acesso em: 17 set. 2012. 
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exaustiva demonstração de que tais medidas de desoneração e de criação de incentivos teriam 

mecanismos parciais de compensação, de modo a não configurar instrumentos para indevidos 

benefícios setoriais. 

 

 

VI.4 Incentivos Fiscais e Direitos Fundamentais 

 

 

Sabe-se da relevância dos direitos fundamentais, contudo, faz-se necessário 

destacar a necessidade de delimitação desses, de modo a compatibilizar o interesse de grupos 

específicos, em geral os beneficiários dos state aids, com o interesse maior da sociedade. Essa 

tentativa de delimitação será realizada, tendo como base os elementos utilizados por José 

Casalta Nabais, ao dissertar sobre a delimitação dos direitos fundamentais e sua 

funcionalidade no campo da tributação indutora e demais formas de indução utilizadas pelo 

Estado. 

É notório que, em sociedades como a brasileira, onde há uma profunda 

desigualdade social, infelizmente, por vezes, por trás de um mecanismo de desoneração, seja 

ele um benefício fiscal ou incentivo de outra natureza, apesar de um aparente benefício social, 

pode-se encontrar um agir, no qual o verdadeiro norte não é o atendimento a quaisquer dos 

princípios previstos no art. 170 da Carta Magna. 

Consulte-se o posicionamento de José Augusto Delgado122, que bem expressa a 

preocupação com o respeito aos chamados direitos fundamentais do contribuinte, ao ressaltar 

que, para muitos tributaristas, não teriam passado desapercebidas as controvérsias que estão 

sendo levadas ao Poder Judiciário, nas quais se perseguiria apenas o cumprimento de 

postulados constitucionais para preservação de direitos fundamentais do contribuinte. Aponta, 

o jurista, como exemplos, lides nos tribunais sobre PIS-Faturamento e Cofins-Imóveis. 

O contraponto desse tipo de argumento é a constatação que esse discurso em 

defesa do contribuinte, muitas vezes, encobre a busca por uma redução da participação de 

                                                 

 
122 DELGADO, José Augusto. Os direitos fundamentais dos contribuintes. Revista Tributária e de Finanças 

Públicas, São Paulo: RT, ano 12, n. 58, 2004. p. 46. 
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setores empresariais na composição das receitas públicas, com a consequente transferência do 

ônus para outros segmentos. 

A doutrina brasileira, de um modo geral, tem dado ênfase aos direitos do 

contribuinte, por vezes, dando uma extensiva interpretação à qualificação de fundamentais. 

No entanto, pouco se vê, em relação aos excessos ocorridos na concessão de benefícios, os 

quais só são objeto de discussão, basicamente, por segmentos não incluídos nas desonerações, 

regra geral, invocando o princípio da isonomia. 

Deve ficar claro que, embora os direitos fundamentais sejam imprescindíveis 

numa sociedade, ainda mais, quando se verifica a existência de interesses tão contraditórios e 

conflitantes, a ampliação excessiva do conceito e de sua abrangência, sem uma adequada 

correspondência de deveres fundamentais, em uma sociedade cujo Estado pretende ser um 

adequado prestador de serviços, para atender às necessidades básicas da população, pode 

resultar numa banalização do instituto. Instituto que se mostra tão essencial no momento 

atual, sobretudo em países como o Brasil, que atualmente possui um razoável crescimento 

econômico, mas ainda possui um desenvolvimento social limitado, como se pode ver através 

do IDH, o qual ainda é mais baixo que vários países da própria América Latina123. 

A concessão de qualquer tipo de state aids, dos quais os incentivos são uma 

espécie, caracteriza-se como ato discricionário estatal, mas sujeito a controle com base nos 

parâmetros constitucionais. Não se pode conceder um incentivo como forma de reduzir a 

carga tributária de um segmento, sem amparo nos princípios que regem a Ordem Econômica e 

nos que pautam o sistema constitucional tributário. A concessão de benefícios não pode 

representar um mecanismo de redução de custos, privilegiando setores, sem que se tenha, em 

contrapartida, um benefício relevante para a sociedade.  

Essa compatibilização entre a efetividade dos direitos fundamentais e as 

limitações do Estado prestador de serviços é possível, devendo ser dada uma destinação 

adequada às receitas públicas, evitando desvios, o que nem sempre ocorre em Estados, nos 

quais o poder de pressão de determinados grupos, em geral aqueles que se encontram no topo 

da pirâmide social, é bem maior do que toda a base, o que acaba por resultar no surgimento de 

benefícios sem um ganho social efetivo. 

                                                 

 
123 Cf. informações disponíveis em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C3%AD 

ses_por_%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano#Am.C3.A9rica_Latina>.. Acesso em: 17 set. 2012. 
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Faz-se necessário tecer algumas considerações, ainda que superficiais, aos 

direitos fundamentais, um dos temas mais relevantes do constitucionalismo atual. Sobre esses, 

João dos Passos Martins procura demonstrar que os chamados direitos fundamentais não se 

caracterizam como um conjunto diverso, ou modalidade autônoma, dos demais “direitos”, 

mas diante da relevância que possuem, por terem “uma marca particular”, um núcleo de 

essencialidade que justificou a qualificação constitucional124. 

Por outro lado, a institucionalização dos direitos fundamentais tem uma razão 

de ser extremamente relevante na sociedade atual. Tal aspecto é bem apreendido e ressaltado 

por Marcelo Neves, quando afirma que, através dessa institucionalização, a: 

 

[...] Constituição reconhece a supercomplexidade da sociedade, a dissolução de 

critérios de orientação de expectativas relativos á totalidade do social e, portanto, a 

inexistência de um sistema social supremo. Os direitos fundamentais servem ao 

desenvolvimento de comunicação em diversos níveis diferenciados. Sua função 

relaciona-se com o perigo da desdiferenciação (especialmente da politização), isto é, 

exprimindo-se positivamente com a manutenção de uma ordem diferenciada de 

comunicação. Assim sendo, na hipótese de Constituição, identificada com 

concepções totalitárias, por serem excluídos ou deturpados os direitos fundamentais, 

não se consideram a pluralidade e contingência das expectativas, produzindo-se, 

portanto, uma desdiferenciação inadequada à complexidade da sociedade 

contemporânea. Em resumo, pode-se afirmar: através dos direitos fundamentais a 

Constituição moderna, enquanto subsistema do direito positivo, pretende responder 

ás exigências do seu ambiente por livre desenvolvimento da comunicação (conforme 

diversos códigos diferenciados)125. 

 

Não há duvida de que esse é um dos grandes papéis dos direitos assinalados 

como fundamentais. Embora deva ser ressaltado que eles possuem conteúdo relativamente 

fluído. Dir-se-ia, como o faz Gustavo Smizmaul Paulino, que, para a construção do futuro, 

esse conjunto de direitos, como ressaltado também por Marcelo Neves, tem um papel de guia, 

de norte, de orientação126. 

Deve-se destacar que, apesar dos contornos desses direitos não serem, quase 

nunca, nítidos, sua essência é perceptível. Isso leva à precisa observação de José Casalta 

                                                 

 
124 Cf. MARTINS NETO, João dos Passos. Direitos fundamentais, conceito, função e tipos. São Paulo: RT, 

2003. p. 78. 
125 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 74. 
126 Cf. PAULINO, Gustavo Smizmaul. Os direitos fundamentais e a construção do futuro. Revista de Direito 

Constitucional e Internacional, São Paulo: RT, ano 13, n. 50, jan./mar. 2005. p. 183. 
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Nabais127, quando defende a necessidade de se evitar a excessiva banalização, em expressão 

bastante conhecida – “menos direitos fundamentais em nome dos direitos fundamentais” ou, 

ainda, como ressalta em outra passagem, menos direitos fundamentais em nome de melhores 

direitos fundamentais. 

Tal observação demonstra que a banalização de certos instrumentos de 

proteção funciona, muitas vezes, em sentido inverso ao do resguardo. Pode-se exemplificar tal 

problema, no Brasil, com a excessiva abertura do acesso ao Supremo Tribunal Federal para 

fins de controle de constitucionalidade, pela redação original da Constituição Federal de 1988. 

Verificou-se que a abertura excessiva gerou, ao fim, um efeito inverso, pois o excesso de 

demandas inviabilizou a Corte Suprema, sendo necessária a criação de “filtros”, como o da 

repercussão geral, como requisito para conhecimento dos recursos extraordinários, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004. 

Esse pensamento é de extrema relevância, pois leva a uma reflexão sobre a 

necessidade de ponderação, em relação à qualificação dos direitos como fundamentais, 

utilizando aquilo que o autor acima referido chama de “a lógica do mais”, pois essa visão dos 

direitos fundamentais espraiados por toda a Carta Constitucional, além de não garantir a 

efetividade desses mesmos direitos, acaba criando barreiras formais, por força do art. 60, § 4o, 

da CF/88, às necessárias alterações evolutivas impostas pelo dinamismo da sociedade. 

Não se pretende, com isso, apresentar uma fronteira excessivamente limitada 

para a adjetivação de fundamentais aos direitos inseridos no Texto Constitucional. Mas se 

deve ter uma definição mais precisa dessa adjetivação, que justifica uma maior ênfase no 

campo da busca por efetividade, que essa espécie qualificada de direito deve ter, ingressando 

na estrada balizada pela chamada dogmática constitucional emancipatória. 

 

 

VI.5 Dificuldades de Concretização de Alguns Direitos Fundamentais 

 

 

                                                 

 
127 Cf. CASALTA NABAIS, José. Algumas reflexões críticas sobre os direitos fundamentais. Revista do 

Instituto dos Magistrados do Ceará, Fortaleza, ano 3, n. 05, 1999. p. 123. 
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As dificuldades na concretização de alguns direitos fundamentais é questão que 

gera uma grande reflexão, com contraposição entre o mundo do dever ser e o mundo do ser. 

Tome-se, para fins de exemplificação, o mundo previsto no Texto Constitucional, no qual se 

fixa, como direito do trabalhador, a percepção de salário mínimo, tal como previsto no art. 7º, 

IV, da CF/88, com fixação nacional e não mais regional, como inicialmente definido na CLT. 

Destaca-se que, em tese, esse salário deveria atender a inúmeras necessidades básicas: 

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e previdência social. Por 

outro lado, quanto a esse direito, registre-se o mundo do ser, onde o salário mínimo vigente é 

de R$622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) mensais, bem abaixo do necessário para o 

atendimento das necessidades básicas acima indicadas, tendo projeção de reajuste, a partir do 

início de 2013, para pouco além de R$660,00, reajuste esse que, apesar de continuar sem 

garantir o atendimento às necessidades vitais básicas previstas no Texto Constitucional, 

possui um reflexo bastante sensível nas contas públicas. Merece consulta, a esse respeito, o 

relatório resumido da execução orçamentária brasileira, elaborado pela Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), publicado no Diário Oficial da União de 29 de novembro de 2011, no qual se 

observa que as despesas com a Previdência Social alcançariam, até o mês de dezembro 

daquele exercício, a quantia de R$ 351.177.355.000,00, tendo, o salário mínimo, bastante 

peso no equilíbrio do orçamento previdenciário, pois representa o maior número de benefícios 

previdenciários urbanos e rurais e, ainda, das chamadas prestações assistenciais128. 

Relacionada a essa questão dos direitos que implicam em prestação estatal para 

sua concretização, acha-se a mais conhecida reflexão de Casalta Nabais, que se transformou 

na obra denominada “O dever fundamental de pagar impostos: contributo para a compreensão 

constitucional do Estado fiscal contemporâneo”. Sua tese tem a seguinte justificação: 

 

Tarefa fundamental do Estado a realização da democracia 

econômica, social e cultural, no quadro dum no produtive state, o 

princípio do estado social tem naturalmente implicações importantes 

no domínio do direito dos impostos. O que tem expressa 

concretização na própria Constituição em que: de um lado e em sede 

(mais geral) da constituição econômica estabelece como 

incumbência prioritária do Estado, no âmbito econômico e social, 

assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias 

correções das desigualdades através da política fiscal (art. 81o, al. b); 

de outro, em sede (mais específica da constituição fiscal), prescreve 

                                                 

 
128 Cf. BRASIL. Diário Oficial da União, de 29 nov. 2011, Seção 1, p. 31 a 72. 
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que o sistema fiscal visa também uma justa repartição dos 

rendimentos e de riqueza (art.103, nº. 01)129. 

 

Na verdade, busca-se assegurar aqueles direitos básicos, classicamente 

denominados como “limitações constitucionais ao poder de tributar”, podendo-se citar, como 

exemplo, a vedação ao confisco. 

 

 

VI.6 O Dever de Pagar Tributos 

 

 

O aspecto ressaltado por Casalta Nabais, quanto ao dever de pagar tributos na 

proporção de suas disponibilidades, tem grande relevância em matéria fiscal, pois se sabe que, 

muitas vezes, as renúncias efetuadas por meio de concessões de benefícios fiscais, como 

isenções, reduções de alíquotas, diferimentos de prazos de recolhimento, criações de regimes 

especiais de tributação, representam, na verdade, atendimentos a conveniência de grupos de 

pressão, não correspondendo a um efetivo incentivo setorial ou regional. Esse aspecto é bem 

lembrado em editorial do jornal Folha de São Paulo, intitulado risco protecionista130, no qual 

se destacava manifestação da Presidenta Dilma Roussef, em recente reunião do Mercosul, 

acerca do que ela denominou de “avalanche de importações predatórias”, anunciando política, 

que já vem sendo implantada, no sentido da elevação das tarifas de importação de até cem 

produtos até dezembro de 2014. Essa, em verdade, é uma tendência, que já vem se 

observando, como política de governo, no Brasil, desde o final de 2010. O que o editorialista 

ressalta é a possibilidade de grupos empresariais, com efetiva capacidade de investimento em 

melhorias tecnológicas, para obtenção de ganho de competitividade, não pretenderem se valer 

desse tipo de medida para reduzir seus investimentos em melhoria da qualidade dos produtos. 

O fechamento dos mercados também aumenta o risco de deterioração de 

qualidade, não se podendo esquecer a figura das “carroças”, como eram apelidados os 

veículos nacionais, quando da existência de elevadas barreiras protecionistas. Por outro lado, 

deve-se sempre lembrar que o discurso excessivamente liberal é inadequado e encobre a 

                                                 

 
129 CASALTA NABAIS, José. Direito fiscal. 4.ed. Coimbra: Almedina, 2006. p. 163. 
130 RISCO Protecionista. Folha de São Paulo, edição de 23 dez. 2011. p. A2. 
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pretensão dos Estados centrais, que, contraditoriamente, elevam barreiras alfandegárias ou 

criam outras, de natureza diversa, como as “fitossanitárias”. 

Em relação à indústria automobilística brasileira, mais precisamente às 

empresas que possuem fábricas no Brasil, é possível afirmar que, independentemente da 

tributação, o preço líquido do automóvel produzido no Brasil é mais caro, que o dos mesmos 

modelos produzido em países, como os Estados Unidos, onde o valor da mão-de-obra é mais 

elevado. Uma possibilidade, no caso específico, teria sido condicionar o benefício fiscal 

protecionista, em relação ao IPI, à redução do valor líquido dos veículos.  

Sabe-se que as normas tributárias têm como finalidade precípua a previsão de 

tributos, fatos geradores e a constituição de todo o suporte jurídico necessário à formação da 

receita tributária do Estado, sendo essa a finalidade mais antiga e tradicional das normas 

tributárias, apesar de termos exemplos de tributação com função indutora desde o Império 

Romano131. No entanto, não se pode esquecer que a tributação, ao lado de outros mecanismos, 

como a regulação, os estímulos de caráter financeiro e creditício, funciona como elemento 

indutor, incentivando de maneira positiva ou negativa a prática de determinadas atividades 

econômicas de produção de bens e serviços. 

 

 

VI.7 O Papel Extrafiscal de Alguns Tributos 

 

 

Observem-se, no caso brasileiro, alguns tributos, em relação aos quais o papel 

extrafiscal está fortemente presente, como é o caso do IPI. Há a utilização usual, em função 

do modelo constitucional, desse imposto federal, para estimular a produção de bens, 

mantendo elevado o nível de emprego e aquecida a economia. Lembre-se do caso já citado da 

redução de alíquota desse tributo, em relação aos veículos automotores cuja cilindrada fosse 

de até 1.000 centímetros cúbicos. Só esse fato foi relevante para o grande crescimento nos 

anos noventa, da produção de veículos com aquelas especificações. 

                                                 

 
131 SCHOUERI, Luiz Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005. p. 109. 
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Também se pode citar o fato de o setor da produção automobilística brasileira 

haver alcançado em agosto de 2012, quatrocentas mil unidades produzidas, recorde histórico, 

devendo chegar, ao final do ano de 2012, a três milhões e setecentas mil unidades produzidas. 

Tal fato se deve, sobretudo, à redução da alíquota de IPI. Já no tocante à comercialização de 

caminhões, observou-se um recuo de 30.9%132. Deve-se destacar, quanto a esses números, o 

existente risco de hiperendividamento da população brasileira, estimulada por crédito fácil e 

juros baixos destinados aos bens de consumo. Talvez, a médio prazo, as consequências 

venham a ser contrárias ao pretendido, já que, atualmente, se observa um agravamento do 

percentual de inadimplência, bem como outro equívoco relevante, que é a não priorização dos 

investimentos em transportes públicos urbanos de massa. 

Outros impostos, com forte e, pode-se dizer, até preponderante papel 

extrafiscal, são aqueles sobre o comércio exterior, como o imposto de importação e o imposto 

de exportação. Pode-se citar, nesse sentido, o já antes mencionado exemplo da necessária 

“sobretarifa” imposta ao alho importado, sobretudo oriundo da China, para tornar viável e 

competitiva a produção nacional. Não se pode olvidar, entretanto, que a vinculação do Brasil 

à OMC trouxe limitações à utilização de barreiras fiscais. Muitas vezes, os excessos são 

submetidos ao órgão julgador daquele organismo, que poderá autorizar ao prejudicado 

medidas de retaliação comercial contra o infrator. Nessa linha, pode ser referenciado o caso 

julgado favoravelmente ao Brasil, contra os EUA, no tocante ao indevido subsídio concedido 

por aquele país aos produtores de algodão, tornando-os artificialmente mais competitivos que 

os demais produtores133. 

As regras da OMC permitem, com limites, a concessão de incentivos, em 

relação a regiões mais pobres dos países membros (e.g., os incentivos concedidos às empresas 

sediadas na Zona Franca de Manaus), ou destinadas a reduzir desigualdades sociais. Esses 

são, inclusive, princípios inseridos na Ordem Econômica brasileira, previstos no art. 170 da 

CF/88. 

 

 

                                                 

 
132 COM IPI Reduzido Vendas Batem Recorde em Agosto. Disponível em: <http://invertia.terra.com.br/ carros-

motos/noticias/0,,OI6128441-EI19500,00-Com+IPI+reduzido+venda+de+carros+bate+recorde+em+agos 

to.html>. Acesso em: 18 set. 2012. 
133 Cf. informação disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/economia,omc-autoriza-brasil-a-retaliar-

os-eua,427224,0.htm>. Acesso em: 18 set. 2012. 
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VI.8 Incentivos Fiscais Estaduais e “Guerra Fiscal” 

 

 

É mister realçar a possibilidade de utilização de isenções e reduções de 

alíquotas de tributos estaduais (como o ICMS), para tornar mais rentáveis e atrativos 

empreendimentos em áreas naturalmente mais desfavoráveis para a implantação de 

empreendimentos, muitas vezes indo de encontro aos limites constitucionais. Sobre esse tema, 

relevante colacionar a lição de Luiz Alberto Gurgel de Faria134, quando disserta acerca de leis 

concessivas de isenções de ICMS e outros benefícios fiscais, sem observância do 

procedimento constitucionalmente previsto, com indevidas renúncias de receitas. Destaca, o 

estudioso, que o federalismo fiscal procura distribuir encargos e competências administrativas 

com equivalentes receitas públicas para as entidades federativas, de modo que as demandas 

públicas possam ser atendidas. 

Essa assertiva, no Brasil sofre sensível mitigação, levando-se em conta que o 

sistema tributário vem sofrendo sensível desequilíbrio, sobretudo com o crescimento das 

receitas decorrentes das contribuições como a CSLL, a COFINS e as CIDE. Não se pode 

esquecer que, dentre essas, apenas singela parcela da CIDE-Combustível é objeto de 

transferência obrigatória, passando Estados e Municípios a depender, especialmente, de 

transferências voluntárias, como as decorrentes de convênios para a realização de qualquer 

obra de porte médio ou grande. Essa dependência, em relação ao Governo Federal, é mais 

aguçada nas regiões mais pobres, o que, na prática, reduz a autonomia política desses entes 

menores. 

Por outro lado, carentes de recursos, Estados membros da Federação passam a 

se digladiar com renúncias fiscais excessivas, predatórias às suas receitas, em busca, muitas 

vezes, de imediatos e midiáticos efeitos, decorrentes de projetos empresariais, em desacordo, 

inclusive, com as normas legais de regência. 

 

 

                                                 

 
134 Cf. GURGEL DE FARIA, Luiz Alberto. A extrafiscalidade e a concretização do princípio da redução das 

desigualdades regionais. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 133. 
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VI.9 O Supremo Tribunal Federal e o Controle dos Incentivos 

 

 

Essa matéria – a do controle dos incentivos – vem, com frequência, sendo 

objeto de apreciação pelos Tribunais brasileiros, com destaque para a atuação do Supremo 

Tribunal Federal, que, inúmeras vezes, proferiu decisões, nas quais atesta que os Estados 

membros da federação não vêm observando os limites de instituição de benefícios previstos 

no Texto Constitucional. A situação chegou ao ponto de, apenas considerado o mês de junho 

de 2011, o Supremo Tribunal Federal ter julgado inconstitucionais 23 formas de incentivos 

fiscais, que envolviam reduções de ICMS135. 

Diante, desse quadro, o Ministro Gilmar Mendes propôs um verbete de Súmula 

Vinculante (PSV nº 69) com o seguinte teor: “Qualquer isenção, incentivo, redução de 

alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pagamento ou outro benefício 

fiscal relativo ao ICMS, concedido sem prévia aprovação em convênio celebrado no âmbito 

do CONFAZ, é inconstitucional”. 

O sítio do próprio Supremo Tribunal Federal136 noticia que, em 15 de maio de 

2012, o Presidente do STF recebeu uma comissão com 15 Senadores, os quais demonstravam 

preocupação com a possível aprovação da proposta de súmula vinculante acima mencionada, 

pois, segundo os parlamentares, os Estados estariam receosos, já que diversos incentivos 

fiscais para instalação de empresas seriam considerados inconstitucionais, pois não teriam 

sido aprovados pelo Confaz, ou seja, não obedeceram a tramitação prevista no Texto 

Constitucional. 

 

 

VI.10 Alguns Limites na Concessão de Benefícios Estatais 

 

 

                                                 

 
135 Cf. CARNEIRO, Rogério David. Proposta de Súmula Vinculante nº 69, guerra fiscal e outra visão 

constitucional. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/22022>. Acesso em: 04 dez. 2012. 
136 PRESIDENTE do STF e Senadores discutem proposta de súmula vinculante sobre guerra fiscal. Dispónivel 

em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=207468>. Acesso em: 04 dez. 2012. 
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Pode-se constatar que, no sistema jurídico brasileiro, o Judiciário já possui 

entendimento consolidado, segundo o qual se compreende competente para apreciar os limites 

do ato legislativo de concessão de benefícios, exonerações, de incentivos fiscais. Assim, o 

Judiciário pode atuar, apesar da discricionariedade, verificando os limites que pautam a 

atividade discricionária do Estado e, sobretudo, os princípios da Ordem Econômica, do 

sistema constitucional tributários e o princípio da eficiência. 

Dessa forma, se um programa, plano ou qualquer outra medida de concessão de 

incentivos se mostra ineficiente para atender a uma finalidade compatível com o sistema 

jurídico-constitucional que se busque alcançar, por exemplo, um programa que se põe em 

prática com o intuito de reduzir as desigualdades regionais, em atendimento ao disposto no 

art. 170 da CF/88, mas após uma adequada análise econômica se constata que tal meio é 

inviável, servindo tão somente para desonerar um conjunto de empresas, sem qualquer 

proveito direto ou indireto para a sociedade, sem dúvidas esse instrumento será, ou deverá ser, 

reconhecido como inconstitucional. 

Pode-se observar, ainda, nas concessões de benefícios fiscais, em relação ao 

ISS, que, não raras vezes, empresas prestadoras de serviços optam por se fixar em áreas 

interioranas, justamente em função de alíquotas mais brandas. Relevante observar que a 

Constituição não deu à competência legislativa municipal o mesmo tratamento centralizador 

que fez em relação aos tributos como o ICMS. A chamada guerra fiscal municipal é, por isso, 

compatível com o sistema tributário nacional, desde que sejam observados os princípios que 

regem a Ordem Econômica e a eficiência, ou seja, deve ser constatada uma vantagem efetiva 

para a sociedade, não sendo possível um benefício que não traga qualquer vantagem para o 

Município, como o incremento do número de empregos, ou de qualquer outra ordem. A 

questão das alíquotas de ISS e o efeito em relação à implantação de empresas prestadoras de 

serviços é um claro exemplo da necessidade de se observar, dentre outros, o princípio da 

eficiência. 

De se ressaltar que, em relação ao papel indutor da tributação, ele pode estar 

presente em quaisquer das espécies tributárias. Como, por exemplo, na CIDE, que pode e tem 

tido variações de alíquotas, em função da essencialidade da atividade e também em razão do 

impulso que a ela se pretende dar com essa indução fiscal. 

Pode-se, diante do aqui exposto, afirmar ser a indução tributária, sobretudo 

quando consorciada com outras formas de intervenção estatal, de caráter financeiro, como 
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financiamentos e empréstimos de instituições financeiras públicas, de aperfeiçoamento dos 

instrumentos de regulação de mercado, uma das mais fortes e efetivas ferramentas para o 

desenvolvimento econômico-social. Devem, entretanto, esses instrumentos, ser objeto de 

adequado controle para não se transformarem, de legítimas ferramentas de indução, em 

instrumentos de indevidos benefícios. 

Sem dúvida, a participação estatal na economia, tão criticada pela doutrina 

neoliberal, ressurgiu, com vigor, no modelo estatal da crise, e se mostra necessária a 

intervenção cautelosa, mas não tão invisível do Estado, senão como agente da atividade, mas 

como indutor de comportamentos. Ressalte-se, por outro lado, que, nos últimos anos, 

sobretudo já na gestão presidencial de Dilma Roussef, tem-se notado uma tendência de 

fortalecimento da atuação das empresas estatais, utilizando-se, como exemplo, o que vem 

ocorrendo, em relação ao regime de exploração de petróleo, mormente a partir do interesse de 

prospecção e extração na área do pré-sal, com a mudança do regime de royalties para o de 

repartição, com a necessária participação da Petrobrás. 

Sem o conjunto de normas indutoras presentes, muitos setores da economia 

nacional e muitas regiões do país não teriam condições de ver nelas desenvolvidas atividades 

econômicas. Deve-se salientar, entretanto, que se faz necessária a ponderação entre os 

benefícios criados e a renúncia ocorrida, fato esse passível de efetivo controle pelo Poder 

Judiciário, levando-se em conta aspectos como a vinculação dos motivos e princípios 

constitucionais, como o da isonomia e o da solidariedade social. 

A relação entre solidariedade social e tributação, que representa o cerne desta 

perspectiva, é adequadamente destacada por Daniel Prochalski137, quando ressalta a 

importância do tema solidariedade tributária e das razões pelas quais as pessoas devem ser 

levadas a pagar tributos, destacando, porém, a necessidade de se reduzir a sensação que os 

contribuintes tem, de que estão sendo “subtraídos”. Nesse passo, dever-se-ia entender e 

enfatizar o instrumento da tributação, em seu papel extrafiscal, para se alcançar o conjunto de 

princípios previstos na Ordem Econômica constitucional. 

                                                 

 
137 Cf. PROCHASKI, Daniel. Solidariedade social e tributação. Disponível em: 

<http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/270607a.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2011. 
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A concessão de incentivos de qualquer ordem, como os tributos com fins 

ambientais138, por exemplo, não pode ser decorrência da intuição ou da mera vontade política. 

Por outro lado, é inaceitável que tributos cobrados com uma finalidade 

específica sejam, muitas vezes, objeto de desvio pelo Poder Público. Como lamentável 

exemplo dessa ocorrência, verifica-se o que vem acontecendo no setor de energia elétrica. 

Giovanni Campos, sobre esse fato, demonstra o desvio das receitas decorrentes da taxa de 

fiscalização setorial, que alcançou o montante de R$ 220.000.000,00, no ano de 2004. Desse 

montante, sublinha que apenas foi destinado ao setor cerca de metade dessa quantia, e esse 

quadro apenas se agravou nos anos subsequentes. Tal fato tem grande relevo, em relação à 

regulação, sobretudo no tocante ao modelo das agências, no qual se defende, ao menos em 

tese, a proteção contra as capturas políticas e econômicas. O exemplo antes citado da ANEEL 

dá a conhecer como consequências o enfraquecimento da autonomia do ente regulador face à 

fragilidade financeira e a dependência das liberações do orçamento geral da União, sem 

qualquer distinção ao tradicional mecanismo utilizado para as demais autarquias, sob controle 

do Ministério do Planejamento139. 

É um exemplo típico, onde a tributação deixa de ser legítima, em razão do 

evidente desvio de finalidade. Essa mesma situação pode ocorrer com as concessões de 

benefícios fiscais, causando prejuízos aos demais contribuintes, em virtude da sobrecarga que 

é imposta a esses, para compensar a indevida redução da carga tributária. Diversas vezes, a 

carga tributária se mantém elevada para formar receitas destinadas a financiamentos de 

origem pública e ampliação de capitais de bancos públicos de fomento, como o BNDES, o 

qual tem, na maioria das vezes, destinado recursos para o financiamento de grandes empresas 

com linhas de créditos subsidiadas, à custa da sociedade. 

Nesse ponto, deve ser destacado que, computado o período de 2009 até o 

momento atual, dos empréstimos e financiamentos realizados pelo BNDES e suas 

subsidiárias, 51% dos valores foram oriundos de recursos do Tesouro Nacional, segundo 

dados do relatório da própria instituição, totalizando esses repasses cerca de 

R$250.000.000.000,00 (duzentos e cinquenta bilhões de reais), dos quais 46,3% foram 

                                                 

 
138 Cf. NABAIS, Jose Casalta. Tributos com fins ambiental. Revista Tributária e de Finanças Públicas. São 

Paulo: RT, ano 16, n. 80, mai./jun. 2008. p.253/283. 
139 CAMPOS, Giovanni Christian Nunes. Regulação do setor de energia elétrica no Brasil. Estrutura, agente 

regulador, distorções tarifárias e controle judicial. Revista brasileira de Direito Administrativo e Regulatório, 

São Paulo: MP, n. 01, 2010. p. 41. 
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destinados à Região Sudeste, 21,4% à Região Sul, 13,6% à Região Nordeste, 8,5% ao Centro-

Oeste e 5,4% para empreendimentos alcançando diversas regiões. Em relação ao porte dos 

tomadores de empréstimos e financiamentos, 63,5% foram destinados a grandes empresas; 

11,8% a médias empresas; 12,2% a microempresas; 0,35% a Administrações Públicas. Sem 

dúvida, com base nesses dados, pode-se afirmar que a atuação desse banco de fomento não 

vem representando um instrumento para redução de desigualdades regionais ou setoriais140. 

Esses valores, resultantes de repasse pela União, em benefício, sobretudo, do 

grande empresariado, trazem, por outro lado, como consequência, a elevação do 

endividamento público. De acordo com o economista Mansueto Almeida, do IPEA, enquanto 

no ano de 2007, os repasses ao BNDES representavam apenas 0,7% da dívida pública líquida, 

em setembro de 2012, alcançaram cerca de 21,7% de toda a dívida líquida141. Tais dados 

demonstram que os contribuintes têm sido os principais responsáveis pelo financiamento do 

setor empresarial de grande porte, enquanto obras fundamentais em regiões carentes têm sido 

postergadas, ou até não realizadas. 

Merece referência posição exposta em editorial da Revista Conjuntura 

Econômica142, no qual se defende que a opção de investir em infraestrutura, com recursos 

públicos, deveria ter por pressuposto a igualitária melhoria para os diversos segmentos da 

sociedade. 

A defesa que se faz é importante, no sentido da injustiça representada pela 

utilização de recursos públicos para financiar grandes investimentos privados, inclusive de 

interesse estrangeiro. Cabe registrar, como exemplo, o elevado percentual de recursos do 

BNDES destinado a empresas de grande porte, inclusive multinacionais, com recursos de 

origem pública e taxas subsidiadas. O acerto dessas questões pode ser avaliado mediante 

simples acesso ao sítio eletrônico do BNDES143. 

                                                 

 
140 Santos, Chico. Tesouro já banca 51% dos empréstimos do BNDES. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/noticias/opiniaopublica/inc/senamidia/notSenamidia.asp?ud=20121130&datNoticia=

20121130&codNoticia=782456&nomeOrgao=&nomeJornal=Valor+Econ%C3%B4mico&codOrgao=2729&tip

Pagina=1>. Acesso em: 02 dez. 2012. 
141 Cf. SARAIVA, Alessandra. Peso dos repasses já atinge 22% da dívida líquida. Valor Econômico, de 30 nov. 

2012 a 02 dez. 2012. p. A3. 
142 Cf. BERGAMINI, Ricardo. Nem todo projeto de infraestrutura deve usar recursos do tesouro nacional. 

Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro: FGV, nov. 2011. p. 09. 
143 www.bndes.gov.br 
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A comparação desses investimentos, em relação à área social, sobretudo 

levando-se em conta que a União tem sido responsável pelas sucessivas ampliações de capital 

daquela instituição para fins de financiamento das operações, como já exemplificado neste 

trabalho, demonstra a captação compulsória, pelo sistema tributário e, posteriormente, a 

transferência de recursos ao BNDES, para, a partir daí, serem destinados a grandes 

empreendimentos, sem maiores preocupações com o modelo de correção de desigualdades 

regionais. Reflexo dessa postura é o descompasso, a falta de simetria entre a posição 

destacada da economia brasileira, no contexto mundial, e o modesto IDH alcançado pelo 

Brasil. 

Matheus Carneiro Assunção bem lembra que os incentivos fiscais (assim como 

os demais mecanismos de incentivos representativos de redução de custos de produção de 

bens e serviços) se afirmam como instrumentos indutores. No entanto, essa utilização deve ser 

compatível e coerente com o objetivo de alcançar o interesse público e com a promoção do 

desenvolvimento econômico, pois não se pode perder a referência que o poder do Estado de 

desonerar não é ilimitado, tendo como parâmetros os princípios, os valores contidos no Texto 

Constitucional144. 

Não se pode, contudo, deixar de mencionar que o Brasil, atualmente, possui um 

sistema tributário que implica em forte hipertrofia da União, do ente federal, o que, de certa 

forma, reduz a autonomia dos Estados membros, isso em função da concentração de receitas 

em poder daquela. 

De acordo com a Portaria nº 792, de 28 de novembro de 2011, da Secretaria do 

Tesouro Nacional, o valor das contribuições (sociais e econômicas), no exercício de 2011, 

alcançaria, por previsão, R$ 537.146.864.000,00 (quinhentos e trinta e sete bilhões, cento e 

quarenta e seis milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil reais), enquanto o valor dos 

impostos federais chegaria a R$ 347.539.632.000,00 (trezentos e quarenta e sete bilhões, 

quinhentos e trinta e nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil reais), destacando-se que, em 

relação às contribuições, com exceção da CIDE-Combustível, não há repasses compulsórios 

para os outros entes federativos. Verifica-se, pois, que esse fato, aliado às limitações, no 

tocante à concessão de incentivos com base no ICMS, por vontade unilateral de Estados 

                                                 

 
144 ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. Incentivos fiscais em tempo de crise: impactos econômicos e reflexos 

financeiros.Revista da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Brasília, abr. 2011. p.108 e 120. 
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membros, e, ainda, destacando-se a recente prorrogação da DRU pela Emenda Constitucional 

nº 68/2011 – mas os efeitos da DRU foram recentemente prorrogados até 2015, pela Emenda 

Constitucional nº. 68/2011 – implicam um forte abalo ao sistema federativo, pela inanição 

financeira dos Estados. 

 

 

VI.11 Espécies de Limites às Atividades Indutoras 

 

 

Não há como não se destacar que os limites da extrafiscalidade têm vinculação 

com os direitos e deveres fundamentais, deveres esses bem realçados por Carlos Eduardo 

Behrmann Rátis Martins, ao destacar o fundamento dos deveres fundamentais em matéria 

tributária, atrelados e decorrentes da sujeição às normas da Carta Maior, que guardam 

correspondência com os direitos fundamentais, inclusive os de caráter social, os quais se 

busca atingir145. 

Marciano Seabra Godoi apresenta cinco grupos de limitações ao fenômeno da 

extrafiscalidade, que são a) ligados aos direitos fundamentais, b) vinculados ao direito de 

propriedade, c) relacionados com o dever de contribuir com os gastos públicos, d) relativos à 

competência material e legislativa e e) afeitos à capacidade contributiva146. 

Em relação aos limites ligados aos direitos fundamentais, é claro que esses não 

podem ser objeto de violação por qualquer norma e nem mesmo por eventual norma 

constitucional derivada. Marcos Gouvêa lembra o exemplo que seria de norma impeditiva de 

escolha de profissão ou de livre expressão de pensamento. Tal limite decorre expressamente 

do estabelecido no art. 60, §4o, da Constituição Federal de 1988. 

A segunda espécie de limitação também está vinculada à regra expressa 

inserida no art. 5o da Carta Magna. 

A terceira modalidade se relaciona com o dever de contribuir com os gastos 

públicos, sendo bem espelhada pela teoria construída a partir do pensamento estruturado por 

                                                 

 
145 MARTINS, Carlos Eduardo Behrmann Rátis. Introdução ao estudo sobre os deveres fundamentais. 

Salvador: Podium, 2011. p. 57. 
146 GODOI, Marciano Seabra apud GOUVÊA, Marcos de Freitas. A extrafiscalidade no direito tributário. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 246. 
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Casalta Nabais, decorrendo do dever de contribuir para a formação da receita tributária, na 

medida de capacidade contributiva e de forma isonômica com aqueles que em idêntica 

posição se encontrem. 

A quarta espécie é relativa às competências objeto de conflitos em função do 

federalismo brasileiro, em que se destaca, como exemplo, a já referenciada “guerra fiscal”. 

O quinto tipo, de extrema importância, está ligado à capacidade contributiva, 

estando a ele relacionadas questões fundamentais, como o limite da oneração, a fronteira entre 

o que seria, ou não, considerado confisco e a desoneração excessiva e predatória, que 

privilegia segmentos sociais, com transferência do ônus da formação de receita pública para 

outros segmentos. 

Referidas limitações não vão de encontro à teoria dos incentivos, pois essa 

também tem fundamento na Constituição Federal, no caso brasileiro, em um princípio de 

fundo constitucional, inserido na Ordem Econômica, o da redução das desigualdades 

regionais e sociais, inserido no art. 170 da CF/88. Em função desse, poderá ser assegurado 

àquele fragilizado, em virtude de uma situação social, regional ou de qualquer outra natureza, 

constitucionalmente relevante, um determinado incentivo, o que não será quebra de isonomia, 

nem de equidade. Ademais, infelizmente, o atendimento a esse preceito constitucional vem 

sendo nos últimos anos relegado a um plano secundário, com a priorização de outros critérios 

para concessão de state aids. Nesse sentido, mencionem-se os financiamentos subsidiados 

com a priorização de grandes empreendimentos, independentemente de localização e da 

condição financeira do empreendedor, que é poupado da utilização de recursos próprios, com 

substituição por receitas estatais. 

Na defesa dessa linha de pensamento, que, sem dúvida, vai de encontro ao 

disposto no art. 170, da Constituição, interessante texto foi veiculado pela Revista Conjuntura 

Econômica, dele se extraindo posicionamento no sentido de que as desigualdades regionais 

não seriam propriamente grande problema nacional, defendendo-se que seria muito menos 

importante que a má distribuição de renda e concluindo-se que a concentração espacial da 

produção não representaria problema a ser enfrentado pelo Governo147. 

                                                 

 
147 PONTO de vista: por que a desigualdade regional não é importante. Revista Conjuntura Econômica, n. 65, 

nov. 2011. p. 12. 
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Referida construção, apesar de engendrada e recorrente na chamada “elite 

brasileira” e que se evidencia em fatos concretos, como, por exemplo, na concentração de 

investimentos na Região Sudeste, viola, inclusive, princípio explícito constante do art. 170 do 

Texto Constitucional. Dúvida não há de que, mesmo em regiões mais desenvolvidas, como 

em São Paulo e Rio de Janeiro, há grandes bolsões de pobreza. Ocorre que o contingente 

populacional na faixa de pobreza e até abaixo da linha tolerável concentra-se em outras 

regiões, razão pela qual políticas de incentivos diferenciados deveriam ser utilizadas em favor 

dessas regiões. 

Não se olvide que no próprio sistema de tributação sobre as vendas 

interestaduais, o sistema brasileiro privilegia o Estado de origem, o que leva Estados com São 

Paulo a serem grandes receptores de valores oriundos de pagamentos a partir de Estados 

consumidores mais pobres. 

Na verdade, a afirmação feita naquele veículo de comunicação traz um grande 

equívoco. A melhor distribuição da produção, com consequente redução de bolsões de 

pobreza e desemprego, é um dever do Estado, decorrente de expressa previsão constitucional. 

Pode-se, nesse sentido, invocar o pensamento de Victor Uckman148, quando 

sustenta que são legítimas as isenções concedidas, quando está presente uma debilidade 

econômica de determinado sujeito, de modo que se não existisse o benefício, aquela exação se 

tornaria demasiadamente onerosa. 

Por fim, merece lembrança a lição de Humberto Ávila, quando destaca, ao 

examinar a questão da norma tributária frente aos princípios da liberdade e da propriedade, 

que, em relação à finalidade extrafiscal, devem ser observados os seguintes aspectos: a) 

adequação, b) necessidade, c) proporcionalidade, além dos parâmetros da carga tributária, as 

normas distributivas de encargo e o exame da igualdade149. 

Todo esse universo decorre da necessidade de compatibilização de um 

conjunto de direitos fundamentais, que representam a proteção do indivíduo, contra os abusos 

praticados pelo Estado. Isso em razão dos deveres representados pela compulsória 

contribuição em dinheiro, ou em algo que nele se possa exprimir, para, de modo isonômico, 

formar a receita pública necessária à satisfação das necessidades básicas da população. 

                                                 

 
148 UCKMAR, Victor. Principios communes del derecho constitucional tributário. Bogotá: Editorial Temis, 

2002. p. 62. 
149 ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 88. 
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Essas ponderações não devem estar presentes, apenas em relação à questão 

tributária, mas, em todas as formas de atuação indutora do Estado, que signifiquem, de algum 

modo, desoneração, redução de custos, vantagens em relação às regras de mercado. Na análise 

dessas ponderações Clemerson Cleve apresenta hipótese relevante, uma linha de crédito do 

BNDES, que viesse a favorecer a busca de maior produtividade da indústria brasileira, 

afirmando que, em princípio, não haveria inconstitucionalidade, mas que, se essa política de 

crédito tivesse como consequência a substituição de mão-de-obra por máquinas, sem a 

previsão, ao menos, de treinamento para realocação, então estaria em desacordo com a 

Constituição150. 

Explicitando o pensamento do autor, o que se quer dizer é que, dada a 

liberdade de iniciativa, se um determinado grupo empresarial, com recursos próprios, 

desenvolvesse nova unidade, com elementos mecanizados, por sua conta e risco, seria 

constitucional, mas, com a utilização de linhas de financiamentos públicos, subsidiados, 

agrediria, sem dúvida, o art. 170 da CF/88. 

Por isso, com o intuito de conseguir uma maior efetividade dos direitos 

fundamentais, faz-se necessário que eles recebam uma adequada definição, de modo a evitar 

uma excessiva ampliação do conceito, prejudicial à própria efetividade do conjunto. Tal 

observação tem grande pertinência, em relação à concessão de state aids, pois esses alcançam 

segmentos específicos da sociedade e, não necessariamente, os mais carentes. 

Deve-se ressaltar, como algo de extremo relevo em um Estado Social prestador 

de serviços, a necessidade de se reconhecer, por força da Constituição e do princípio da 

solidariedade social, o dever fundamental de pagar tributos, esses indispensáveis à formação 

das receitas públicas. 

Nesse mesmo sentido, deve ser reconhecido que o Estado pode dispor de 

mecanismos para incentivar setores da atividade econômica, em função do tipo de atividade 

exercida ou da região, independentemente do tipo de benefício, financeiros, fiscal ou de 

qualquer natureza. Contudo, tais mecanismos indutores são sempre objeto de balizamentos 

constitucionais para preservação de valores básicos como isonomia e equidade. 

                                                 

 
150 CLEVE, Clémerson Merlin. A eficácia dos direitos fundamentais sociais. Revista de Direito Constitucional 

e Internacional, ano 14, n. 54 , 2006. p. 33. 
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Esse equilíbrio entre o dever de contribuir para a receita pública e eventuais 

concessões de benefícios estatais que representem desoneração está sujeito a controle judicial, 

inclusive em sede de jurisdição constitucional, com fundamento em princípios e teorias que 

foram edificados por autores como José Casalta Nabais. 

Pode-se, ainda, asseverar que um conjunto de benefícios estatais deve ser 

objeto de uma extensa e profunda análise econômica, além de guiar-se pelo princípio da 

eficiência, com vistas ao melhor resultado possível de ser obtido com a desoneração ocorrida, 

ou com o acréscimo direto de despesas estatais, quando for o caso, objetivando sempre o 

interesse comum. 
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Conclusão 

 

1 - O ser humano, destinatário final do sistema jurídico, age por impulsos, 

muitas vezes, movido por incentivos variados. 

2 - Esses incentivos podem ser de diversas ordens, como econômicos, sociais, 

morais, dentre outros. Em relação à atividade produtiva, o incentivo econômico ou de 

expressão econômica destaca-se, levando-se em conta o fato de a atividade empresarial ter 

como objetivo último, em um regime capitalista, mesmo que atenuado, o lucro. Daí, o relevo 

de tudo aquilo que interfere na ampliação ou redução dos custos de produção, 

comercialização, distribuição e, também, da tributação sobre o resultado das operações. 

3 - No sistema jurídico brasileiro, vigora o art. 174 da CF/1988 – “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” –, do qual se extrai que a forma mais eficiente de o 

Estado motivar a iniciativa privada a se adequar ao planejamento estatal é através dos 

mecanismos de incentivo, que exercem relevante papel no exercício das opções por aquele 

segmento. 

4 - Ademais, no sistema jurídico brasileiro, por força da Ordem Econômica 

estabelecida na Constituição Federal de 1988, o exercício da atividade econômica diretamente 

pelo Estado, representa exceção, nos precisos termos do art. 173 daquela Carta. Não se pode 

esquecer que outras formas de conjugação da iniciativa privada com empresas estatais podem 

atualmente ocorrer, como a figura da sociedade de propósito específico nas parcerias público-

privadas, a figura do consórcio para realização de obras no setor de produção e transmissão de 

energia elétrica, com a participação de empresas geradoras estatais, empresas construtoras e 

instituições financeiras, dentre outras possíveis conjugações de esforços. 

5 - Ao lado da exploração direta de atividade econômica pelo Estado, de 

caráter subsidiário, destaca-se, no modelo atual, a figura da atividade regulatória, tanto em sua 

feição de produção normativa, quanto em relação à denominada regulação administrativa, 

composta por atos e procedimentos necessários a assegurar a efetividade da regulação 

normativa. 

6 - Além dessas formas de atuação estatal, encontram-se os chamados state 

aids, auxílios estatais ou incentivos em sentido amplo, figuras que hoje necessitam adequar-se
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 ou conviver com as limitações decorrentes da integração econômica representada pelo 

fenômeno da globalização, que impõe limitações a essa atividade indutora, por força das 

vinculações e compromissos assumidos com a integração em organismos internacionais. 

7 - Mesmo com a existência das limitações decorrentes da integração 

internacional, o Estado ainda dispõe de inúmeros mecanismos incentivadores, como os de 

natureza fiscal, aqueles de caráter financeiro, ou ainda outras formas, como as licenças 

automáticas de importação, cotas de exportação, dentre outras. Há, ainda, incentivos que 

dizem respeito à atuação do Estado, em relação a atos certificativos e registrais e outras 

atividades que podem significar ganho de eficiência, em relação ao desempenho de atividades 

burocráticas necessárias a possibilitar um maior dinamismo, redução de custos e ganho de 

produtividade do setor privado. 

8 - É relevante observar que a conjugação de mecanismos jurídicos de 

incentivos representa um ganho no conjunto de vantagens setoriais, com incremento na 

atividade indutora. Conjugando-se incentivo fiscal para a produção, com um incentivo ao 

adquirente do bem ou serviço, linhas de financiamento e redução dos entraves da atuação 

burocrática do Estado, tem-se, efetivamente, um plus, em relação à motivação do setor 

produtivo objeto da indução. Para demonstrar essa assertiva foram utilizados como 

referências de conjugação de incentivos de conteúdos variáveis, o Programa “Minha Casa 

Minha Vida” e o Plano “Brasil Maior”. 

9 - Por outro lado, deve-se observar que o princípio da solidariedade, aliado à 

capacidade contributiva, isonomia, dentre outros, representa um limite à concessão de 

incentivos, sendo sujeita a controle judicial, sobretudo de constitucionalidade. Com relevante 

referência para a busca do equilíbrio entre o interesse público e o consequente estímulo à 

atividade e o custo da desoneração, ou acréscimo de despesa estatal, encontra-se o princípio 

da eficiência, com o qual se ponderará a relação custo-benefício, na tentativa de se evitar que 

o state aid seja um benefício concedido a grupos com maior poder de pressão na sociedade, 

sem um retorno, mesmo indireto, de interesse geral. 

10 - A Análise Economica do Direito (Law and Economics) fornece 

instrumental para proceder, não só a análise dessa relação custo-benefício, como o 

acompanhamento do state aid, após sua implementação, bem como, numa fase anterior, os 

estudos necessários para que sejam estabelecidos planos de ação. 
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11 - Parâmetros relevantes, baseados nos princípios e regras constitucionais, 

devem servir de base para evitar que benefícios se tornem escusos instrumentos para 

desonerar setores da sociedade do cumprimento de suas obrigações tributárias e de outros 

matizes para com o Estado, pautadas, tais obrigações, em princípios, como o da solidariedade, 

transferindo o ônus da atividade, o risco, para o conjunto da sociedade, que possui o dever de 

contribuir, formando receitas públicas. O princípio da eficiência na aplicação de verbas 

públicas, ou nas desonerações que caracterizam os incentivos, deve ser observado, sob pena 

de materialização de inconstitucionalidade dos mesmos por violação de deveres e princípios 

constitucionais, como o da isonomia e o da impessoalidade.  

12 - A busca desse ponto de equilíbrio entre motivar, incentivar, para fazer 

com que sejam alcançados e observados os princípios da Ordem Econômica constitucional, é 

o grande desafio. Incentivar, quando necessário, de modo proporcional ao ganho que a 

sociedade pode ter com o desenvolvimento de uma atividade econômica, é um dos pontos 

mais relevantes e de difícil alcance da ordem jurídica atual. E, sem dúvida, o controle sobre 

essas atividades é uma árdua tarefa que se impõe aos órgãos de controle, sobretudo judiciais.



107 

 

 

Referências 

 

 

a) em meio físico (por ordem alfabética): 

 

 

ACIOLI, Cláudio. As dores do crescimento. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro: FGV, 

v. 66, n. 02, fev. 2012. 

 

ARAÚJO, Fernando. Análise econômica do direito: programa e guia de estudo. Coimbra: 

Almedina, 2008. 

 

ARIÑO ORTIZ, Gaspar et al. Regulación, desregulación, liberalización y competencia. 

Madrid: Marcial Pons, 2006. 

 

ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. Incentivos fiscais em tempo de crise: impactos econômicos 

e reflexos financeiros.Revista da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Brasília, abr. 

2011. 

 

ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008. 

 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 20.ed. São 

Paulo: Malheiros, 2011. 

 

BARROS, Roberta Walmsley S. C. P de. O controle judicial da concessão de benefícios 

fiscais. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito)-Faculdade de Direito do Recife, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

 

BARTIK, Timothy. Solving the problems of economic development incentives. Growth and 

Change, n. 36, 2007. 

 

BASTOS, Elísio augusto Velloso. A função tributária: por uma efetiva função social do 

tributo. Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, ano 43, n. 169, 

jan./mar. 2006. 

 

BERGAMINI, Ricardo. Nem todo projeto de infraestrutura deve usar recursos do tesouro 

nacional. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro: FGV, nov. 2011. 

 

BRASIL. Diário Oficial da União, de 06 mar. 2012. 

 

BRASIL. Diário Oficial da União, de 29 nov. 2011, Seção 1. 

 

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; GRAU Nuria Cunill. Entre o estado e o mercado: o 

público não estatal na Reforma do Estado. Rio de Janeiro: CLAD/FGV, 1999. 

 



108 

 

 

CABRAL DE MONCADA, Luiz S. Direito econômico. 4.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 

2003. 

 

CAMPOS, Giovanni Christian Nunes. Regulação do setor de energia elétrica no Brasil. 

Estrutura, agente regulador, distorções tarifárias e controle judicial. Revista brasileira de 

Direito Administrativo e Regulatório, São Paulo: MP, n. 01, 2010. 

 

CASALTA NABAIS, José. Algumas reflexões críticas sobre os direitos fundamentais. 

Revista do Instituto dos Magistrados do Ceará, Fortaleza, ano 3, n. 05, 1999. 

 

CASALTA NABAIS, José. Direito fiscal. 4.ed. Coimbra: Almedina, 2006. 

 

CASALTA NABAIS, José. Tributos com fins ambiental. Revista Tributária e de Finanças 

Públicas. São Paulo: RT, ano 16, n. 80, mai./jun. 2008. 

 

CASSONE, Guy. La Constitution, introduire et commentée. 9. ed. Paris: Seuil, 2009. 

 

CATÃO, Marcos André Vinhas. Regime jurídico dos incentivos fiscais. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004. 

 

CAVALCANTI, Artur. Legalidade e regulação pelas agências no direito brasileiro. Revista 

da Escola da Magistratura Federal da 5a. Região, Recife: Esmafe, n. 16, dez. 2007. 

 

CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. A independência da função reguladora e os 

entes reguladores independentes. Revista de Direito Administrativo, São Paulo: FGV, v. 

219, jan./mar. 2000. 

 

CLEVE, Clémerson Merlin. A eficácia dos direitos fundamentais sociais. Revista de Direito 

Constitucional e Internacional, ano 14, n.54 , 2006. 

 

COELHO, Maria Fernanda Ramos. Construção do Crédito. Conjuntura Econômica, Rio de 

Janeiro: FGV, n. 63, nov. 2009. 

 

COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia, 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2010. 

 

COUTINHO, João Hélio de Farias Moraes. A legitimidade dos incentivos fiscais num 

contexto de guerra fiscal. 2011. Tese (Doutorado em Direito)-Faculdade de Direito do 

Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

 

DELGADO, José Augusto. Os direitos fundamentais dos contribuintes. Revista Tributária e 

de Finanças Públicas, São Paulo: RT, ano 12, n. 58, 2004. 

 

DIXIT, Avinash K. Lawlessness and economics: alternative modes of governance. New 

Jersey: Princeton University Press, 2004. 

 

EDITORIAL. Valor Econômico. São Paulo, 26 fev. 2010. p. A14. 



109 

 

 

 

ELALI, André. Concorrência internacional: a concessão de incentivos fiscais em face da 

integração econômica internacional. 2008. Tese (Doutorado em Direito)-Faculdade de Direito 

do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 

 

ELALI, André. Tributação e regulação econômica. São Paulo: MP, 2007. 

 

FERNANDES, Luciana de Medeiros. O Estado da crise. Revista Brasileira de Direito 

Administrativo e Regulatório, São Paulo: MP, n. 1, 2010. 

 

FRANÇA, Wlademir Rocha et al. Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de 

Janeiro: Forense; Gen, 2009. 

 

FRIEDMANN, David D. Law’s order: what economics has to do with law and why it 

matters. New Jersey: Princeton, 2001. 

 

FRIEDMAN, Thomas L. The world is flat: the globalized world in the twenty-first century. 

New York: Penguin Books, 2006. 

 

GERBER, David J. Constitutionalizing the Economy: german neo-liberalism, competition law 

and the New Europe. The American Journal of Comparative Law, Berkley, v. 42, 1994. 

 

TIMM, Luciano Bentti. (Orgs.) Direito e Economia no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

GOUVÊA, Marcus de Freitas. A extrafiscalidade no direito tributário. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2006. 

 

GREENSPAN, Alan. A era da turbulência: aventuras em um novo mundo. Tradução de 

Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 

GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. As agências reguladoras. Revista Eletrônica de Direito 

Administrativo Econômico, Salvador: IDPB, n. 06, mai./jun. 2006. 

 

GURGEL DE FARIA, Luiz Alberto. A extrafiscalidade e a concretização do princípio da 

redução das desigualdades regionais. São Paulo: Quartier Latin, 2010. 

 

HARRISON, Jeffrey. Law and economics, 2. ed. St. Paul, Minn: West Group, 2000. 

 

KRUGMAN, Paul. The return of depression economics and the crisis of 2008. New York: 

Norton, 2009. 

 

KWAN, Yoon Young. A economia global está diante de uma crise de grande magnitude. 

Jornal Valor Econômico, 5/6/7 nov. 2010. p. A15. 

 

LAFFONT, Jean-Jacques; MARTIMORT, David. The theory of incentives: the principal - 

agent model. New Jersey: Princeton, 2002. 

 



110 

 

 

LAVORATTI, Liliana. O tamanho do Estado. Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro: FGV, 

n. 63, dez. 2009. 

 

LEAL, Fernando. Propostas para uma abordagem teórico-metodológica do dever 

constitucional da eficiência. Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte: Fórum, 

n. 14, 2006. 

 

LEITÃO MARQUES, Maria Manoel; MOREIRA, Vital. A mão visível: mercado e 

regulação. Coimbra: Almedina, 2003. 

 

LEVVIT, Steven D.; DUBNER, Stephen. Freakonomics: a rogue economist explores the 

hidden side of everything. New York: Harpertorch, 2006. 

 

LEYSAC, Claude; PERLEANI, Gilbert. Droit du marche. Paris: Press Universitaires de 

France, 2002. 

 

MACHADO, Leandro Garcia. Controle sobre as operações por ordem e conta de terceiros nos 

regimes aduaneiros especiais. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo: RT, n. 

60, jan./fev. 2005. 

 

MANKIW. N. Gregory. Introdução à economia. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

 

MANSUETO, Almeida: O problema da indústria. Valor Econômico, de 20/22 abr. 2012. 

 

MARTINEZ, Maria Salvador. Autoridades independientes. Barcelona: Ariel, 2002. 

 

MARTINS, Carlos Eduardo Behrmann Rátis. Introdução ao estudo sobre os deveres 

fundamentais. Salvador: Podium, 2011. 

 

MARTINS NETO, João dos Passos. Direitos fundamentais, conceito, função e tipos. São 

Paulo: RT, 2003. 

 

MASQUET, Brigitte. Les autorités administratives indépendantes. Paris: Dalloz, 2007. 

 

MERCURO, Nicholas; MEDEMA, Steven. Economics and law: from Posner to post-

modernism and beyond. New Jersey: Princeton, 2006. 

 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional administrativo. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

MORAIS, Dalton Santos. A evolução da hermenêutica jurídica brasileira. Fórum de 

Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte: Fórum, n. 76, abril. 2008. 

 

NASSIF, André. Contradições do ativismo keynesiano brasileiro. Valor Econômico, 20/22 

abr. 2012. 

 

NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 



111 

 

 

BILAL, Sanoussi. (Org.) Understanding State aid policy in the European Community: 

perspectivies on rules and practice. London: Kluer Law International, 1999. 

 

NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e utopia. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 

 

OSÓRIO, Fábio Medina. Existe uma supremacia do interesse público sobre o interesse 

privado no direito administrativo brasileiro? Revista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro: FGV, n. 220, abr./jun. 2000. 

 

OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação 

administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003. 

 

PAULINO, Gustavo Smizmaul. Os direitos fundamentais e a construção do futuro. Revista 

de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo: RT, ano 13, n. 50, jan./mar. 2005. 

 

PEREDA RODRÍGUEZ et al. Constitución española, com la doctrina más relevante del 

tribunal constitucional. Madrid: COLEX, 2002. 

 

PIERSON, Christopher. The Modern State, 2.ed. London and New York: Routledge, 2004. 

 

PINHEIRO, Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. 4.tir. Rio de Janeiro: 

Elsevier; Campus, 2005. 

 

PONTO de vista: por que a desigualdade regional não é importante. Revista Conjuntura 

Econômica, n. 65, nov. 2011. 

 

POSNER. Richard A. Fronteiras da teoria do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 

 

PROSSER, Tony. The limits of competition law. Oxford: Oxford University Press, 2005. 

 

PROSSER Tony. The regulatory enterprise: government, regulation and legitimacy. 

Oxford: Oxford University Press, 2010. 

 

RELATÓRIO da Administração Sistema BNDES, de 31.12.2011. Diário Oficial da União, 

06 mar. 2012. Seção 1. 

 

RISCO Protecionista. Folha de São Paulo, edição de 23 dez. 2011. p. A2. 

 

SALDANHA SANCHES, J.L. Manual de direito fiscal. 3.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 

2007. 

 

SAMPAIO, Patricia et al. Dificuldades na regulação dos transportes coletivos. Revista 

Conjuntura Econômica, v. 66, n. 3, mar. 2012. 

 

SARAIVA, Alessandra. Peso dos repasses já atinge 22% da dívida líquida. Valor 

Econômico, de 30 nov. 2012 a 02 dez. 2012. p. A3. 

 



112 

 

 

SCHOUERI, Luiz Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio 

de Janeiro: Forense, 2005. 

 

SILVA JUNIOR, Jamacy José da. A gestão por projetos e o princípio da eficiência na 

Administração Pública. Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central, Brasília: 

BACEN, v. 4, n. 1, jun. 2010. 

 

 

SILVA MARTINS, Ives Gandra (Coord.). Incentivos fiscais: questões pontuais nas esferas 

federal, estadual e municipal. São Paulo: MP, 2007. 

 

TELHO, Frederico; CAETANO, Tiago L. Fraga. O princípio da eficiência e o controle da 

atuação administrativa discricionária. Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, 

Belo Horizonte: Fórum, ano 3, n. 25, jan. 2004. 

 

TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direito e economia no Brasil: São Paulo: Atlas, 2010. 

 

UCKMAR, Victor. Principios communes del derecho constitucional tributário. Bogotá: 

Editorial Temis, 2002. p. 62. 

 

VISCAÍNO, Catalina García. Derecho tributario: consideraciones económicas y jurídicas. 

3.ed. Buenos Aires: LexisNexis, 2007, tomo I.  

 

 

b) em ambiente virtual (por ordem de apresentação no texto): 

 

 

LEWKOWICZ, Javier. Nuevas reglas de comercio en un año complicado. Disponível em: 

<http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-185190-2012-01-11.html>. Acesso em: 15 

abr. 2012. 

 

PHILIPS, Nicola. Globalisation and the “Paradox of State Power”: perspectives from 

Latin America. Disponível em: <http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/ 

123456789/9008/1/Globalisation%20and%20the%20Paradox%20of%20State%20Power%20

%20Perspectives%20from%20Latin%20America.pdf?1>. Acesso em: 21 fev. 2012. 

 

ANDREWS, L. Edmund. Greenspan concedes error on regulation. Disponível em: 

<http://www.nytimes.com/2008/10/24/business/economy/24panel.html>. Acesso em: 20 nov. 

2012. 

 

HISTÓRIA da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Disponível em: <http://www.itaipu.gov.br/nossa-

historia>. Acesso em: 19 out. 2012. 

 

Informação disponível em: <http://ri.cesp.com.br/governaca-corporativa/estatuto-social/>. 

Acesso em: 23 set. 2012. 

 



113 

 

 

Relatório disponível em: <http://www.cgu.gov.br/publicacoes/BGU/Arquivos/2001/VolumeI 

/Cap%C2%A1 tulo%20IV/IV.5%20-%20AVALIPROGRAMA%20NACIONAL%20 

DE%20DESEST.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2011. 

 

Registro disponível em: <http://www.casacivil.sp.gov.br/biblioteca-ccivil/noticias/ 

MostraNoti.asp?par=986>. Acesso em: 23 set. 2012. 

 

CALABRESI, Guido. Property rules, liability rules and inalienability: one view of the 

cathedral. Disponível em: <http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article= 

3043&context=fss_papers>. Acesso em: 31 out. 2012. 

 

EASSON, Alex. ZOLT Eric M. Tax incentives. Disponível em: <http://siteresources. 

worldbank.org/INTTPA/Resources/EassonZoltPaper.pdf>. Acesso em: 04 mai. 2012. 

 

Texto disponível em: <http://www.usembassy.it/file2002_04/alia/a2040204.htm>. Acesso 

em: 20 set. 2012. 

 

Relatório disponível em: <http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2007/00430.pdf>. Acesso 

em: 12 out. 2011. 

 

Notícia disponível em: <http://www.ecofinancas.com/noticias/ministro-diz-suco-laranja-

brasileiro-tem-problema-para-ser-exportado-para-eua>. Acesso em: 06 set. 2012. 

 

Registro disponível em: <http://www.mindfully.org/WTO/2003/USTR-Trade-

Barriers1apr03.htm>. Acesso em: 06 set. 2012. 

 

DICTIONARY of Trade Terms. Disponível em: <http://www.sice.oas.org/dictionary 

/tntm_e.asp>. Acesso em: 06 set. 2012. 

 

Notícia disponível em: <http://autoblog.com.ar/2012/08/otra-vez-mas-de-40-mil-autos-

varados-en-zarate/>. Acesso em: 06 set. 2012. 

 

Registro disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?id 

Conteudo=110720>. Acesso em: 06 set. 2012. 

 

Relatório Anual BNDES 2011. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/ 

SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Relatorio_Anual_2011/Capitulos/apresentacao/sobre_es

te_relatorio.html>. Acesso em: 21 nov. 2012. 

 

Registro disponível em: <http://www.suape.pe.gov.br/new-business/new-business.php>. 

Acesso em: 10 set. 2012. 

 

Notícia disponível em: <http://varejo.espm.br/3660/prefeitura-libera-obras-do-shopping-jk-

iguatemi>. Acesso em: 10 set. 2012. 

 

Dados disponíveis em: http://www.cidades.gov.br/index.php/o-ministerio/noticias/1870. 

Acesso em: 11 set. 2012. 



114 

 

 

 

Dado disponível em <http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2012/04/programa-de-

sustentacao-do-investimento-e-estendido-ate-2013.html>. Acesso em: 11 set. 2012. 

 

Informação disponível em: <http://blogs.ne10.uol.com.br/peinvestimento/2011/12/19/ 

transposicao-vai-gerar-mais-dois-mil-empregos-em-2012>. Acesso em: 11 set. 2012. 

 

Aspectos disponíveis em <http://www.estadao.com.br/noticias/economia,governo-reduz-

imposto-sobre-moto-e-prorroga-ipi-menor,347110,0.htm>. Acesso em: 11 set. 2012. 

 

Dados disponíveis em: <http://www.conjur.com.br/2009-mar-31/leia-decreto-prorroga-

reducao-ipi-carros-construcao-civil>. Acesso em: 11 set. 2012. 

 

FRANÇA, Ronaldo: O pacote habitacional lançado pelo governo promete 1 milhão de 

casas, mas deixa mais dúvidas do que certezas sobre sua eficácia Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/010409/p 074.shtml>. Acesso em: 18 fev. 2010. 

 

LOYOLA, Leandro: Plano de habitação do governo Lula pode virar farra. Disponível em: 

<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI75089-15223,00-PLANO+DE+HABIT 

ACAO+DO+GO VERNO+LULA+PODE+VIRAR+FARRA.html>. Acesso em: 16 fev. 

2010. 

 

GIUSTI, Renato. Um teste de vontade, união e competência. Disponível em: 

<http://jbonline.terra.com.br/pextra/2009/07/04>. Acesso em: 08 fev. 2011. 

 

Dados disponíveis em: <http://www.info.planalto.gov.br/planonacionaldehabitação>. Acesso 

em: 11 set. 2011. 

 

ZANCHIM, Kleber Luiz. Fundos garantidores e PPPs no segmento habitacional. 

Disponível em: <http://www.sabz.com.br/ptbr/artigos/fundos-garantidores-e-ppps-no-

segmento-habitacional/>. Acesso em: 10 set. 2012. 

 

Informação disponível em: <http://www.cimentoitambe.com.br/massa-cinzenta/minha-casa-

minha-vida-da-teoria-a-pratica/>. Acesso em: 11 set. 2012. 

 

Dado disponível em: <http://www.brasil.gov.br/viversemlimite/plano-nacional-dos-direitos-

da-pessoa-com-deficiencia>. Acesso em: 11 set. 2012. 

 

Texto disponível em: <http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/conteudo/128>. Acesso em: 13 

set. 2012. 

 

Informações disponíveis em: http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/80507_ 

MANTEGA+EM+ MISSAO+DE+PAZ>. Acesso em: 15 abr. 2012. 

 

Texto disponível em: <http://www.hoover.org/publications/defining-ideas/article/87636>. 

Acesso em: 02 jan. 2012. 

 



115 

 

 

Texto disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-

2014/2012/Exm/EMI-25-MF-MDIC-MCTI-MEC-MC-SEP-MS-MPS-MPV-%20563.doc>. 

Acesso em: 17 set. 2012. 

 

Texto disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-

2014/2012/Exm/EMI-22-MF-MEC-MDIC-MP-MI-Mpv-%20564.doc>. Acesso em: 17 set. 

2012. 

 

Informações disponíveis em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C3%AD 

ses_por_%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano#Am.C3.A9rica_Latina>.. Acesso 

em: 17 set. 2012. 

 

COM IPI Reduzido Vendas Batem Recorde em Agosto. Disponível em: 

<http://invertia.terra.com.br/carros-motos/noticias/0,,OI6128441-EI19500,00-Com+IPI+ 

reduzido+venda+de+carros+bate+recorde+em+agos to.html>. Acesso em: 18 set. 2012. 

 

Informação disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/economia,omc-autoriza-

brasil-a-retaliar-os-eua,427224,0.htm>. Acesso em: 18 set. 2012. 

 

CARNEIRO, Rogério David. Proposta de Súmula Vinculante nº 69, guerra fiscal e outra 

visão constitucional. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/22022>. Acesso em: 04 

dez. 2012. 

 

PRESIDENTE do STF e Senadores discutem proposta de súmula vinculante sobre guerra 

fiscal. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticia 

Detalhe.asp?idConteudo=207468>. Acesso em: 04 dez. 2012. 

 

PROCHASKI, Daniel. Solidariedade social e tributação. Disponível em: 

<http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/270607a.pdf>. Acesso em: 20 dez. 

2011. 

 

Santos, Chico. Tesouro já banca 51% dos empréstimos do BNDES. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/noticias/opiniaopublica/inc/senamidia/notSenamidia.asp?ud=2012

1130&datNoticia=20121130&codNoticia=782456&nomeOrgao=&nomeJornal=Valor+Econ

%C3%B4mico&codOrgao=2729&tipPagina=1>. Acesso em: 02 dez. 2012. 

 


