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RESUMO 

 

LIMA, Isabel Arruda Matheos de. Análise da eficiência econômica da CIDE-combustível 
pela perspectiva da nova economia institucional. 2010. 197 f. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010.  
 
 
O presente trabalho versa sobre a contribuição de intervenção no domínio econômico 
incidente sobre combustíveis e derivados, conhecida como “CIDE-combustível”, pela 
perspectiva do movimento da Análise Econômica do Direito. Inicialmente é realizada uma 
análise a respeito da relação entre Direito e Economia, desde as sociedades primitivas até o 
surgimento da Análise Econômica do Direito. Foi observado que estas ciências estão unidas 
pela origem, o que justifica a consideração, pelo Direito, dos efeitos econômicos obtidos pelas 
instituições. O trabalho foi baseado nas contribuições desenvolvidas pela Nova Economia 
Institucional, dentre as quais, a limitação da racionalidade e a teoria dos custos de transação. 
Estabelecidas as premissas do marco teórico, passou-se a analisar a espécie de tributo em 
estudo, pela perspectiva da intervenção do Estado na economia. Foi constatado que, não 
obstante as diretrizes constitucionais determinando a aplicação do produto da arrecadação da 
CIDE-combustível em certas áreas, este tem sido direcionado para outras despesas 
orçamentárias. A partir desta constatação, foi observado, por meio de instrumentos 
econômicos, se a CIDE-combustível representa um meio eficiente de intervenção do Estado 
na economia. Direito e Economia articulam-se, então, para análise do objeto desta dissertação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Análise Econômica do Direito. Nova Economia Institucional. Intervenção. 
Eficiência. CIDE-combustível.  



ABSTRACT 

 

LIMA, Isabel Arruda Matheos de. Analysis of economic efficiency of the ´CIDE-
combustível´ through the perspective of the new institutional economics. 2010. 197 p. 
Dissertation (Master's Degree of Law) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 
Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010.  
 
 
This paper addresses the issue of the intervention in the economic domain tax on fuel and oil 
derivates, English translation to the Brazilian tax known as ‘CIDE-combustível’, through the 
perspective of Law and Economics. Firstly, an analysis about the relation between Law and 
Economy is made, since the primitive society until the beginning of the Law and Economics 
movement. It adduces that those sciences are connected from their origins and takes this 
argument into account to demonstrate that Law must consider the economic effect of the 
institutions. The paper was based on the doctrinal contributions developed by the New 
Institutional Economics, among them are bounded rationality and transactions cost. Having 
established the theoretical premises, the specific tribute under study is investigated from the 
viewpoint of the state intervention in economy. It is concluded that, despite the constitutional 
determination to apply this tax revenues on specific areas, it has been used to cover other 
expenditures. From this evidence it has been observed through economic tools if ‘CIDE-
combustível’ is an efficient way to accomplish economic intervention. Law and Economy 
thus come together to examine the object under study.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: Law and Economics. New Institutional Economics. Intervention. Efficiency. 
‘CIDE-combustível’. 
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INTRODUÇÃO 
 

Apesar das divergências quanto ao caminho a ser efetivamente tomado, parece ser 

uníssono entre diversas vertentes políticas o coro clamando pela reforma tributária no Brasil 

nos últimos anos. Este momento de transformação proporciona a construção de um debate 

acerca da atual situação da legislação tributária brasileira, bem como dos desafios que a 

concretização da citada reforma seria capaz de proporcionar. 

Diante do cenário que então se apresenta, este trabalho tem como escopo dissertar a 

respeito de uma das contribuições de intervenção no domínio econômico, a contribuição 

incidente sobre combustíveis e derivados, mais conhecida como CIDE-combustível, pela 

perspectiva do movimento da Análise Econômica do Direito. O objetivo da pesquisa 

realizada, além de consistir num estudo acerca das características da atual configuração desta 

espécie de contribuição, é então o de cooperar na reflexão sobre a sistemática tributária 

hodierna por meio da análise de um dos diversos tributos existentes. 

Especificamente em relação à CIDE-combustível, objeto deste trabalho, a arrecadação 

tem-se mostrado crescente nos últimos anos1, o que demanda uma maior atenção quanto ao 

cumprimento da função deste tributo e da destinação do produto arrecadado, a qual é 

vinculada, como será abordado em momento oportuno. A questão a ser enfrentada é o fato de 

que o produto da arrecadação da CIDE-combustível tem sido destinado a despesas alheias 

àquelas previstas na Constituição Federal e na Lei 10.336/2001, que a instituiu, como também 

será mais adiante comentado. 

O problema exsurge, portanto, com a existência, de um lado, de normas que 

expressamente estabelecem a aplicação do produto da CIDE-combustível em determinados 

setores para realização da intervenção do Estado na economia e, do outro, a criação de leis 

orçamentárias que destinam parte desta contribuição a finalidades outras. Assim, o objetivo 

específico desta dissertação é o de observar se há ou não eficiência econômica na intervenção 

do Estado na economia brasileira por meio da instituição da CIDE-combustível. 

A perspectiva a ser adotada na análise do tributo em comento é fundada então no tema 

da intervenção do Estado na economia. Para tanto, a utilização do termo “intervenção” se 

restringirá aqui à hipótese de atuação do Estado na esfera privada, não abrangendo, por 

exemplo, a prestação de serviços públicos à população. Ainda no âmbito da atuação do Estado 

na esfera privada, este trabalho não abarcará a atuação do Estado como agente produtivo, 

quando então se situa no mesmo nível do agente econômico privado. O que será considerado 
                                                
1 A respeito do crescente aumento da arrecadação da CIDE-combustível, vide gráfico desenvolvido pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada no anexo I deste trabalho. 
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como intervenção do Estado para fins de análise econômica neste trabalho é a denominada 

intervenção indireta. A este respeito: 

(...) a intervenção indirecta do Estado limita-se a condicionar, a partir de fora, a 
actividade econômica privada, sem que assuma a posição de sujeito econômico 
activo. É o caso da criação de infraestruturas, da polícia econômica e do fomento. 
Na intervenção indirecta o Estado nem sempre produz bens e serviços, orientando 
simplesmente a partir de fora a actividade dos sujeitos econômicos, sejam eles 
privados ou públicos, de acordo com finalidades públicas ou simplesmente evitando 
que a actividade respectiva lese interesses socialmente relevantes. Trata-se da 
regulação. (MONCADA, 2003, p. 43). 

A intervenção do Estado na economia pode se dar, portanto, por meio da imposição de 

normas que visem regular a situação desta, seja mediante a instituição de normas cogentes, 

seja por meio das denominadas normas indutoras. Estas últimas contêm o efeito extrafiscal de 

induzir a atuação dos sujeitos no mercado a certo comportamento, sendo, assim, dispositivas2. 

Neste âmbito, o estudo das normas tributárias indutoras enquanto instrumento de 

intervenção no domínio econômico parte da superação da neutralidade da tributação. Isto 

significa considerar que, ao lado da função3 arrecadatória dos tributos, pode restar 

concomitantemente configurada a função indutora destes, sem haver qualquer tipo de 

oposição entre essas funções (VOGEL, 1977, p. 97). 

Isto porque a visão do Estado como simples observador de uma economia que se 

regula automaticamente foi superada pela figura do Estado regulador, o qual, por sua vez, 

passou a desempenhar a condução da economia. Desta feita, há, no Estado regulador, a 

imposição de uma “forte regulação sobre as atividades dos particulares” (JUSTEN FILHO, 

2000, p. 30).  

As normas tributárias indutoras são então relevantes instrumentos de intervenção 

econômica usufruídas pelos Estados nesse sentido, podendo ser definidas como “um aspecto 

das normas tributárias, identificado a partir de uma de suas funções, a indutora” (SCHOUERI, 

2005, p. 30). Tais normas servem como instrumento de estímulo ou desestímulo à prática ou 

abstenção de determinada ação. 

Dentre as normas tributárias indutoras da economia, a CIDE-combustível, como será 

analisado nesta pesquisa, consiste numa contribuição cuja premissa é a possibilidade realizar a 

regulação da economia por meio da destinação do produto arrecadado a certas atividades, as 

quais então seriam, com isto, estimuladas. Esta é a razão que justifica a opção neste trabalho 

                                                
2 Ao deparar-se com tais normas, “o agente econômico não se vê sem alternativas; ao contrário, recebe ele 
estímulos e desestímulos que, atuando no campo de sua formação de vontade, levam-no a se decidir pelo 
caminho proposto pelo legislador” (SCHOUERI, 2005, p. 43-44). 
3A denominação “função” foi trazida por Vogel ao defender que os impostos, além da função arrecadatória, 
podem também deter a função de distribuição, de indução ou de simplificação, as quais são por si identificáveis, 
independentemente da busca de critérios subjetivos ou objetivos da norma.  
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em verificar a existência ou não de eficiência econômica do tributo em comento a partir da 

observação da destinação da arrecadação obtida. 

Em outros termos, pretende-se avaliar, por meio de instrumentos utilizados pela 

Economia, se a destinação da receita obtida com a CIDE-combustível realizada nos últimos 

anos é eficiente para a consecução da intervenção econômica que justifica a cobrança deste 

tributo. Esta proposta de observação de uma instituição jurídica pela ótica da Economia, 

considerando tanto as causas que determinam o estabelecimento da referida instituição, 

quanto os efeitos que esta é capaz de gerar na conformação econômica, é defendida pela 

Análise Econômica do Direito. 

Como será observado nas primeiras páginas deste trabalho, a Análise Econômica do 

Direito é um movimento que parte do reconhecimento da relevância da interação entre Direito 

e Economia. A idéia defendida é a de que o desenvolvimento da economia está embasado em 

instituições jurídicas consolidadas. Da mesma forma, as normas positivadas no ordenamento 

jurídico são capazes alcançar uma maior efetividade se contiverem em seu bojo uma mínima 

antecipação, ou ao menos tentativa de previsão, dos seus próprios efeitos na economia.  

Este movimento é desenvolvido por estudos que demonstram a influência das normas 

legais na economia, bem como dos efeitos da Economia no Direito. As contribuições deste 

movimento não se limitam ao âmbito privado, como é o caso da análise jurídico-econômica 

existente nas decisões de estratégias mercadológicas efetuadas pelas empresas privadas, mas 

também se demonstram bastante úteis, ou mesmo indispensáveis, na formulação de políticas 

públicas que primem pela eficiência de suas realizações.  

A Análise Econômica do Direito, entretanto, não se desenvolveu de maneira uniforme, 

tendo sido constituída por diversas vertentes, tais como a Escola de Chicago, os 

Institucionalistas e os Neoinstitucionalistas, as quais serão estudadas em tópico específico. 

Este movimento é caracterizado pela aplicação da teoria econômica, principalmente da 

microeconomia, na análise das instituições jurídicas. Assim, o Direito deixa de ser visto como 

uma ciência independente das demais, e passa a lançar mão de métodos de outras ciências, no 

caso, da ciência econômica, na compreensão dos acontecimentos sociais e na construção das 

decisões jurídicas. Neste sentido: 

A economia proporciona uma teoria científica para prever os efeitos das sanções 
legais no comportamento. Para os economistas, sanções parecem como preços e, 
presumivelmente, as pessoas respondem a estas sanções como respondem aos 
preços. (...) A economia possui teorias matematicamente precisas (teoria dos preços 
e teoria dos jogos) e métodos empíricos (estatística e econometria) para análise dos 
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efeitos do preço no comportamento4. (COOTER/ULEN, 2004, p. 3). 

A Análise Econômica do Direito é estendível a diversos ramos desta última ciência, 

sendo atualmente objeto de estudo principalmente do Direito Constitucional, do Direito 

Administrativo, do Direito Tributário e do Direito Comercial, com crescente extensão a outros 

ramos do Direito (COOTER/ULEN, 2004, p. 2). Assim, passa a ser reconhecido que a análise 

econômica dos contratos administrativos é relevante para as políticas públicas, por exemplo, 

bem como para o desenvolvimento da economia de um Estado. Ignorar os efeitos destes 

contratos na economia estatal pode, além de torná-los ineficientes, trazer prejuízos ao erário 

público.  

Desta forma, pode-se afirmar que o sistema normativo, incluindo-se também as 

decisões judiciais, é influenciado pela economia e também exerce relevante influência nesta. 

É este sistema que define e assegura os direitos, como o direito da propriedade ou direito da 

concorrência, por exemplo, estabelecendo, também, a estrutura da atividade econômica e 

compondo os conflitos dela advindos.  

Portanto, a noção de desenvolvimento da economia está intrinsecamente ligada à 

noção de justiça, não devendo mais ser admitido pelo ordenamento jurídico, ilustrativamente, 

o crescimento descontrolado de uma determinada indústria que, apesar de multiplicar sua 

produção e conseqüentemente o seu lucro, devaste áreas verdes e polua os rios que estão à sua 

volta. Este exemplo demonstra que o sistema normativo controla as atividades do mercado a 

fim de assegurar a realização destas com justiça. Da mesma forma, as teorias econômicas 

influenciam o Direito, colaborando com a edição das normas jurídicas, a fim de que seja 

proporcionada a elas uma maior eficiência. 

Imaginar o Direito longe da Economia, destarte, passou a ser atualmente 

desaconselhável, pois não reflete um dos objetivos comuns almejados por estas ciências, qual 

seja, o desenvolvimento da economia estatal com efetivação da justiça. Não se estará 

efetivando a justiça enquanto o desenvolvimento da economia dependa do crescimento das 

desigualdades sociais e da destruição do meio ambiente. Por outro lado, também, a edição de 

normas jurídicas alheias à realidade do mercado em nada contribui para o desenvolver 

econômico, podendo, inclusive, impedir a verificação deste.   

Apesar de iniciado o reconhecimento da indissolubilidade dos laços entre Economia e 

Direito, a doutrina jurídica ainda não dispensa à relação que une estas duas ciências a atenção 

                                                
4 Do original: “Economics provided a scientific theory to predict the effects of legal sanctions on behavior. To 
economists, sanctions look like prices, and presumably, people respond to these sanctions much as they respond 
to price. (…) Economics has mathematically precise theories (price theory and game theory) and empirically 
sounds methods (statistics and econometrics) of analyzing the effects of prices on behavior.” 
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correspondente à relevância deste vínculo. Não obstante as imediatas conseqüências que 

mutuamente realizam, continua sendo minoritária a consideração pelo Direito dos possíveis 

efeitos econômicos a serem gerados a partir da criação ou da mudança das instituições 

existentes no ordenamento jurídico. 

A escolha no presente trabalho da verificação da eficiência econômica da CIDE-

combustível pela perspectiva da Análise Econômica do Direito consiste numa tentativa de 

contribuição para a valorização desta relação. Estudos que consideram este movimento são 

encontrados em todo o mundo, mas ainda não recebem a devida importância no Brasil. É 

defendido aqui, assim, que a opção constitucional de intervir na economia nacional não pode 

se limitar à verificação dos requisitos jurídicos, mas deve observar também os instrumentos 

da Economia para a determinação de maior eficiência à obtenção das finalidades buscadas. 

Esta é a perspectiva que se deve ter em relação ao tributo em estudo. 

Isto porque a instituição de uma tributação a exonerar o particular, mormente quando 

de destinação vinculada, deve obedecer aos objetivos aos quais foi criado. Tal afirmação 

significa não apenas o cumprimento dos requisitos constitucionais que o prevêem, mas 

também a obtenção da almejada intervenção econômica. Caso contrário, a cobrança desta 

contribuição, além de não atender a finalidade interventiva, representará a diminuição da 

eficiência econômica para os correspondentes sujeitos passivos. 

Assim, a extrafiscalidade e a vinculação do produto da arrecadação da CIDE-

combustível demandam um acompanhamento contínuo deste tributo para observação da 

consecução da intervenção estatal na economia, sendo esta a justificativa da escolha da 

Análise Econômica do Direito como marco teórico desta dissertação. Neste sentido, será 

defendido neste trabalho o fato de que não basta a criação de um determinado tributo com a 

indicação da finalidade interventiva, faz-se necessária a comprovação de que esta cobrança 

efetivamente representa uma melhoria no referido setor.  

Para tanto, propõe-se a utilização de instrumentos de análise desenvolvidos pela 

Economia. Não se está desconsiderando, destarte, que a intervenção do Estado na economia 

pode ter outros fundamentos, tais quais os fundamentos sociais, por exemplo, mas apenas se 

restringirá a análise do objeto em estudo à perspectiva econômica que o fundamenta.  

Sobreleva salvaguardar, assim, que a observação deste fenômeno está adstrita às 

limitações próprias da observação nas ciências sociais. Isto porque, em comparação às outras 

ciências que recorrem à experimentação, recriando de modo artificial as condições de 

produção dos fenômenos observados, o processo de observação nas ciências sociais é mais 

complicado “na fase de coligação das instâncias empíricas, susceptíveis de conduzir à 
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reprodução de elementos típicos dos fenômenos, encarados em si mesmos e nas condições de 

sua manifestação” (FERNANDES, 1959, p. 6).  

Trata-se de dificuldades denominadas por Ivan Domingues de “dificuldades 

científicas”, pois envolvem: 

As formas de objetivação da significação dos fatos sociais, os modos de o cientista 
social operar com o normativo (regras/valores) em associação com o descritivo, e as 
tentativas de lidar com o real (realizado = ser) em sua relação com o ideal (visto 
como algo virtual almejado pelos agentes sociais = poder ser/vir a ser) e vice-versa 
(DOMINGUES, 2004, p. 87). 

De acordo com o pensamento deste autor, três são as estratégias discursivas que 

historicamente se desenvolveram com o objetivo de legitimar o conhecimento nas ciências 

humanas, baseadas na idéia de fundação. Nesse sentido, a operação de fundação do 

conhecimento requer uma crítica do conhecimento, na qual se reconhecem dois movimentos: 

o movimento progressivo, segundo o qual, “fundar” um conhecimento significa iniciar e 

instalar um conhecimento como absoluto, e o movimento regressivo, pelo qual fundar um 

conhecimento significa buscar as bases que o alicerçam, consistindo no movimento que 

interessa à filosofia do conhecimento. 

A primeira estratégia apontada pelo autor é a estratégia essencialista, nascida com o 

fenômeno da negação dos mitos, a qual comandou os campos do conhecimento por quase dois 

mil anos. O importante nessa estratégia é encontrar, pela essência, uma maior estabilidade dos 

objetos, explicando, inclusive, suas aparências.  

Essa estratégia é observada pela regressão até a essência das coisas, sendo o limite 

deste processo o momento no qual o sujeito observa que certo fragmento da realidade existe 

em si e por si mesmo. Em outras palavras, o limite é quando o sujeito se dá por satisfeito 

quando da explicação dos fatos por regressão. Assim, fundar o conhecimento, pela estratégia 

essencialista, é buscar a razão das coisas, a qual reside na substância destas (DOMINGUES, 

1991, p. 366-367).  

A segunda estratégia é a estratégia fenomenista, que nasceu juntamente com o avanço 

das ciências experimentais e da técnica. Por esta estratégia, fica determinada a busca do 

fundamento do conhecimento no fenômeno e na percepção, não mais na essência, mas na 

experiência (DOMINGUES, 1991, p. 371-372). 

Por fim, a terceira estratégia é a histórica, a qual teve crescimento no Séc. XIX, com a 

expansão da história natural e das ciências da erudição. Essa estratégia perpassa as duas 

estratégias já citadas, ao buscar os pontos de fuga do devir que se juntam a toda determinação. 

Há, no entanto, um afastamento da idéia de regressão. O que ocorre, em contrapartida, é a 

introdução de uma incerteza no sistema do saber, que vai resultar no abandono do princípio de 
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fundamentação suficiente do conhecimento, fato que o autor denomina de “grau zero do 

conhecimento” (DOMINGUES, 1991, p. 375-376). 

Domingues adverte para o fato de que a ausência de fundamento, fato resultante do 

procedimento aplicado na terceira estratégia, pode levar a um abismo: “sem o confronto da 

substância e sem a segurança do fundamento, o que se abre então ao espírito é o caminho da 

dúvida e do desespero, o da negação vazia do ceticismo (...)” (DOMINGUES, 1991, p. 379). 

Mas continua, ao afirmar que não é isso que acontece. Com este processo, não há o fim de 

toda a metafísica, mas apenas da metafísica que se propõe como um saber absoluto. 

É defendida, então, a possibilidade do conhecimento abandonar a pretensão de 

consistir em um saber total, para assumir uma posição de sujeição ao debate e a discussões, 

estando passível, assim, a críticas e a revisões. Esta é a idéia de conhecimento que embasa a 

motivação deste trabalho: servir como um veículo para o debate das diversas idéias que vão 

surgindo, cujo combustível é a possibilidade de verificação de avanços científicos.  

É aqui considerado, então, que não deve se esgotar em si mesmo o conhecimento, mas 

representar, ele próprio, a possibilidade de propagação de idéias. Não deve o conhecimento 

pretender ser absoluto e fechado, mas sim autofágico, consistindo ele mesmo como próprio 

sustento de sua existência e estando sempre passível, portanto, a revisões que possam, 

inclusive, desconstruir suas próprias premissas.  

Sem essa característica autofágica, não se tem o conhecimento, mas a imposição de 

conclusões pretensamente absolutas e, portanto, insuficientes, desde a sua concepção, para o 

aprimoramento científico. Para que isso seja possível, entretanto, faz-se necessária uma 

vinculação mínima das proposituras a serem feitas a um ponto de partida anterior. Nesse 

sentido, “os fatores explicativos devem escolher-se entre uma gama de fatores objetivamente 

relevantes para alguma teoria científica5” (BOSSIO, 2007, p. 153). 

Contudo, até no mesmo ramo científico, resta difícil estabelecer o que seja um fator 

objetivamente relevante. Nas ciências poucos são os temas em que há consenso ou 

objetividade. Portanto, apesar de se ter como necessária a vinculação a um ponto de partida 

para que seja realizada a explicação de uma teoria científica, é sempre difícil pretender que 

este ponto seja de algum modo objetivamente relevante, diante da subjetividade que perpassa 

o conhecimento.  

Portanto, o marco teórico adotado no presente estudo, nos termos que foram acima 

indicados apresentados, consiste apenas numa das diversas maneiras de se analisar o 

                                                
5 No original: “Los factores explicativos deben escogerse entre uma gama de factores objetivamente relevantes 
para alguna teoria científica”. 
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fenômeno da intervenção do Estado na economia, mas não pretende ser o único. Relevante é, 

conforme acima consignado, apresentar o ponto de partida para a explicação científica e não 

pretender que este seja o único ângulo do objeto a ser visto. 

Não se intenta dispensar neste trabalho, portanto, a subjetividade que circunda a 

análise do objeto, desde a escolha do tema e do marco teórico, passando pela coleta dos 

dados, até a conclusão final. Crenças existem, são prévias e não podem ser desconsideradas. 

O fato é que a crença tem de ser “capaz de ter a indispensável conexão com a (probabilidade 

da) verdade” (BURDZINSKY, 2007, p. 112). Caso assim não seja, tal crença está sujeita a se 

tornar epistemologicamente irrelevante. Ademais, a maneira de se afirmar se uma crença dará 

ou receberá sustentação de outra crença está na consideração do conteúdo assertivo de cada 

uma delas. 

As crenças são dotadas de um caráter eminentemente subjetivo e, portanto, a 

justificação epistêmica deve ser entendida como uma ponte entre subjetividade e objetividade. 

Encarar o debate acerca do regresso epistemológico como apenas uma dicotomia entre 

justificação a priori e justificação a posteriori é reduzir a complexidade desta questão e 

ignorar a contribuição dessas duas vertentes epistemológicas para a ciência. 

É de se observar, por exemplo, que, no fundacionismo infalibilista, a justificação 

epistêmica se dá por crenças que se caracterizam pela sua infalibilidade (ou proposição cuja 

verdade é inquestionável). O problema, nesse contexto, é a insuficiência da infalibilidade da 

crença diante da ausência de conhecimento enquanto tal pelo sujeito. Nesse caso, não trará 

qualquer benefício a infalibilidade na tentativa de justificação. 

Já no fundacionismo falibilista, não se exige a verdade incontestável das crenças 

básicas, abrindo-se mão desta para o debate. Nesse sentido, inclusive, não há mais que se falar 

em crenças que são ou não são básicas, pois todas estarão sempre submetidas à revisão (e não 

simplesmente tomadas a priori). Tal visão, inclusive, parece propor um maior acesso ao 

debate, o que se demonstra bastante útil para a realização de pesquisas científicas. É de se 

notar, ainda, que não se fala em uma ausência de justificação, mas de uma certa articulação 

entre a crença e o conjunto doxástico (BURDZINSKY, 2007, p. 118), trazendo maior 

maleabilidade ao discurso. 

Entretanto, o debate do fundacionismo interno não conseguiu esgotar a idéia de 

fundamento epistêmico. É que, em oposição à idéia do fundacionismo interno de que o sujeito 

deve ter acesso à base de justificação, o fundacionismo externo parte do suposto de que o 

sujeito não necessita ter acesso à justificação de sua crença para estar nela justificado 

(BURDZINSKY, 2007, p. 119). 
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Assim, por esta premissa, a justificação de uma crença está nas condições causais que 

a determinam. Não importa a crença do sujeito de que a crença seja verdade, mas apenas é 

relevante o estado das coisas (BURDZINSKY, 2007, p. 120). Tal posicionamento, entretanto, 

ao deixar de lado o reconhecimento, pelo sujeito epistêmico, das circunstancias que 

favorecem a formação de crenças, retira o próprio caráter subjetivo da crença, conforme 

acima descrito, o que não nos parece viável. 

Deste modo, apesar de ser bastante frutífero o debate entre fundacionismo e 

concretismo, optar por uma destas teorias em separado para fundamentar a presente 

dissertação poderia dificultar a busca pelo conhecimento, pois se estaria sempre adstrito a dois 

estamentos bem diferentes no campo do conhecimento. Será admitido aqui, portanto, as 

premissas de cada uma para demonstrar a existência de uma análise teórica aliada aos 

componentes e dados práticos da pesquisa. Isto porque: 

Cada área do conhecimento pode ser analisada por aquilo que é. Ou seja, podemos 
investigar quais são seus objetivos – que podem ser diferentes daquilo que 
geralmente se consideram ser seus objetivos – ou representados como tais, e 
podemos investigar os meios usados para conseguir estes objetivos e o grau de 
sucesso conseguido.” (CHALMERS, 1993, p. 211). 

Por esta razão é que se poderia inclusive aceitar o ceticismo como uma metodologia, 

na medida em que, ao iniciar o estudo de um fenômeno, deve-se ter uma atitude crítica 

perante o conhecimento, não aceitando qualquer forma deste como sendo a única e a melhor 

forma (SIECZKOWSKI, 2008, p. 241). Mas o fato é que, após este momento, se faz 

necessário estabelecer o marco teórico que embasará toda a análise do objeto a ser estudado, 

sob pena de inoperância do retorno ad infinitum às fundamentações das fundamentações. 

Assim, é de ser estabelecida a base utilizada para o presente estudo, qual seja, a 

Análise Econômica do Direito, pelas razões acima aduzidas. No entanto, faz-se necessário 

mais uma vez lembrar que a adoção aqui de um marco teórico, um ponto de partida para a 

explicação científica do fenômeno, não tem como intento excluir todos os outros meios de 

observação do objeto.  

De igual maneira, não se pretende aqui que esta perspectiva adotada seja considerada 

como um conhecimento a priori, ou, em outros termos, que seja possível a existência de fatos 

passíveis de serem conhecidos por si só, sem a necessidade de verificação empírica. Nesse 

sentido, a assunção da existência de um conhecimento a priori traz consigo a possibilidade de 

que objetos sejam conhecidos pelo observador, não porque este realizou um estudo empírico, 

mas porque o conhecimento deste objeto é ou existe com sua própria existência, dispensando, 

portanto, qualquer necessidade de experiência.  



18 
 

O fato é que a existência das chamadas verdades necessárias possibilitam a realização 

de pesquisas e devem ser entendidas aqui não como verdades imutáveis ou irrefutáveis, mas 

como premissas ou pontos de partidas passíveis de serem criticados ou eventualmente 

revisados. Não aceitar, ainda que empiricamente, certas premissas é negar ou impedir o 

avanço científico. Ademais, as revisões ou retornos ad infinitum terminariam por trazer como 

incertos dados facilmente constatáveis, apenas pela imposição de sempre revisar, o que pode 

se demonstrar improdutivo e desnecessário em certas ocasiões. 

Com isso, há de se observar que este trabalho trará algumas premissas que, apesar de 

poderem ser eventualmente revisadas, serão consideradas como verdades necessárias para o 

desenvolvimento da pesquisa, a fim de se evitar o retorno infinito às conceituações. Não 

significa nem pretende exaurir, no entanto, todo o debate possível acerca da intervenção do 

Estado por meio de tributações indutoras. 

Cumpre, portanto, apresentar a metodologia que será utilizada para a realização deste 

trabalho. A este respeito: 

Observada da posição construtivista, a função da metodologia não consiste 
unicamente em assegurar a descrição correta (não errônea) da realidade. Melhor se 
trata de formas refinadas de produção e tratamento da informação interna ao sistema. 
Isto significa que: os métodos permitem que a investigação científica surpreenda-se 
a si mesma. Para isso se torna imprescindível interromper o contínuo imediato da 
realidade e do conhecimento do qual provém a sociedade6 (LUHMANN, 1998, p. 
37). 

Convém, para tanto, apontar as observações de Jon Elster, para quem duas são as 

tarefas principais da filosofia da ciência: explicar os pontos em comum a todas as ciências e 

diferenciá-las umas das outras (ELSTER, 1997, p.19). Este autor observa se é realmente 

admissível conceber em pé de igualdade as explicações causais, funcionais e intencionais 

(ELSTER, 1997, p. 24). A explicação funcional seria menos fundamental que a explicação 

causal. Por outro lado, a explicação intencional parece ter características próprias não 

aplicáveis para a explicação funcional. Assim, mesmo que em alguns casos se possa explicar 

um determinado fenômeno por explicações aplicáveis a outras disciplinas científicas, 

objetivamente, as explicações intencionais diferem-se das explicações causais. 

Para o autor a explicação causal subsume os acontecimentos a leis causais. Nesta, três 

são os princípios mais comumente analisados: o determinismo, a localidade e a assimetria 

funcional. Tais princípios são logicamente independentes. No entanto, o status epistemológico 

das três propriedades da relação causal é problemático. O autor também apresenta a 

                                                
6 Do original: “ Von einer konstruktivischen Position aus gesehen kann die Funktion der Methodik nicht allein 
darin liegen, sicherzustellen, daß man die Realität richtig (und nicht irrig) beschreibt. Eher dürfte es der 
wissenschaftlichen Forschung, sich selbst zu überraschen. Dazu bedarf es einer Unterbrechung des unmittelbaren 
Kontinuums von Realität und Kenntnis, von dem die Gesellschaft zunächst ausgeht“. 
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explicação funcional na Biologia, principal exemplo deste modo de explicação, sob o 

argumento de que as ciências sociais atuais têm influência do paradigma biológico. Assim, a 

partir de algumas variações deste, teria-se a explicação funcional nas ciências sociais. 

Segundo o autor, há inclusive uma grande atração dos cientistas sociais pela explicação 

funcional (ELSTER, 1997, p. 53).  

Após, Elster aborda a questão da explicação intencional, a qual consiste em uma 

característica que diferencia as ciências sociais das ciências naturais (ELSTER, 1997, p. 65). 

Para o autor, explicar uma conduta intencionalmente é demonstrar que a conduta é realizada 

para alcançar uma meta. Isso ocorre quando, durante uma explicação, é possível especificar o 

estado futuro que se pretendia criar. Neste ponto específico, Cook afirma, a partir do 

mapeamento das opções feitas pelo pesquisador do caso concreto, que existe influência do 

interesse pela análise e pela interpretação dos dados nas etapas iniciais de uma pesquisa 

(COOK, 1972, p. 435). 

Em relação às diferenças e semelhanças entre os métodos utilizados nas ciências 

naturais e nas ciências sociais, Waizbort afirma que não se pode verificar, nas ciências sociais, 

as regularidades das leis naturais, posto que naquelas está a singularidade do personagem no 

espaço e no tempo (WAIZBORT, 2005, p. 28). Diante dessas considerações, é de se concluir 

pela necessidade de determinar previamente o melhor método para a realização da pesquisa 

objetivada. Nesse sentido: 

A necessidade do método se explica em primeiro lugar pela constatação mais ou 
menos difundida de que os sentidos freqüentemente nos enganam e de que nossos 
raciocínios muitas vezes nos induzem ao erro. É preciso, pois, um método para 
regrá-los. Em segundo lugar, pela verificação de que o real nem sempre é o que 
parece ser e de que nossas opiniões a seu respeito nem sempre coincidem com ele 
(...). Em terceiro lugar, pelo fato de que o ensaio e o erro, a conduta espontânea e 
aleatória, a crença em nosso feeling e em nossas instituições por vezes nos ajudam a 
conhecer a realidade, porém acidentalmente, o mais das vezes nos levam a “quebrar 
a cara” e a descobrir que estamos longe da realidade no momento mesmo em que 
sentimos tocá-la de perto e tê-la em nossas mãos (DOMINGUES, 2004, p. 138-139). 

Pelo exposto, nas seguintes linhas será apresentada a metodologia utilizada nesta 

dissertação, para o que se propõe, paralelamente, a análise do mecanismo proposto por 

Maturana para alcance da explicação científica. Nesse contexto, o primeiro passo é ter o 

fenômeno a explicar (MATURANA, 2001, p. 55). Assim, conforme explicitado ao longo 

desta introdução, o objeto deste estudo será verificação da eficiência econômica da 

intervenção do Estado na economia por meio da instituição da CIDE-combustível. 

O segundo passo é a hipótese explicativa (MATURANA, 2001, p. 55-56), trazida na 

presente introdução como marco teórico. Como visto, propõe-se a análise do fenômeno em 

estudo a partir da Análise Econômica do Direito. A justificativa desta opção reside na 
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importância de serem consideradas pelo Direito as conseqüências econômicas verificadas pela 

instituição das normas jurídicas. 

Em seguida, como terceiro passo, “tem-se que satisfazer a dedução de todas as 

coerências operacionais do âmbito de experiência do observador, implícitas em outras 

experiências (...)” (MATURANA, 2001, p. 56). Sob esse aspecto, consistirá numa das etapas 

da pesquisa ora apresentada a identificação das características da CIDE-combustível contidas 

em lei. Ainda neste contexto, será em seguida verificada a destinação da arrecadação desta 

contribuição em leis orçamentárias. A importância da análise desses dados reside no fato de 

que: 

Só podemos conhecer a realidade social pela análise. Por meio dela são agrupadas as 
instâncias empíricas coligidas e, desse modo, reconstruídos os fenômenos sociais 
observados, quanto a seus elementos, suas propriedades e às condições de sua 
manifestação (FERNANDES, 1959, p. 26). 

O quarto e último passo consiste na realização dessas experiências (MATURANA, 

2001, p. 56). Assim, será verificado, com respaldo na Análise Econômica do Direito e a partir 

dos dados obtidos, se a intervenção do Estado na economia por meio da CIDE-combustível é 

economicamente eficiente, por meio de instrumentos de análise desenvolvidos pela 

Economia. 

Para tanto, esta dissertação será estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

será inteiramente dedicado à importância da consideração da relação existente entre Direito e 

Economia. Inicialmente, serão apresentados alguns fundamentos históricos desta relação, 

desde as origens destas ciências até a fase da História convencionalmente denominada de 

Liberalismo. O objetivo é mostrar que, mesmo antes do início do movimento da Análise 

Econômica do Direito, marco teórico deste trabalho, Direito e Economia já se encontravam 

ligados. 

Nesta primeira parte do trabalho serão então verificados alguns exemplos que 

demonstram a citada relação. A opção pelo corte demarcativo no trabalho de Adam Smith no 

primeiro tópico decorre do fato de que, até então, não existia na Economia uma 

sistematização de um modelo econômico moldado para identificar as forças que atuam na 

vida econômica de um país.  

Já no segundo tópico, as bases do Liberalismo que sustentaram o pensamento de Smith 

serão contestadas por outros movimentos que consideram a relação entre o Direito e a 

Economia, dentre os quais o Socialismo, o Marginalismo e o Keynesianismo. Poderá ser 

observado como tais movimentos influenciaram o nascimento de uma nova escola no 

pensamento econômico, o Institucionalismo. 
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O terceiro tópico deste primeiro capítulo será dedicado então ao início da observação 

da própria relação havida entre Direito e Economia por estas ciências. No Direito, esta relação 

proporcionou o desenvolvimento do Direito Econômico e, na Economia, o pensamento 

institucionalista. O Institucionalismo foi um movimento constituído por diversas vertentes 

que, em comum, tentaram demonstrar a relevância da consideração das instituições e da 

conduta humana ao se realizar uma análise econômica. 

A partir das bases do Institucionalismo foi construído o movimento da Análise 

Econômica do Direito. Portanto, no quarto tópico serão voltadas as atenções para o estudo do 

movimento da Análise Econômica do Direito em si, com uma breve incursão entre as 

principais vertentes deste, dentre as quais, a Escola de Chicago, iniciada com os trabalhos de 

Ronald Coase. O objetivo é identificar como o referido movimento foi construído, bem como 

demonstrar a relevância de se ter, pela primeira vez, a participação convergente e simultânea 

de autores e de métodos do Direito e da Economia na análise da relação entre estas duas 

ciências. 

Uma vez apresentada a relação histórica entre Direito e Economia, bem como o 

desenvolvimento da Análise Econômica do Direito, no segundo capítulo haverá um 

direcionamento dos estudos para o papel representado especificamente pelas instituições neste 

contexto. No primeiro tópico, isto será feito por meio da análise da transição da Velha 

Economia Institucional, vertente desenvolvida pelos primeiros institucionalistas Veblen, 

Commons e Mitchell, para a Nova Economia Institucional ou Neoinstitucionalismo, base 

teórica desta dissertação. 

No segundo tópico deste capitulo serão analisadas as contribuições do 

neoinstitucionalista Douglass North, cujo trabalho tem como objetivo aumentar a eficiência 

na alocação de recursos e melhorar o desempenho da economia. Para tanto o autor verifica as 

restrições que representam as instituições nas interações humanas, bem como as mudanças 

ocorridas naquelas. Neste tópico será constatado, então, como as mudanças institucionais 

influenciam a obtenção de eficiência econômica. 

Os custos existentes na criação, na manutenção e na mudança das instituições são 

objetos de estudo do neoinstitucionalista Oliver Williamson e estarão presentes no terceiro 

tópico do segundo capítulo. Pela Economia dos Custos de Transação, teoria desenvolvida por 

este autor, a eficiência econômica pode ser obtida por meio da contenção dos custos de 

transação. Poderá ser observada, a partir das contribuições doutrinárias compartilhadas por 

estes dois autores, a consecução da eficiência econômica diante das instituições que são 

impostas pelo Estado, especialmente para intervir na economia. 
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Seguindo a indicação dos neoinstitucionalistas, no último tópico do segundo capítulo 

serão desenvolvidas as bases para a análise da eficiência econômica da intervenção do Estado 

por meio da instituição da CIDE-combustível. Como defendido pelos autores desta escola, o 

Direito não pode ignorar os efeitos que são gerados na economia quando da instituição de 

restrições por meio de normas jurídicas. Neste sentido, tais efeitos podem ser verificados pela 

utilização de ferramentas da microeconomia. Por isso, no quarto tópico, propõe-se um estudo 

do ótimo de Pareto, cujas idéias servirão de base para verificação da eficiência econômica do 

tributo em comento. 

A partir do lançamento das bases para a realização de uma análise econômica nos dois 

primeiros capítulos, o terceiro capítulo será dedicado à observação da intervenção do Estado 

na economia, tema desta dissertação. Inicialmente, o primeiro tópico será dedicado à 

construção da premissa de que analisar a eficiência econômica de uma intervenção não se 

confunde com a verificação da eficácia jurídica desta.  

Será defendido neste trabalho que a análise econômica da eficiência e a análise 

jurídica da eficácia são complementares entre si. Assim, ambas devem ser realizadas quando 

da instituição de uma norma jurídica, no entanto, cada uma tem métodos próprios de 

verificação. Isso poderá significar que, mesmo válida, vigente e eficaz, uma norma jurídica 

interventiva poderá ser considerada ineficiente diante de instrumentos microeconômicos de 

análise. 

O segundo tópico do terceiro capítulo passará então a estudar a intervenção do Estado 

na economia, especificamente por meio da instituição de normas tributárias. Para tanto será 

feito uma revisão doutrinária e constitucional acerca das características e limites da 

intervenção estatal nas atividades de mercado realizadas pelos particulares, nos termos citados 

no início desta introdução, com enfoque, principalmente, nos princípios da ordem econômica. 

Em seguida, no terceiro tópico do terceiro capítulo, serão pormenorizadas algumas 

características das normas tributárias interventivas da economia. Com este intuito, serão 

apresentadas classificações dos tributos que se encontram dispostas na doutrina brasileira, 

com foco na finalidade destes e na destinação do produto da arrecadação. A identificação 

destas características por meio de classificações apresenta-se como relevante para que sejam 

estabelecidos os meios pelos quais uma norma tributária pode intervir na economia.  

O quarto e último capítulo visa estudar especificamente o objeto da presente 

dissertação, a CIDE-combustível, em consideração às premissas do marco teórico contidas 

nos capítulos primeiro e segundo e às premissas acerca da intervenção do Estado na economia 

traçadas no terceiro capítulo. A fim de ser observada a eficiência deste tributo, no primeiro 
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tópico do quarto capítulo será analisada a intervenção do Estado na economia por meio da 

instituição de contribuições especiais, espécie tributária a qual pertence a CIDE-combustível. 

No segundo tópico serão traçadas as características específicas da CIDE-combustível 

contidas na Constituição Federal e em dispositivos legais, relativas, por exemplo, ao fato 

gerador, à base de cálculo e à sujeição ativa e passiva. O objetivo é obter a conformação do 

objeto ora estudado, identificando as características inerentes a este tributo. Também será 

traçada a definição constitucional e legal quanto à destinação do produto arrecadado da CIDE-

combustível, bem como será observado se estas disposições estão sendo cumpridas. 

O último tópico desta dissertação tem como objetivo verificar se, diante das premissas 

econômicas e jurídicas contidas nos quatro capítulos que a constitui há ou não eficiência 

econômica no modelo utilizado pela instituição da CIDE-combustível para intervir na 

economia. Serão consideradas neste estudo, portanto, além das normas jurídicas que 

determinam a conformação desta contribuição, as contribuições desenvolvidas pela Análise 

Econômica do Direito. 
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1. POR UMA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

1.1 Fundamentos históricos para uma análise7 da Economia sobre o Direito: das 

origens ao Liberalismo 

Mesmo antes do desenvolvimento da Análise Econômica do Direito como escola 

autônoma de pensamento, o que se efetivou na década de 60 do século passado, conforme será 

adiante abordado, Direito e Economia não eram compartimentos estanques da ciência, com 

matérias intocáveis. Até então, apesar de não chegar a representar uma linha própria e 

sistematizada de direcionamento de pesquisas, como hoje se apresenta, já se podia falar na 

existência de uma certa análise econômica do direito, ainda que reservada a poucas áreas e a 

limitadas ocasiões. 

Nesse sentido, por exemplo, a Economia era utilizada pelo Direito para responder 

questões como “o controle de preços de seguro de automóveis irá reduzir a sua 

disponibilidade?” Ou “quanto rendimento futuro as crianças perderam em decorrência da 

morte da mãe delas?8” (COOTER/ULEN, 2004, p. 1-2). Por outro lado, também, o 

ordenamento jurídico, ao instituir normas limitando uma atividade comercial, verbi gratia, 

pode trazer como conseqüência a redução da disponibilidade de um determinado produto no 

mercado, aumentando assim, os preços respectivos, sendo esta uma das possíveis análises do 

impacto econômico que poderiam ser verificadas. 

Como se pode constatar, a observação dos resultados e das influências que 

eventualmente havia sobre a Economia por meio da atuação do Direito, bem como da 

Economia sobre o Direito, antecedeu a posterior construção do estudo autônomo e 

direcionado desta observação. Esta relação entre Direito e Economia, inclusive, reporta-se à 

própria etimologia da palavra “economia”, entendimento que fortalece a comunhão entre estas 

disciplinas:  

(...) Oikos + nomos põe em realce um dado essencial da realidade econômica, nem 
sempre devidamente lembrado ou trabalhado. É o da íntima relação entre Direito e 
Economia. Mais do que uma íntima relação, trata-se, na verdade, de uma profunda 
imbricação, pois os fatos econômicos são o que são e se apresentam de uma dada 
maneira em função direta de como se dá a organização ou normatização – nomos – a 
presidir a atividade desenvolvida na oikos ou num dado espaço físico ao qual ela 

                                                
7 A Análise Econômica do Direito, do original em inglês “Law and Economics”, enquanto disciplina autônoma 
do pensamento, encontra-se escrita neste texto com iniciais maiúsculas. Não assim sendo, estar-se-á fazendo 
referência a uma possível análise do Direito sob a perspectiva econômica. De igual maneira, os termos “Direito” 
e “Economia” estão com letras iniciais maiúsculas quando, neste trabalho, se estiver fazendo referência a estes 
como ciências autônomas. Todavia, enquanto objetos a serem analisado por estas ciências, “direito” e 
“economia” estão completamente grafados minúsculas, como, por exemplo, em “direitos sociais” ou “economia 
monetária”. 
8 Do original: “Will price controls on automobile insurance reduce its availability?” (...) “How much future 
income did the children lose because of their mother´s death?”. 
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possa se assimilar. E o nomos nada mais vem a ser do que normas ou regras, estas 
objeto da ciência do Direito (NUSDEO, 2005, p. 29). 

Por esta perspectiva, o fato econômico, ou o fato hábil a repercutir no complexo de 

interesses humanos (CAMARGO, 1993, p.20), também é, em última análise, um fato 

normativo, ligando-se assim ao Direito9. Portanto, o conceito econômico de necessidades 

humanas, as quais são tendentes a multiplicarem-se ao infinito diante da impossibilidade de 

estabelecimento de um limite de busca, se depara com a insuperável idéia de limitação dos 

recursos existentes, consubstanciada na lei da escassez destes últimos. Tal problema 

econômico encontra no Direito a estipulação de normas e princípios de determinado 

ordenamento jurídico que, dentro dos respectivos limites de incidência, situarão os sujeitos, 

identificando os direitos e deveres de cada um, controlando, assim, a busca pelas infinitas 

necessidades humanas. 

Assim, somente porque os recursos são escassos, se justifica a preocupação de utilizá-

los de forma eficiente, sendo este o objetivo da Economia10. A insuperabilidade destas idéias 

visivelmente divergentes, uma tendente ao infinito e outra à limitação, é verificável, por 

exemplo, diante da constante busca pelo desenvolvimento de novos métodos de produção e do 

estímulo à criação de produtos inovadores, os quais sempre findam por se defrontarem com a 

limitação material dos bens existentes. Se, por um lado é o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento de produtos, de novos modelos e funções, que estimula o consumo em todo 

o mundo, pois as necessidades humanas são sempre infinitas, pelo outro, os recursos não são 

suficientes para atendê-los, sendo esta uma constatação invencível. 

É esta mesma busca infinita pela satisfação das necessidades individuais, aliás, que 

impulsiona o homem ao desenvolvimento de novas tecnologias e à busca por uma maior 

produção em menor custo e em menor tempo. Estimulados pela atividade lucrativa, como 

                                                
9 Não se pretende com isto pôr em xeque a já alcançada autonomia dessas duas disciplinas, mas apenas 
demonstrar a ligação existente entre elas.  
10 “Economia é o estudo de como os homens e a sociedade decidem, com ou sem a utilização do dinheiro, 
empregar recursos produtivos escassos, que poderiam ter aplicações alternativas, para produzir diversas 
mercadorias ao longo do tempo e distribuí-las para consumo, agora e no futuro, entre diversas pessoas e grupos 
da sociedade” (SAMUELSON, 1971, p. 15); “Enquanto os desejos materiais do homem parecem insaciáveis, os 
recursos para atendê-los permanecem escassos. E é exatamente aí que está a essência dos problemas 
econômicos” (ROSSETTI, 1980,  p. 130); a economia “(...) é definida como a ciência que estuda a escassez ou a 
ciência que estuda o uso dos recursos escassos na produção de bens alternativos” (VICECONTI/NEVES, 1996, 
p. 1); “Economia é o estudo de como as pessoas alocam seus recursos escassos” (WESSELS, 1998, p.1); 
“Nossos desejos materiais são virtualmente insaciáveis e ilimitados. Os recursos econômicos são limitados ou 
escassos. Devido a estes dois fatos da vida, não podemos ter tudo que desejamos. Portanto, enfrentamos a 
necessidade de fazer escolhas” (WONNACOTT/WONNACOTT, 2004, p. 23); “Economia é a ciência social que 
estuda como o indivíduo e a sociedade decidem (escolhem) empregar recursos produtivos escassos na produção 
de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as 
necessidades humanas” (VASCONCELLOS/GARCIA, 2006, p. 2); “A economia estuda a maneira como se 
administram os recursos escassos, com o objetivo de produzir bens e serviços e distribuí-los para seu consumo 
entre os membros da sociedade” (TROSTER/ MORCILLO, 2006, p. 3). 
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ocorre na maior parte das vezes, ou mesmo por outros fatores pessoais, o fato é que a procura 

por novas técnicas que possam, de alguma forma, facilitar a vida humana é infindável. 

Determinados produtos, em poucos anos, passam de desconhecidos a “imprescindíveis” para a 

vida humana, de sorte que, não apenas as necessidades individuais são ilimitadas, mas 

também é ilimitada a criação de novos produtos e serviços que, a partir de então, poderão se 

tornar imprescindíveis para as pessoas. 

Se as necessidades de todos, ainda que ilimitadas, pudessem ser supridas, não haveria 

a necessidade de controlar o alcance destas. Na mesma linha, se cada interessado pudesse 

buscar e livremente satisfazer seus respectivos desejos e interesses sem prejudicar ou invadir a 

propriedade de outrem, ou ainda limitar-lhes a liberdade e os direitos, não existiria a 

problemática enfrentada pela Economia, pois, ainda que infinitas as necessidades, não haveria 

que se falar em limitação individual ou geral dos recursos.  

Tal não ocorre, entretanto. E neste cenário, conceitos como propriedade privada, 

liberdade e garantias individuais, Direito da Concorrência, Direito Ambiental, entre outros, 

constituem e são constituídos por normas (nomos) que não apenas são positivadas e aplicadas 

pelos ordenamentos jurídicos, mas também são observadas de perto e consideradas pela 

Economia. Pode ser afirmado, assim, que as normas jurídicas, cuja criação e instituição 

podem influenciar os fatos econômicos, também podem ser criadas e instituídas a partir de 

constatações realizadas e compartilhadas pela Economia.  

Diante das observações iniciais acima expostas, antes de ser estudado o surgimento da 

Análise Econômica do Direito, fundamento teórico do presente trabalho, proceder-se-á a uma 

breve análise histórica da relação havida até então entre estas duas disciplinas. O objetivo da 

referida análise é demonstrar, por meio de alguns acontecimentos históricos, a ligação havida 

entre Direito e Economia antes do início da Análise Econômica do Direito como disciplina 

autônoma, salientando que os exemplos contidos para tal finalidade nas próximas linhas não 

exaurem todas as possibilidades desta ligação, nem seria objetivo do presente trabalho fazê-lo. 

A verificação da relação entre Direito e Economia no contexto inicial retroage à 

própria história destas disciplinas. Nesse sentido: 

As primeiras manifestações históricas do pensamento econômico encontram-se 
intimamente ligadas aos esforços dos povos primitivos para melhoria de sua cultura 
técnica e solução de suas necessidades econômicas imediatas, além do que as 
primeiras comunidades teriam sentido o impacto de problemas do desenvolvimento 
numérico da espécie e da complexidade da organização social (ROSSETTI, 1980, 
p. 97). 

Por tais considerações, é de se observar que a constatação empírica pelos povos 

primitivos quanto à demanda de um mínimo de organização em sociedade, diante da escassez 
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dos elementos úteis à sobrevivência, fez surgir a necessidade do estabelecimento de algumas 

regras que trouxessem a possibilidade de convivência em grupo. Caso assim não fosse, as 

necessidades infinitas dos homens, ao não serem contidas por nenhum tipo de freagem, 

oportunizariam a ocorrência de recorrentes embates entre eles.  

A divisão em papéis para a determinação da participação dos membros nas atividades 

de coleta daquelas sociedades, fosse por sexo ou por idade, por exemplo, bem como os 

critérios para distribuição do produto obtido, adveio de um fato econômico, qual seja, a 

necessidade de colher e repartir os alimentos entre os membros do grupo societário, e 

consistiu no estabelecimento primitivo de normas a serem seguidas pelos homens. Assim, 

mesmo que naquele tempo não existisse ainda a Economia ou o Direito enquanto disciplinas 

autônomas do conhecimento, os objetos que cada uma destas construiria depois se encontram 

unidos pelas raízes. 

É possível afirmar, assim, que há direito a partir da existência, em um determinado 

local, de um grupo social, por mais primitivo que o seja, idéia que restou consagrada no 

brocardo ubi societas ibi jus, o que não significa dizer que ali exista um pensamento sobre 

esse direito.  

Em outros termos, “(...) primeiro aparece o fenômeno direito, como elemento essencial 

a todo grupo social; depois aparece, com os gregos, um pensamento sobre esse fenômeno, 

com o qual o Direito se constitui assim em objeto de uma reflexão; logo aparecerá a ciência 

jurídica”11 (AFTALIÓN/VILANOVA/RAFFO, 1999, p. 194). A respeito do afirmado, o 

poder de estabelecer o equilíbrio nas sociedades primitivas era chamado de Diké, vocábulo 

que depois passou a nomear a deusa grega da justiça (FERRAZ JÚNIOR, 2001, p. 52.). 

Com o passar do tempo, a sobrevivência humana restou garantida ao redor do mundo 

por dois meios: ou a continuidade do homem se dava pela tradição na organização da 

sociedade, sendo transmitidas as tarefas segundo o costume e o hábito, de geração a geração, 

ou era garantida pela autoridade de um poder central que fazia com que as tarefas fossem 

cumpridas (HEILBRONER, 1965, p.7), sem oportunidade de escolha ou decisão pelos 

súditos. Sob esta perspectiva: 

Por séculos incontáveis o homem tratou da questão da sobrevivência por um desses 
dois métodos. E enquanto a solução foi a tradição ou a autoridade, o problema 
econômico não deu ensejo ao campo especial de estudos chamado Economia. (...) 
Os economistas tiveram de esperar até que uma terceira solução para o problema da 
sobrevivência surgisse. Esperaram o desenvolvimento de um jogo surpreendente, 
no qual a sociedade assegurava a sua permanência permitindo a cada pessoa fazer 

                                                
11 Do original: “(...) primero aparece el fenómeno Derecho, como elemento esencial a todo grupo social; después 
aparece, com los griegos, un pensamiento sobre ese fenómeno, con lo cual el Derecho se constituye así en objeto 
de una reflexión; luego, aparecerá la ciencia jurídica.” 
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exatamente o que quisesse, seguindo uma norma central orientadora. O jogo 
chamava-se “sistema de mercado” (...) (HEILBRONER, 1965, p.8). 

As primeiras manifestações a respeito da Economia, com o surgimento do sistema de 

mercado, não chegaram a desenvolver grandes análises sistêmicas, mas apenas lidavam com 

certos aspectos limitados, sendo poucas as tentativas de combinar essas análises com estudos 

integrados de toda a economia (LANDRETH, 1976, p. 13). Destacam-se, neste período, as 

manifestações escolásticas, principalmente de São Tomás de Aquino, baseada nos 

ensinamentos de Aristóteles12. 

Durante a Idade Média, o controle da atividade econômica era feito pelo monarca, 

detentor do poder soberano. A atividade consistia basicamente na agricultura e, conforme 

acima referido, ainda estava sujeita a regras de autoridade e tradição, e não às de mercado. O 

comércio existia, assim como o artesanato, mas estava renegado ao segundo plano. A 

atividade econômica era eminentemente rural. 

 Pela concepção da época, toda a terra pertencia a Deus, que a colocava à disposição 

daquele que fosse rei por direito divino ou à disposição da Igreja (LANDRETH, 1976, p. 16). 

O pensamento difundido durante a Idade Média, a Escolástica, estava intimamente ligado à 

Igreja. A razão pela qual a filosofia, neste período, estava tão ligada à religião, era “devido ao 

vácuo político deixado pelo desaparecimento da Roma imperial”, momento no qual os papas 

conseguiram garantir o comando do Ocidente (RUSSEL, 2002, p. 195-196). 

Em relação à perspectiva econômica, os pensadores escolásticos, com destaque para 

São Tomás de Aquino, não estavam preocupados em explicar ou analisar a atividade 

econômica que então despontava. Como acima referido, nesta época, o desenvolvimento da 

teoria econômica ainda era incipiente. A preocupação dos escolásticos era, em sintonia com a 

Igreja Católica, instituir regras de conduta econômica compatível com os dogmas religiosos 

(LANDRETH, 1976, p. 16). 

Nessa perspectiva, tratavam de analisar questões como preço justo, juros, usura, 

comércio e propriedade privada. Portanto, a relação entre Economia e Direito nesta época, 

assim como nas sociedades primitivas, também estava vinculada à preocupação de instituição 

de normas para a organização de determinada atividade econômica. No caso específico do 

                                                
12 É atribuído a Aristóteles o desenvolvimento inicial de idéias sobre o Estado, a usura e os salários, a formação 
de riquezas, dentre outros. A respeito do dinheiro, por exemplo, afirmou o estagirita: “O dinheiro também é, de 
certa forma, a nossa garantia quanto às trocas futuras. Se não necessitamos de alguma coisa agora, ele assegura a 
realização da troca quando tal coisa venha a fazer-se necessária; com efeito, o dinheiro garante a possibilidade de 
obter o que queremos em troca do dinheiro. Mas com o dinheiro ocorre a mesma coisa que com os bens: ele não 
tem sempre o mesmo valor; porém, tende a ser mais estável. Por isso, é necessário que todos os bens tenham um 
preço estipulado, pois assim haverá sempre troca e, conseqüentemente, associação entre os homens”, e 
prossegue, mais adiante: “(...) as medidas para o vinho e para o trigo não são iguais em toda parte, mas maiores 
nos mercados atacadistas e menores nos retalhistas” (ARISTÓTELES, 2005, p. 114-118).  
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pensamento escolástico, entretanto, é importante endossar que a relação entre Direito e 

Economia, mesmo que consubstanciada no estabelecimento de normas, ainda não se 

desvinculava das instituições de caráter religioso, fato só alcançado no Estado Moderno13.  

Não obstante, a Escolástica consistiu em um importante momento do pensamento 

econômico, cujos preceitos, além de persistirem por séculos, por muito tempo ainda foram 

citados pelos opositores: 

As idéias econômicas de Aquino e da Escolástica em geral possuem mais 
implicações morais do que científicas e pertencem à pré-história do pensamento 
econômico. Mas não podem ser ignoradas em nenhuma história dessa ciência, pois, 
depois de se tornarem parte da doutrina social da Igreja Católica, continuaram a 
influenciar o pensamento econômico por muitos séculos, até mesmo por escritores 
que não concordavam com elas. (SCREPANTI/ZAMAGNI, 2005, p. 22)14. 

A partir do Séc. XVII, entretanto, com a ascendência do Iluminismo, que renovou o 

pensamento europeu até então existente, as bases do Absolutismo, as regras do comércio 

mercantilista e a intervenção religiosa no desenvolvimento do conhecimento passaram a ser 

renegadas. Não mais a autoridade real ou divina esclarecia e determinava o funcionamento 

dos fatos econômicos, mas sim a razão. Nesse sentido, só com “o Iluminismo é que muitos 

homens e mulheres cultos começaram consciente e abertamente a rejeitar grande parte do que 

os seus antepassados haviam aceito (...)” (ROBERTS, 2001, p. 492). 

Neste contexto, a primeira escola moderna de pensadores que desenvolveu estudos 

sobre a estrutura econômica geral foi a Fisiocrata. Como a própria denominação desta escola 

sugere, para estes pensadores, a economia deveria funcionar por leis próprias, assim como a 

natureza. Tais idéias foram desenvolvidas por agricultores, criadores e burgueses que se 

colocavam contra a política absolutista, antes mesmo da Revolução Francesa.  

Demandavam, principalmente, maior liberdade para o exercício das atividades 

econômicas. Dentre as instituições da ordem natural, fisiocratas como François Quesnay e 

Jacques Turgot defendiam a propriedade individual, a liberdade de trabalho, a mobilidade da 

propriedade e a liberdade de câmbio e de comércio (ROUTH, 1977, p.78). 

A Fisiocracia, entretanto, não contava com a força da indústria na Economia. E foi 

apenas com a industrialização que realmente se lançou um novo olhar sobre a atividade 

                                                
13 Nesse sentido: “(...) uma ordem jurídica mais primitiva se organiza de forma indiferenciada, o que significa, 
entre outros aspectos, que as ordens normativas, éticas, que regulam a conduta humana, uma das quais é o 
direito, estão todas coligadas, sem funções definidas separadamente no contexto social. (...) Não há essa 
separação entre o ilícito religioso, o ilícito moral, o ilícito jurídico, o ilícito dos usos sociais, que seriam, para 
seguir a doutrina tradicional, as grandes ordens normativas mais assemelhadas (...)”. (ADEODATO, 2002, p. 
205-206). 
14 Do original: “The economic ideas of Aquinas, and of scholasticism in general, have moral implications rather 
than scientific, and belong to the prehistory os economic science. But they cannot be ignored in any history of 
this science as, after becoming part of the social doctrine of the Catholic Church, they have continued to 
influence economic thought for several centuries, even in writers who did not agree with them. 
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econômica. Seja pelo crescimento das cidades, seja pelo progresso da ciência e pela 

multiplicação da produção, ou mesmo pela facilidade em viajar e difundir diferentes opiniões 

e conhecimentos, o fato é que as novas concentrações urbanas proporcionaram um campo 

para o desenvolvimento de uma nova linha de pensamento.  

Em outras palavras, “o desenvolvimento inicial da produção industrial deu origem a 

um renovado interesse pelas questões de economia. Como estudo em si, a economia política 

dos tempos modernos remonta à obra de Adam Smith” (RUSSEL, 2002, p. 377). A Economia 

Clássica, portanto, teve início com o pensamento deste escocês. 

A Revolução Industrial no Séc. XVIII trouxe profundas modificações sociais. 

Inicialmente difundida na indústria têxtil e na mineração, proporcionou aumento da produção 

e da população, desenvolveu a urbanização e, no processo industrial, estabeleceu a divisão do 

trabalho. A riqueza não mais era um elemento fixo, que só passava de mão a mão, como antes 

propagado no Mercantilismo, mas passou a ser a riqueza um elemento passível de aumento 

pela ação do homem. 

Desta maneira, assim como os fisiocratas representaram a defesa da produção agrícola 

em oposição aos privilégios mercantilistas, os adeptos do Liberalismo passaram a defender e 

explicar o papel da indústria, então ascendente, e os efeitos desta na Economia. Sob tal 

perspectiva, a obra “A riqueza das nações”, publicada em 1776, consiste num divisor de águas 

na Economia15, por trazer, pela primeira vez, “uma tentativa de estudar as diversas forças que 

agem na vida econômica de um país” (RUSSEL, 2002, p.377). 

Adam Smith acrescentou à concepção dinâmica quanto às riquezas e ao pleito da 

liberdade econômica apresentada pelos fisiocratas a idéia de que a fonte fundamental da 

riqueza seria o trabalho e não apenas a agricultura. Afirmou, assim, que o trabalho: 

(...) necessário para produzir qualquer manufatura completa, é quase sempre 
dividido por um grande número de mãos. (...) A natureza da agricultura, de fato, 
não admite tantas divisões do trabalho, nem uma separação tão completa de uma 
atividade de outra, quanto nas manufaturas. (SMITH, 1981, p.3). 

Segundo as concepções doutrinárias do filósofo, o valor de qualquer coisa pode ser 

medido pelo trabalho que se necessita para a respectiva produção. Assim, quando um sujeito 

pode comprar um objeto de que necessita a um custo menor do que o trabalho para fabricá-lo 

pessoalmente, o comprará, oferecendo em troca algo que o outro sujeito possa comprar, 

também a um menor custo do que este último teria para o produzir.  

O preço ou o valor de troca da mercadoria deve consistir na renda da terra, no preço de 

todo o trabalho empregado no cultivo, manufatura e transporte ao mercado e deve 

                                                
15 Outros, antes de Adam Smith, também analisaram alguns setores particulares da Economia. Mas foi Adam 
Smith que consolidou o sistema, ou o modelo econômico em termos gerais (HUTCHISON, 1979, p.11). 
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necessariamente servir de lucro para alguém (SMITH, 1981, p. 34). Mesmo assim, o autor 

ressaltou o fato de que, numa economia monetária, o preço ou valor de troca real das 

mercadorias nem sempre consistirá no preço exercido no mercado.  

Isto porque, pelas leis do mercado, a demanda efetiva de uma determinada mercadoria 

pode ultrapassar a oferta existente, o que resulta na elevação dos preços. Tal constatação tem 

como pano de fundo o teorema da mão-invisível, com o qual Smith objetivou demonstrar que 

“indivíduos trabalham para o interesse coletivo precisamente porque são guiados pelo 

interesse próprio” (SCREPANTI/ZAMAGNI, 2005, p. 67). 

O grande papel de Adam Smith como economista foi a visão da relação dos segmentos 

da Economia e das políticas da propriedade a serem seguidas para promover a riqueza de uma 

nação (LANDRETH , 1976, p. 38). A riqueza, para esta doutrina, aumenta em proporção à 

habilidade e à eficiência do trabalho em relação ao percentual da população que o realiza. Em 

outras palavras, o bem-estar dos sujeitos depende da relação entre a produção total e o número 

de habitantes. 

Também defendia a competitividade dos mercados e a não-intervenção do Estado na 

Economia, por infringir os direitos naturais e as liberdades individuais16. Para uma análise 

econômica do Direito, talvez seja esta a questão mais relevante dentre todas desenvolvidas  

por Adam Smith. Na defesa do mercado livre, ele combate a interferência do governo no 

mecanismo do mercado, sendo “contra as restrições nas importações e a subvenção de 

exportações, contra as leis que protegem a indústria da concorrência e contra os gastos 

governamentais com finalidades improdutivas” (HEILBRONER, 1965, p. 57).  

Afirma, por exemplo, que: 

O estadista que procurasse dirigir os particulares sobre a maneira que deveriam 
empregar seus capitais, não só se sobrecarregaria com um cuidado desnecessário, 
mas assumiria uma autoridade que não poderia ser seguramente assumida por 
nenhuma pessoa isoladamente, nem por nenhum conselho ou senado, e que nunca 
seria tão perigosa quanto nas mãos de um homem que tivesse a insensatez e a 
presunção de se arrogar a exercê-la. (SMITH, 1981, p. 204). 

As idéias políticas liberais que influenciaram Adam Smith correspondem ao 

subjetivismo na teoria do conhecimento, iniciada pelo solipsismo cartesiano17. Tal noção 

                                                
16 Mas, apesar de defender o laissez faire, Smith trouxe algumas exceções, como o controle tarifário feito pelo 
governo para proteger as novas indústrias e a regulação do comércio no caso de enfraquecimento nacional diante 
de uma política de livre comércio (LANDRETH , 1976, p. 41). Tais considerações do autor escocês, entretanto, 
pouco impacto tiveram, se analisado o efeito doutrinário obtido com o conjunto da obra. 
17 O solipsismo da doutrina construída por Descartes nada mais é que o resultado da pura existência do 
pensamento, possível apenas pela constatação do ato de pensar. Nesse sentido, afirmou: “(...) enquanto queria 
assim pensar que tudo era falso, era preciso necessariamente que eu, que o estava pensando, fosse alguma coisa. 
E notando que essa verdade: penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes 
suposições dos céticos não seriam capazes de abalá-la, julguei poder aceita-la, sem escrúpulo (...)” 
(DESCARTES, 2002, p. 102). 
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evoluiu para a concepção da existência de direitos naturais do homem, que não mais 

dependiam da vontade divina ou da atuação do soberano para detê-los. Pode-se afirmar, 

assim, que: 

O problema central do liberalismo e da discussão política desse período parece ser 
assim a necessidade de conciliar as liberdades e os direitos individuais, concebidos 
como inerentes à própria natureza humana, com as exigências da vida em 
comunidade e, portanto, com o respeito ao direito do outro, imprescindível para o 
equilíbrio da vida social, bem como a determinação de interesses e rumos comuns 
essenciais à vida social. (MARCONDES, 2005, p. 197). 

O Estado Liberal foi moldado para proteger a esfera privada dos indivíduos, tendo as 

ações voltadas para a limitação do poder e da atuação estatal na Economia. Aqui reside mais 

uma relação histórica construída entre Direito e Economia. Não se tem como delimitar 

especificamente quando isso ocorreu, pois este processo se verificou gradativamente18, com 

lentas rupturas e adaptações, mas o fato é que as observações feitas anteriormente sobre a 

Economia, especialmente pela busca pela liberdade de mercado, sob a argumentação 

desenvolvida na época, proporcionaram mudanças no ordenamento jurídico. 

Assim, a industrialização, o crescimento da economia e a democratização do poder 

transformaram e foram transformados pelo Direito naquela época, ao se ter alteradas as 

normas jurídicas então vigentes. Já não se tinha mais a atuação desenfreada de um monarca 

que, sob o manto da religião, em tudo podia interferir. Pelo contrário, “o liberalismo é uma 

doutrina do Estado limitado tanto com respeito aos seus poderes quanto às suas funções.” 

(BOBBIO, 1988, p. 17). A atuação do poder, assim, passou a ser limitada. 

Não há como pensar em tais transformações no Direito, concretizadas na liberdade 

para exercer a mercancia ou mesmo na ausência do Estado nas questões sociais, sem analisar 

os acontecimentos histórico-econômicos que as deram origem. Isto porque, também pelo 

outro lado, os referidos acontecimentos econômicos e as conseqüentes reinvidicações só 

ocorreram por expressa e crescente oposição ao regime autoritário anteriormente vigente. A 

idéia era que, 

Na doutrina do Liberalismo, o Estado foi sempre o fantasma que atemorizou o 
indivíduo. O poder, de que não pode prescindir o ordenamento estatal, aparece, de 
início, na moderna teoria constitucional, como o maior inimigo da liberdade. (...) o 
Estado e a soberania implicavam antítese, restringiam a liberdade primitiva. (...) Foi 
assim – da oposição histórica e secular, na Idade Moderna, entre a liberdade do 
indivíduo e o absolutismo do monarca – que nasceu a primeira noção de Estado de 
Direito, mediante um ciclo de evolução  teórica e decantação conceitual, que se 
completa com a filosofia política de Kant. (BONAVIDES, 2007, p. 40-41). 

                                                
18 A esse respeito: “Se a economia do mundo no Séc. XIX foi constituída principalmente sob a influência da 
revolução industrial britânica, sua política e ideologia foram constituídas fundamentalmente pela Revolução 
Francesa. A Grã-Bretanha forneceu o modelo para as ferrovias e fábricas, o explosivo econômico que rompeu 
com as estruturas socioeconômicas tradicionais do mundo não-europeu; mas foi a França que fez suas revoluções 
e a elas deu suas idéias (...).” (HOBSBAWM, 2000, p.7). 
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Como se pode constatar, as alterações que ocorreram na ordem jurídica vigente à 

época advieram de modificações ocorridas em outros âmbitos, como os econômicos. Em 

outros momentos, também, pela Economia se objetivava transformar as instituições vigentes 

do Direito.  

Diante destas constatações obtidas pelos exemplos acima expostos, pode-se afirmar 

que o posterior nascimento da disciplina da Análise Econômica do Direito não se deu do dia 

para a noite em meados do Séc. XX, mas representou um aprofundamento, com teorias e 

métodos próprios que a tornariam disciplina autônoma, nesta relação entre Direito e 

Economia. A partir de então, passou-se a ter um novo olhar sobre esta relação. 

Nas próximas linhas, ainda a título de ilustração por meio de uma análise histórico-

exemplificativa, será acompanhada a vinculação havida entre Direito e Economia, desde a 

crítica construída ao Liberalismo até o nascimento da Análise Econômica do Direito, 

fundamento teórico do presente trabalho. 
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1.2 Oposição às idéias liberais quanto à relação entre Direito e Economia: Socialismo, 

Marginalismo e Keynesianismo 

Conforme apontado nas linhas anteriores, Economia e Direito, antes mesmo de se 

tornarem ciências autônomas, já se encontravam intimamente ligadas. Até o advento do 

Liberalismo, a partir de quando a Economia adquiriu autonomia científica, com objeto e 

métodos próprios, Direito e Economia já se encontravam unidos pelos respectivos objetos. 

Assim aconteceu, por exemplo, na regulação da atividade mercantilista pelas normas 

emanadas pelo monarca durante o Séc. XVI. 

No entanto, com Adam Smith tem-se, pela primeira vez, a sistematização, em termos 

gerais, de um modelo econômico, com destaque para o estudo das diversas forças que atuam 

na vida econômica de um determinado país, nos termos acima colocados. Com o advento do 

Liberalismo, assim, passou-se a pleitear, no âmbito jurídico, a liberdade do indivíduo em face 

do poder absoluto do monarca e o reconhecimento dos direitos e garantias individuais dos 

sujeitos, inclusive para atuar na Economia.  

A partir de então, não mais a tradição determinaria e controlaria a atividade econômica 

de um Estado, nem mais poderia pretender ter a exclusividade no esclarecer dos mecanismos 

econômicos, como antes verificado. A ação humana passa a ser pautada e direcionada 

exclusivamente pela razão. Sob esta mesma ótica, “não é mais o soberano quem decide, mas 

os cidadãos. Estes, ao emitirem seu juízo, constituem as leis morais, como os negociantes 

determinam um valor de mercado”. (KOSELLECK, 1999, p.51). 

O pensamento liberal trouxe, assim, o nascimento da Escola Clássica na Economia e, 

no Direito, fez surgir a defesa das liberdades, com as quais se garantiria o direito do homem 

de agir pelo uso da razão. A estrutura estatal era delineada para garantir esses direitos. 

Esta ruptura19 com o Absolutismo, por um lado, proporcionou a industrialização, o 

aumento da produção e dos centros urbanos, bem como o crescimento da Economia, 

conforme acima consignado. Ao homem foi reconhecida a possibilidade de aumentar a 

riqueza pelo próprio trabalho. Entretanto, a liberdade da ação do homem para exercer a 

atividade econômica com tal intuito, sob o argumento da razão, teve como conseqüência a 

evidência de variados problemas sociais20. Nesse sentido: “(...) a igualdade a que se arrima o 

                                                
19 “O final do século XVIII foi uma época de crise para os velhos regimes da Europa e seus sistemas 
econômicos, e suas últimas décadas foram cheias de agitações políticas, chegando até o ponto de revoltas, de 
movimentos coloniais em busca de autonomia” (HOBSBAWM, 2000, p.8). 
20 A este respeito, afirmou Max Weber: “Surgiu uma ética econômica especificamente burguesa. Com a 
consciência de estar na plenitude da graça de Deus e visivelmente por Ele abençoado, o empreendedor burguês, 
desde que permanecesse dentro dos limites da correção formal, que sua conduta moral estivesse intacta e que não 
fosse questionável o uso que fazia da riqueza, poderia perseguir seus interesses pecuniários o quanto quisesse, e 
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liberalismo é apenas formal, e encobre, na realidade, sob seu manto de abstração, um mundo 

de desigualdades de fato – econômicas, sociais, políticas e pessoais (...)” (BONAVIDES, 

2007, p. 61). 

Nas próximas linhas será estudado, então, como a idéia do laissez-faire desenvolvida 

pelos liberais foi amplamente combatida pelas sucessivas escolas do pensamento econômico 

que desde então surgiram, bem como serão identificadas algumas conseqüências desses 

eventos na ordem jurídica, com o objetivo de corroborar com a idéia de relação histórica 

existente entre Direito e Economia ora defendida. Então, do item anterior, que tratou do 

nascimento da Economia e o crescimento desta com a industrialização, passa-se ao estudo dos 

conflitos iniciados com este fato econômico e às conseqüências, no Direito, de tais 

transformações, bem como às teorias que a partir de então foram desenvolvidas. 

A doutrina do Socialismo foi construída em oposição ao Liberalismo. Até então, 

preponderava com maior aceitação a idéia de que a vida econômica deveria ser deixada sem 

controle estatal, com atuação livre do mercado para assegurar a riqueza para todas as pessoas. 

Entretanto, o laissez-faire: 

(...) dificultou mais do que nunca a vida dos trabalhadores. Nas fábricas as horas 
eram longas, a disciplina rígida e os salários baixos. Onde fosse possível, 
empregavam-se mulheres e crianças, porque custavam menos do que os homens. 
Empregadores se apoiavam na lei para manter este estado das coisas – por exemplo, 
proibiam os trabalhadores de formarem sindicatos em defesa própria e persuadiam 
as autoridades públicas de que as greves eram subversivas e que constituíam 
ameaças à ordem social (ROBERTS, 2001, p. 552). 

Como analisado anteriormente, as mudanças econômicas surgidas a partir do 

Liberalismo trouxeram para o Direito a liberdade de atuação comercial dos industriais na 

economia. Tal liberdade era assegurada, inicialmente, pela ausência de normas de controle de 

atuação no mercado, bem como de normas que regulassem o trabalho nas fábricas. A falta de 

controle foi tal que aos trabalhadores o Estado não garantia qualquer direito, eles eram 

“livres” para escolherem onde queriam trabalhar. 

Com esta ausência do Estado no dia-a-dia dos cidadãos, estes não tinham muitas 

escolhas para conseguir a sobrevivência, mas apenas o trabalho para garantir o mínimo de 

sustento, como a alimentação. Afinal, era o trabalho que poderia trazer riqueza ao homem. 

Não que houvesse outras escolhas para os súditos durante o Absolutismo, mas, com o 

Liberalismo, a retirada da atuação do Estado da vida das pessoas passou a ser a concretização 

                                                                                                                                                   
com isso sentir que estava cumprindo um dever. (...) Finalmente, dava-lhe a confortável certeza de que a 
distribuição desigual da riqueza do mundo era uma disposição especial da Divina Providência que, com essas 
diferenças e com a graça particular visava suas finalidades secretas, desconhecidas dos homens.” (WEBER, 
2003, p. 132). 
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de uma doutrina filosófica, aplaudida de pé pelos pensadores da época, como já demonstrado. 

Por exemplo, nessa linha: 

A recompensa liberal do trabalho, portanto, como é o efeito da riqueza crescente, 
também é a causa do aumento da população. Reclamar disto é lamentar o efeito 
necessário, e causa da maior prosperidade pública. (...) A recompensa liberal do 
lavor, ao encorajar a propagação, também aumenta a indústria do povo comum. Os 
ganhos do trabalho são o encorajamento da indústria, que, como qualquer outra 
qualidade humana, aperfeiçoa-se na proporção do encorajamento que recebe. 
(SMITH, 1981, p. 56). 

Dessa forma, os homens se submetiam a qualquer condição laboral imposta pelos 

empregadores, os quais, por seu turno, exploravam cada vez mais esta mão-de-obra, pois o 

objetivo, como visto, era diminuir os custos e aumentar a produção, a riqueza da nação. Não 

havia, destarte, limites para imposição do horário ou carga de trabalho, nem para a idade ou 

para a atribuição de funções. Por outro lado, também ultrapassavam os limites mínimos as 

condições para o exercício laboral, a higiene, a saúde, a alimentação e os salários dos 

empregados. O Liberalismo: 

Expunha, no domínio econômico, os fracos à sanha dos poderosos. O triste capítulo 
da primeira fase da Revolução Industrial, de que foi palco o Ocidente, evidencia, 
com a liberdade do contrato, a desumana espoliação do trabalho, o doloroso 
emprego de métodos brutais de exploração econômica, a que nem a servidão 
medieval se poderia, com justiça, comparar. (BONAVIDES, 2007, p. 59). 

Caso não concordasse com essas precárias situações, o empregado sempre poderia se 

desvincular do empregador. Este não restaria prejudicado, pois tantos outros candidatos ao 

posto de trabalho estariam à espera por esta vaga, diante do aumento do desemprego 

verificado nos novos centros urbanos. E, desta maneira, a liberdade do empregador para atuar 

na economia equivalia às amarras do trabalhador a condições sub-humanas.  

Para além disso, com os primeiros sinais de insatisfação dos trabalhadores diante desta 

situação, a inicial ausência de controle do Estado na Economia foi substituída pela instituição 

de normas jurídicas que combatiam e reprimiam qualquer organização ou manifestação dos 

trabalhadores. A greve, assim:  

(...) foi considerada, por alguns juristas, como a negação do próprio direito. Os 
autores clássicos comparavam-na à guerra. (...) No início do século XIX, na 
Europa, e sob a influência do Código Penal francês, a greve foi considerada um 
delito, mantendo-se assim, pelo menos até 1894, na França, 1869, na Alemanha, e 
1890, na Itália (ANDRADE, 1991, p. 205). 

Foi este o cenário que proporcionou o surgimento do pensamento socialista, iniciado 

pelos socialistas conhecidos como utópicos21 e continuado principalmente pelas idéias de Karl 

Marx, com inspiração no pensamento desenvolvido por Hegel22. A importância da 

                                                
21 O adjetivo utópico que é utilizado para identificar os primeiros socialistas, como Saint Simon, é uma 
referência à obra de Thomas Morus, “Utopia”. 
22 Um dos preceitos fundamentais do pensamento hegeliano era que a transformação se desenvolvia obedecendo 
o processo “dialético”, segundo o qual, a cada ente positivo ou tese há outro negativo ou antítese.os sistemas de 
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consideração destes escritos na presente dissertação se dá pelo fato de que, “em contraste aos 

economistas clássicos, Marx preconizou não mudanças pequenas, marginais, na sociedade e 

na economia, mas uma revolução basilar”23. (LANDRETH, 1976, p. 156). 

Na cidade de Trier, na Alemanha, hoje com cerca de apenas cem mil habitantes, nascia 

Karl Marx, em 1818. Em seus escritos, o filósofo procurou demonstrar que os pensadores da 

Escola Clássica se equivocaram ao defender que a ordem natural do sistema capitalista 

poderia, sozinha, conduzir à estabilização e ao crescimento econômico. Com este intuito, 

afirmou: 

A indústria moderna converteu a pequena oficina do mestre patriarcal na grande 
fábrica do industrial capitalista. Massas de trabalhadores, comprimidos nas 
fábricas, são organizados como tropas. Como soldados do exército industrial, são 
colocados sob o comando de uma hierarquia perfeita de oficiais e sargentos. Não 
são somente escravos da classe burguesa e do Estado burguês, mas são, a todo dia e 
a toda hora escravizados pela máquina, pelo supervisor e, acima de todos, pelo 
próprio indivíduo fabricante burguês. (Marx/Engels, 2001, p. 20). 

Não mais se justificava o argumento do crescimento da riqueza diante dos problemas 

sociais pelos quais passavam os trabalhadores nas grandes indústrias. Não se tinha mais como 

afirmar, sem qualquer contestação, que a obtenção de riqueza seria proporcional ao trabalho 

despendido, enquanto os trabalhadores, mesmo após tantas horas a trabalhar, só obtinham o 

mínimo para o sustento da própria subsistência. A liberdade, tal qual entendida naquela época, 

não se sustentaria mais em si própria. Por isso, chega a ser afirmado que “é com Marx, o 

economista, que o capitalismo finalmente se vê em dificuldades” (HEILBRONER, 1965, p. 

123.) 

A compra e venda da força de trabalho, ou “conjunto das faculdades físicas e 

espirituais que existem na corporalidade, na personalidade viva de um homem e que ele põe 

                                                                                                                                                   
pensamento se dispõem pela forma de pares opostos e esta oposição pode determinar um novo conceito, a síntese 
(SOULE, 1961, p. 101). Também em relação ao materialismo dialético: “(...) dialético porque mantinha a idéia 
de Hegel de mutação inerente, e materialismo porque não se baseava no mundo das idéias, mas no meio 
ambiente social e físico. (...) O mundo econômico era mutável, e a realidade final na qual a estrutura das idéias 
se firmava estava, ela também, num fluxo constante”. (HEILBRONER, 1965, p. 127-129). Ainda neste sentido: 
“A visão histórica do desenvolvimento social de Marx também se origina em Hegel. Esta abordagem 
evolucionista está ligada à dialética, que Marx adota de Hegel sem modificações. O processo histórico avança de 
maneira dialética.” (RUSSEL, 2002, p. 390). 
23 Do original: “In contrast to the classical economists, Marx advocated not small, marginal changes in the 
society and economy, but a fundamental revolution”. É interessante observar como os trabalhos de Karl Marx 
nem sempre foram reconhecidos pela doutrina econômica norte-americana. Até algumas décadas atrás, mais 
precisamente, na década de 60, quando teve início a Análise Econômica do Direito, chegou a ser afirmado que:  
“Pelo que sabemos, aquele sistema de pensamento criado por Marx não incluiu nenhum diagrama técnico ou 
nada a mais do que muito poucas e muito vagas diretivas genéricas para a construção, a operação e o 
desenvolvimento da nova ordem social ideal. Marx em tudo teve extremamente pouco a dizer, e o pouco era 
muito vago para proporcionar qualquer orientação para os seus seguidores”. Do Original: “For as we know, that 
system of thought as created by Marx did not include any blueprint, or anything more than a very few, very 
vague, general directives, for construction and operation and development of the new ideal social order. (...) 
Marx had in all extremely little to say, and that little was too vague to afford any very significant guidance to his 
followers.” (TAYLOR, 1960, p. 385-386). 
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em movimento toda vez que produz valores de uso de qualquer espécie” (MARX, 2004, p. 

122), é a característica fundamental do capitalismo industrial, para Karl Marx.  

O valor das mercadorias não apenas reproduziria a quantidade de trabalho empenhada 

em produzi-las, mas corresponderia ao único elemento que efetivamente gera valor: o 

trabalho. Ao aumentarem a diferença existente entre o valor produzido pelo trabalho e o 

salário que é efetivamente pago ao trabalhador, os capitalistas estariam aumentando a 

produtividade da economia. Ou seja, os empresários, por um lado, ao se apropriarem da mais-

valia, ou a diferença entre o valor da mercadoria, que seria o trabalho, e o salário que é pago 

trabalhadores, e, do outro, ao retirarem os custos fixos de produção, obteriam o lucro, 

processo que é normalmente verificado no capitalismo. 

Para Marx, entretanto, aos trabalhadores, ou àqueles que realizam todo o trabalho na 

cadeia do processo produtivo, que constitui o valor da mercadoria, deveriam pertencer as 

riquezas obtidas, e não aos capitalistas24. Mas isso não era o que acontecia. “Proletários de 

todos os países, uni-vos!” (Marx/Engels, 2001, p. 63). É assim, com este convite à revolução, 

que a obra “O manifesto comunista“ é encerrada. Para Marx, não havia outra opção que não a 

tomada violenta do poder a fim de modificar a realidade de exploração por ele descrita.  

Tais críticas severas ao Liberalismo influenciaram o posterior surgimento do Estado 

Social. As novas normas sociais instituídas, entretanto, não foram resultado de concessões 

bondosas da burguesia, mas sim da força que a teoria marxista passou à classe dos operários e 

dos diversos e sangrentos movimentos sociais que dela tiveram início. Nesse contexto, é 

interessante observar que “antes e depois de Rousseau, a reação ao poder estabelecido foi 

sempre a reação de uma classe. No liberalismo, a reação da burguesia capitalista. No 

marxismo, a reação da classe operária” (BONAVIDES, 2007, p. 166) 

Do Liberalismo partiu-se, com violentas rupturas, ao Estado Social, portanto. Também 

a razão, que consistia no fundamento do pensamento liberal, passa a ser considerada como um 

fator limitador da experiência humana, “não sendo a melhor forma de entender a relação do 

homem com o real e de considerar o desenvolvimento da sociedade e da cultura” 

(MARCONDES, 2005, p. 237). Assim, não mais se justificava a liberdade desenfreada da 

ação humana sob o argumento da razão, que fora relevante quando da oposição ao 

Absolutismo, mas que, diante das desigualdades proporcionadas, não mais poderia prevalecer. 

                                                
24 A respeito da teoria da mais-valia: “Marx, por outro lado, adota o ponto de vista do trabalhador, cuja mão-de-
obra é utilizada pelo empregador capitalista. Um homem produz um valor superior ao da sua remuneração, e esse 
excedente é retido pelo capitalista em benefício próprio. Assim se explora o trabalhador.” (RUSSEL, 2002, p. 
389). 
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Com o Estado Social passam a ser assegurados, como direitos fundamentais do 

homem sob a proteção do Estado, além dos direitos civis relativos às liberdades individuais, 

alcançadas com o Liberalismo em face do Absolutismo, os direitos sociais, dentre os quais os 

de trabalho, previdência e saúde, por exemplo. Este é o motivo pelo qual se pode afirmar que 

Estado Social “significa intervencionismo, patronagem, paternalismo” (BONAVIDES, 2007, 

p. 203). Com isso, se passou a reconhecer “as diferenças materiais e o tratamento privilegiado 

do lado social ou economicamente mais fraco da relação” (CARVALHO NETTO, 1999, p. 

480.) 

Mas não bastou incluir apenas novos direitos e sim, também, fazer uma releitura dos 

direitos de liberdade já existentes, de maneira a não mais ser permitido que a liberdade de uns 

represente a exploração desumana do trabalho de outros, nem que a propriedade privada de 

uma minoria abastada impeça a sobrevivência digna daqueles que pouco têm. Houve, 

portanto, uma mudança na idéia de liberdade e o reconhecimento de novos direitos sociais. 

Assim, o Estado, que antes deveria assistir de longe a atuação na economia, passa a 

atuar de perto, controlando as atividades dos particulares, com respeito às limitações impostas 

por cada ordenamento jurídico em respeito às liberdades individuais. As bases para o Estado 

Social foram colocadas na Constituição Alemã. Na segunda parte desta Constituição, que 

contém os direitos e deveres fundamentais dos alemães, encontram-se os princípios da 

igualdade25 e liberdade26 e os direitos à educação27, ao trabalho28, dentre outros. 

A partir destas transformações passou a existir um novo papel do Direito sobre a 

Economia. Estas transformações políticas e econômicas trouxeram, no Direito, a ampliação da 

atuação do Estado, que passou a ter como objetivo a garantia aos cidadãos de condições 

mínimas, principalmente, de moradia, saúde, alimentação e educação. E isto não por 

benevolência ou benesse estatal, mas sim por consistir em direitos políticos inerentes ao 

cidadão (BOBBIO, 2004, p. 416). Assim, os direitos sociais: 

                                                
25 “Todos os alemães são iguais perante a lei. Homens e mulheres possuem fundamentalmente os mesmos 
direitos e deveres de cidadãos.” Do original: “Artikel 109 (1) Alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleich. 
Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.“ 
26 “A liberdade da pessoa é inviolável. A lesão ou subtração da liberdade pessoal pelo poder público só é 
permitida com fundamento na lei.” Do original: “Artikel 114 (1) Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Eine 
Beeinträchtigung oder Entziehung der persönlichen Freiheit durch die öffentliche Gewalt ist nur auf Grund von 
Gesetzen zulässig.“ 
27 “A educação dos jovens quanto aos valores corporais, psíquicos e sociais é o maior dever e direito natural dos 
pais, vigiada pela atuação da comunidade estatal.” Do original: “Artikel 120 (1) Die Erziehung des Nachwuchses 
zur leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit ist oberste Pflicht und natürliches Recht der Eltern, 
über deren Betätigung die staatliche Gemeinschaft wacht“. E “fica aprovado o ensino obrigatório universal.” Do 
original “Artikel 145 (1) Es besteht allgemeine Schulpflicht. (...)“ 
28 “O trabalhador está sob a proteção do Império.” Do original: “Artikel 157 (1) Die Arbeitskraft steht unter dem 
besonderen Schutz des Reichs.“ 
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(...) são obra das doutrinas sociais, cujo surto mais vivo se iniciou em meados do 
século XIX. Fruto de largas e gloriosas campanhas, no livro, na imprensa, nos 
comícios e nos parlamentos, lutas nem sempre incruentas e não raro desvirtuadas 
por fanatismos condenáveis, os direitos sociais (...) não são apenas, como muitos 
supõem, as reividicações de classes, a vitória do trabalho na sua luta constante 
contra o capital. São igualmente conquistas de ordem moral e intelectual. 
(AZAMBUJA, 1979, p. 167-168). 

É sempre importante ressaltar que as bases do Estado Social não se confundem com as 

bases doutrinárias do Socialismo. Por exemplo, com o Estado Social a figura do mercado não 

foi abolida, apenas ao Estado foi atribuída a prerrogativa de coordenação da produção, que 

não estava mais submetida à livre disposição do mercado, como antes.  

Desta maneira, não chegaram a ser extintas ou exauridas as lutas entre as classes de 

empregadores e empregados, mas houve, por outro lado, a criação pelo Estado de mecanismos 

capazes de assegurar direitos mínimos aos trabalhadores, o que teve, como uma das 

conseqüências, a diminuição da ocorrência dos embates sociais que antes eram verificados. 

Mas, acima de tudo, a instituição dos direitos sociais, mesmo que tardiamente, representou o 

reconhecimento de valores dos mais fundamentais que uma pessoa deve ter, como o direito à 

existência digna, dos quais se pode tranqüilamente admitir a importância que têm para a vida 

humana.  

Se, por um lado, o Socialismo contribuiu para a instituição, pelo Direito, dos diretos 

fundamentais, na Economia, em oposição dialética a esta escola, surgiu em Viena a Teoria 

Marginalista, ainda no século XIX. Por esta teoria, que representou uma relevante 

transformação na análise econômica, a Economia deveria inicialmente considerar as 

necessidades humanas, de um lado, e, do outro, as leis que determinam a utilização dos 

recursos alcançáveis. 

A Teoria Marginalista ou sistema neoclássico procurou, contrariando as abordagens 

objetivas das escolas clássica e socialista, “analisar as características subjetivas das escalas de 

preferência individuais, das necessidades humanas e da atividade econômica desenvolvida 

para saciá-las” (ROSSETTI, 1980, p. 113), iniciando o conceito de Economia até hoje 

conhecido, nos termos acima já expostos29.  

O objetivo desta escola era explicar como a premissa teórica adotada da utilidade 

marginal, que deu a denominação ao movimento, poderia determinar o valor de certa 

mercadoria. Por este viés subjetivo, e não mais objetivo, como anteriormente defendido, o 

valor dependeria da utilidade, ou seja, da avaliação subjetiva que os consumidores realizam 

quanto aos bens do mercado. Isto porque: 

                                                
29 Vide nota de rodapé n° 3. 
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Prazer e dor são, sem dúvida, os objetos definitivos do cálculo econômico. Para 
satisfazer nossas necessidades ao máximo com o mínimo de esforço – obter a maior 
quantidade do que é desejado pelo curso do que é menos desejável – em outras 
palavras, maximizar o prazer é o problema da Economia30 (JEVONS, 1888, p. 9) 

Desta forma, quanto maior fosse a necessidade que se tem por aquele bem, maior seria 

o seu valor. E ainda maior seria este valor se respectivamente, no tocante a este determinado 

bem, grande fosse a escassez. Esta escola se opôs então às idéias marxistas por não aceitar 

que a base principal do valor de um produto fosse o trabalho. Nesse sentido, por exemplo: 

As opiniões prevalecentes trazem o trabalho ao invés da utilidade como a origem 
do valor; e há ainda aqueles que distintamente afirmam que o trabalho é a causa do 
valor. Eu mostro, pelo contrário, que nós temos apenas que traçar com cuidado as 
leis naturais da variação da utilidade, a depender da quantidade de mercadoria em 
nossa posse, a fim de chegar a uma teoria satisfatória do câmbio, das quais as leis 
da oferta e da procura são uma conseqüência necessária.31 (JEVONS, 1888, p. 7) 

Por meio de formulações matemáticas, os marginalistas32 buscavam comprovar a 

utilidade de certos instrumentos, como demanda e oferta, além de satisfação dos 

consumidores, na análise econômica. Nela prevalecia a visão microeconômica, considerando 

as ações individuais para se chegar ao equilíbrio da economia.  

Este era, aliás, o argumento central da pesquisa nesta época, que buscava encontrar 

níveis de equilíbrio determinados por fatores disponíveis a qualquer tempo 

(SCREPANTI/ZAMAGNI, 2005, p. 165). Para os marginalistas, assim, as leis econômicas da 

oferta e da demanda prevaleceriam a qualquer tempo e espaço, independentemente das leis 

jurídicas existentes em certa época, por exemplo. 

Apesar de ter realizado uma análise econômica subjetiva do mercado, a Escola 

Marginalista: 

Nunca foi capaz de desvendar as leis que governam esta subjetividade. E não o 
conseguiu, apesar de ter feito do consumidor o centro do seu sistema, porque 
precisou justificar a “soberania do consumidor”, supondo-o, no fundo, sempre 
racional e capaz de reconhecer suas necessidades e os modos de melhor satisfazê-
las. Quando as grandes empresas descobriram que poderiam, através da 
publicidade, manipular a vontade do consumidor (...), se passaram a fazê-lo, 
transformando o comportamento supostamente autônomo do consumidor numa 
série de reflexos sabiamente condicionados. (SINGER, 1991, p. 13)  

Todavia, o pensamento marginalista, principalmente quanto aos instrumentos 

desenvolvidos para a realização da análise econômica, foi de grande relevância para o 

                                                
30 Do original: “Pleasure and pain are undoubtedly the ultimate objects of the Calculus of Economics. To satisfy 
our wants to the utmost with the least effort—to procure the greatest amount of what is desirable at the expense 
of the least that is undesirable—in other words, to maximise pleasure, is the problem of Economics.”  
31 Do original: “Prevailing opinions make labour rather than utility the origin of value; and there are even those 
who distinctly assert that labour is the cause of value. I show, on the contrary, that we have only to trace out 
carefully the natural laws of the variation of utility, as depending upon the quantity of commodity in our 
possession, in order to arrive at a satisfactory theory of exchange, of which the ordinary laws of supply and 
demand are a necessary consequence.”  
32 Também pertenceu à Escola Marginalista Vilfredo Pareto, que depois chegou a diretamente influenciar 
diretamente o pensamento da Análise Econômica do Direito, como será estudado nas linhas subseqüentes. 
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posterior desenvolvimento de outras escolas, como o pensamento keynesiano, ao trazer maior 

exatidão à Economia. As formulações matemáticas desenvolvidas pelos marginalistas, nos 

termos acima colocados, foram a maior contribuição. 

 Nos anos trinta do século passado, entretanto, durante a Grande Depressão, a doutrina 

até aqui comentada não mais foi capaz de descrever a realidade que a partir de então passou a 

ser observada em todo o mundo:  

Em 1929 iniciou-se uma fase de colapso que se espalhou por todo o mundo, 
alcançando total intensidade no início da década de 1930. (...) Um sintoma 
desastroso foi o colapso da bolsa de valores de Nova York, em outubro de 1929, 
lembrado como a “quebra de Wall Street”, que destruiu o que restava da confiança 
americana. Por volta de 1930, o dinheir americano para investimentos no exterior se 
esgotara e ao mesmo tempo os americanos podiam aguentar poucas importações. 
Um colapso mundial estava a caminho” (ROBERTS, 2001, p. 701-703). 

Foi neste contexto que a revolução33 keynesiana defendeu a intervenção econômica do 

Estado na Economia, mediante incentivos fiscais e monetários, como será mais abaixo 

pormenorizado. Isto porque Keynes combateu com rigor as idéias até então vigentes sobre a 

análise econômica, principalmente do laissez-faire. Assim, de uma visão microeconômica, 

preocupada com as unidades econômicas individuais, que até então existia, passou-se, a partir 

de Keynes, a se valorizar uma visão mais abrangente da macroeconomia, passando a 

economia a ser analisada como um todo. 

Neste sentido, por exemplo, do anterior estudo das leis da oferta e da demanda, a fim 

de se alcançar o objetivo de determinar os fatores responsáveis pelo equilíbrio da economia, 

passaram a ser consideradas, na análise econômica, as relações entre as grandezas econômicas 

nacionais, como a taxa de juros, a poupança, o investimento, o emprego, a renda nacional, os 

gastos totais e o consumo, por exemplo. Desta maneira, o que tornou Keynes o fundador da 

macroeconomia moderna foi o fato de que: 

Esta mudança na maneira de ver teve uma grande repercussão na economia política 
burguesa. De facto, a característica mais importante da análise keynesiana da 
economia capitalista é o destaque dado à formação da procura dos bens produzidos, 
isto é, a importância atribuída às condições da sua realização (OSDCHAYA, 1977, 
p. 23). 

                                                
33 Em relação ao termo “revolução”, no sentido que se quer aplicar nesta frase, é interessante observar o 
pensamento de Koselleck ao tratar da perspectiva obtida a partir do futuro concebido pelas gerações passadas, ou 
do “futuro passado” na História. A revolução “trata-se de uma dessas expressões empregadas de maneira 
enfática, cujo campo semântico é tão amplo e cuja imprecisão conceitual é tão grande que poderia ser definida 
como um clichê. No entanto, claro está que o conteúdo semântico de “revolução” não se reduz a seu emprego 
potencial como lugar-comum. Revolução alude muito mais a desordem, golpe ou guerra civil, assim como uma 
transformação de longo prazo, ou seja, a eventos e estruturas que atingem profundamente o nosso quotidiano. É 
evidente também que a ubiqüidade do termo “revolução”, como lugar-comum, está estreitamente ligada ao seu 
sentido pontual bastante concreto. Um alude ao outro e vice-versa”. (KOSELLECK, 2006, p. 61). Quanto à 
adequação do vocábulo “revolução” na teoria de Keynes: “a revolução keynesiana é o episódio da história do 
pensamento econômico mais amplamente aclamado como inteiramente merecedor da descrição 
“revolucionário”. (HUTCHISON, 1979, p. 121). Do original: “The Keynesian revolution is the episode in the 
history of economic thought which is most widely acclaimed as fully deserving the description “revolutionary”. 
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No início da obra “A teoria geral do emprego, do juro e da moeda”, John Maynard 

Keynes analisa as idéias clássicas, trazendo, para tanto, dois postulados, em termos gerais. 

Quanto ao primeiro, que aponta o aumento dos lucros diante do aumento do emprego, devido 

à tendência da diminuição da remuneração por unidade de trabalho, Keynes não traz 

refutações: 

Este é, simplesmente, o reverso da proposição, já bastante conhecida, segundo a qual 
a indústria trabalha normalmente sujeita a rendimentos decrescentes à curto prazo, 
durante o qual se supõe que permaneçam constantes o equipamento, etc., dessa 
forma, o produto marginal das indústrias de bens de consumo dos assalariados (o 
qual determina os salários reais) necessariamente se reduz à medida que o emprego 
aumenta (KEYNES, 2009, p. 33). 

 Já em relação ao segundo postulado clássico trazido, Keynes realiza uma objeção. Para 

ele, as negociações salariais entre trabalhadores e empresários não determinam o salário real, 

pois a competição em torno dos salários influi sobre a distribuição do salário real entre os 

grupos de trabalhadores e não sobre o montante médio por unidade de emprego. Em outros 

termos, explica: “a conseqüência da união de um grupo de trabalhadores é a proteção de seu 

salário relativo. O nível geral dos salários reais depende de outras forças do sistema 

econômico” (KEYNES, 2009, p. 31), como, por exemplo, a mudança nas expectativas. 

 E o nível de desemprego está diretamente relacionado com a Economia, como assim 

foi ilustrado: 

Daí o paradoxo da pobreza em meio à plenitude e a anomalia de homens e máquinas 
parados. Na essência de toda baixa há uma impiedosa contradição entre uma gritante 
necessidade de bens e a insuficiência da produção. Mas essa contradição é 
puramente moral, pois a economia não opera para satisfazer necessidades humanas – 
elas são tão amplas quanto os sonhos. A produção de faz para atender à procura – e 
esta se faz na proporção do tamanho da carteira da pessoa. Portanto, os 
desempregados são pouco mais do que zeros econômicos. (HEILBRONER, 1965, 
p.247). 

As relações de emprego, desta feita, deixaram de ser vistas como relações apenas 

interpessoais ou de luta de classes, para serem analisadas, principalmente, sob a perspectiva 

da influência que exercem e que recebem da Economia como um todo. Não se tinha como 

achar, como antes, que a produção flutuaria apenas ao redor do equilíbrio entre a oferta e a 

demanda, como defendido pelos clássicos.  

Também não chegou a se concretizar no mundo dos fatos a pretensão clássica 

doutrinária de que todo aquele que tivesse capacidade de trabalhar conseguiria um emprego. 

Para Keynes, assim, mesmo que houvesse equilíbrio no mercado entre a oferta e a demanda e 

o nível de emprego estivesse estabilizado, o nível de estabilização poderia ser baixo, de modo 

a muitos trabalhadores com capacidade para trabalhar ainda se encontrariam desempregados. 

Em outras palavras: “o nível de renda depende do nível da demanda agregada, que por sua vez 
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depende da demanda por bens de consumo e de bens de investimento” (LANDRETH, 1976, 

p. 445-446).34 

 Da mesma forma que o emprego, a análise econômica também deve considerar a 

relação existente entre outras grandezas econômicas nacionais. Isto porque, na teoria 

keynesiana, são os investimentos que geram a poupança necessária para os financiamentos. 

Nestes termos, Keynes observou que “tudo depende da medida com que a taxa de juros seja 

favorável ao investimento, levando-se em conta a eficiência marginal do capital” (KEYNES, 

2009, p. 99), assim também continua, ao afirmar que “(...) o que mais nos convém é reduzir a 

taxa de juros até o nível em que, em relação à curva da eficiência marginal do capital, se 

realize o pleno emprego.” (KEYNES, 2009, p. 286).  

Em outros termos, a depender da atuação do governo em relação à taxa de juros, 

poderia restar apresentado aos empresários um cenário inadequado para uma completa 

realização dos recursos produtivos, o que faria com que a sociedade iniciasse um processo de 

estagnação duradoura ou de crise. Esta constatação fez Keynes propor uma nova forma 

quanto ao papel do Estado na Economia: 

Keynes concluiu que a insuficiência da procura efetiva devia ser compensada por 
uma política econômica do Estado apropriada, cuja orientação estratégica deveria ser 
o apoio à atividade de investimento capitalista e, ainda em maior extensão, despesas 
públicas crescentes para compensar a insuficiência da procura efetiva privada. 
(OSDCHAYA, 1976, p. 30-31). 

Aqui reside a grande relação entre Direito e Economia, sob a perspectiva da teoria 

econômica de Keynes. Para ele, o Estado deveria intervir na Economia a fim de alcançar um 

regime de pleno emprego, o que seria possível principalmente mediante o controle de taxas de 

juros e pelo sistema de tributação.  

Assim afirma, no último capítulo da teoria geral: “O Estado deverá exercer uma 

influência orientadora sobre a propensão a consumir, em parte através de seus sistema de 

tributação, em parte por meio da fixação da taxa de juros e, em parte, talvez, recorrendo a 

outras medidas” (KEYNES, 2009, p. 287-288). Para tal finalidade, portanto, passou a ser de 

relevante importância a instituição e a regulamentação, por lei, de tributos capazes de intervir 

no consumo e na economia. Ainda afirma, neste sentido, que: 

Os regimes autoritários contemporâneos parece, resolver o problema do desemprego 
à custa da eficiência e da liberdade. É certo que o mundo não tolerará por muito 
mais tempo o desemprego que, à parte curtos intervalos de excitação, é uma 
conseqüência – e na minha opinião uma conseqüência inevitável – do capitalismo 
individualista do nosso tempo. Mas pode ser possível curar o mal por meio de uma 
análise correta do problema, preservando ao mesmo tempo a eficiência e a liberdade. 
(KEYNES, 2009, p. 290). 

                                                
34 Do original: “The level of income depends upon the level of aggregate demand, which in turn depends upon 
the demand for consumption goods and for investment goods.”  
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É a partir deste cenário, que vigorou até as décadas de 70 e 80, desenhado por Keynes, 

que se desenvolverá a Teoria Institucionalista, a qual propiciou o surgimento da Análise 

Econômica do Direito, como será nas próximas páginas descrito. 
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1.3 Relação entre Direito e Economia a partir do Século XX: o Direito Econômico e a 

Teoria Institucionalista 

Até aqui foram apresentados o que seriam alguns dos possíveis exemplos de como o 

Direito e a Economia, ainda que não intencionalmente, sempre estiveram de relacionados. 

Seja nas sociedades primitivas ou na era industrial, seja criticada ou aclamada35 pelo 

pensamento de determinada época, o fato é que a relação entre Direito e Economia existiu 

desde o início destas ciências. Também o homem, antes mesmo de tentar definir o que seria 

Direito ou Economia, já percebia esta relação, como acima apontado. 

Desta maneira, por exemplo, foram asseguradas pelas normas jurídicas, durante o 

Estado Liberal, as liberdades individuais, inclusive de atuação dos sujeitos na economia. 

Posteriormente, por meio das idéias trazidas pelo Socialismo, evidenciou-se a necessidade de 

assegurar à pessoa humana os denominados direitos sociais, que caracterizaram o Estado 

Social. Também no desenvolvimento do pensamento econômico, o Keynesianismo, 

influenciado pelas idéias iniciadas na Teoria Marginalista, defendeu a intervenção do Estado 

na Economia, por leis monetárias ou tributárias, a fim de conseguir o emprego pleno. 

A ligação entre Direito e Economia, entretanto, não foi sempre aclamada ou 

reconhecida, como já afirmado, nem mesmo ao sê-lo, foi convergente. As disposições teóricas 

acerca do tema são variadas. Desta maneira, por exemplo, Luhmann, relaciona Direito e 

Economia a partir da análise sistêmica da sociedade. Trata-se de uma possibilidade, dentre 

tantas, de se explicar a relação ora estudada. 

O fundamento para esta perspectiva sistêmica tem como base a idéia de sociedade, a 

qual é “entendida como sistema, e a forma dos sistemas, como dito, nada mais é do que a 

distinção entre sistema e entorno”36 (LUHMANN, 1998, p. 79). Nesse contexto, o Direito, 

assim como a Economia, a Educação, a Política, etc. não podem ser analisados a partir de 

comparações com a sociedade, porquanto constituem próprios sistemas parciais desta. Não há 

que se falar em comparações ou distinções entre Direito e sociedade ou entre Economia e 

sociedade, por exemplo, porque estes sistemas não estão fora da sociedade, mas sim 

constituem a realização deste sistema. Nesse sentido: 

                                                
35 Sob este aspecto, observar que: “com efeito, uma discussão que não está superada é a da definição do papel do 
Estado na vida econômica. As opiniões variam desde uma concepção negativista, segundo a qual o Estado deve 
apenas garantir o desenvolvimento do livre jogo de mercado e a segurança da propriedade, fazendo-se presente 
apenas onde não interessar à iniciativa particular, (...) até as que defendem a direção total da realidade econômica 
pelo Estado através da planificação. A opção por qualquer destes modelos implica necessariamente o 
estabelecimento de uma relação entre o poder estatal e o poder econômico.” (CAMARGO, 1993, p. 29-30) 
36 Do original: “Gesellschaft wird also zünachst als System begriffen, und die Form des Systems ist, wie gesagt, 
nichts anderes als die Unterscheidung von System und Umwelt“. 
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Apenas a autopoiese mesma se transporta por todas essas comunicações. E 
naturalmente por todas as comunicações que são atribuídas aos sistemas parciais da 
sociedade. Distinções como: economia e sociedade, direito e sociedade, escola e 
sociedade são portanto confusas e, na nossa teoria, não são permitidas. Elas 
despertam a impressão de que os componentes dessa distinção se excluem 
mutuamente, quando, em verdade, a economia, o direito, a escola etc. não podem 
ser pensados fora da sociedade, mas apenas como a realização desta (LUHMANN, 
1998, p. 90).37  

O conceito de autopoiese foi inspirado na teoria de Maturana e Varela, significando 

que o sistema é construído pelos próprios componentes que constrói. Trata-se de uma teoria 

biológica, na qual os sistemas vivos funcionam como máquinas autopoiéticas:  

“uma rede de processos de produção, transformação e destruição de componentes 
que, através de suas interações e transformações, regeneram e realizam 
continuamente essa mesma rede de processos, constituindo-a concretamente no 
espaço e especificando-lhe o domínio topológico” (NEVES, 1992, p. 142). 

Na obra “A Economia da sociedade” Luhmann aprofunda a questão do sistema da 

Economia. Logo no início apresenta a idéia de que os sistemas não são objetos que existem 

junto a outros objetos do mundo, de forma que poderia se imaginar que um observador 

independente pudesse descrever o que é certo é o que é errado. Pelo contrário, para Luhmann, 

uma observação, nos termos já acima descritos, é uma diferenciação de sistema e entorno 

(LUHMANN, 1994, p. 9).  

Assim, discordando das teorias tradicionalmente aceitas, que entendem a Economia 

como um sistema fechado e auto-referencial, a teoria de Luhmann propõe uma descrição da 

Economia a partir da teoria dos sistemas, baseada, portanto, na diferenciação entre o sistema 

da Economia e o entorno. Neste contexto, pode-se afirmar que “a diferenciação da Economia 

é realizada na sociedade com ajuda do dinheiro e na direção de uma reprodução própria 

autopoiética de pagamentos por pagamentos”38 (LUHMANN, 1994, p. 71).  

De igual sorte, afirma o filósofo que “a unidade de um sistema autopoiético não é nada 

mais do que a produção de seus elementos por seus elementos. A unidade do sistema da 

Economia é a permissão de pagamentos por pagamentos”39 (LUHMANN, 1994, p. 75). Em 

outras palavras, para Luhmann não poderia prosperar, assim, uma teoria econômica que 

considerasse a Economia como um sistema fechado e limitado, totalmente alheio às 

                                                
37 Do original: “Nur die Autopoiesis selbst wird durch alle Kommunikationen transportiert. Und natürlich erst 
recht durch alle Kommunikationen, die den Teilsystemen der Gesellschaft zuzurechnen sind. Unterscheidungen 
wie: Wirtschaft und Gesellschaft, Recht und Gesellschaft, Schule und Gesellschaft sind deshalb verwirrend und, 
in unserer Theorie, nicht erlaubt. Sie erwecken den Eindruck, als ob die Komponenten der Unterscheidung sich 
wechselseitig ausschließen, während in Wahrheit Wirtschaft, Recht, Schule usw. nicht außerhalb der 
Gesellschaft, sondern nur als ihr Vollzug gedacht werden können“. 
38 Do original: “Die Wirtschaft ihre Ausdifferenzierung in der Gesellschaft mit Hilfe des Geldes und in Richtung 
auf eine autopoietische Selbstreproduktion von Zahlungen durch Zahlungen vollzieht“. 
39 Do original: “Die Einheit eines autopoietischen Systems ist nichts anderes als die Produktion seiner Elemente 
durch seine Elemente. Die Einheit des Wirtschaftssystems ist das Ermöglichen von Zahlungen durch 
Zahlungen“. 
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influências do entorno. Por isso, relevante questão representa o papel das funções40 na teoria 

dos sistemas.  

O filósofo prossegue, ao tratar dos tributos perante a teoria dos sistemas, afirmando 

que, “ao se entender a economia como a autopoiese dos números, fica claro que as tributações 

econômicas sempre dizem respeito a diferenciações de quantias de dinheiro”41 (LUHMANN, 

1994, p. 343). Desta maneira, um tributo que não esteja adstrito a esta diferenciação, não é um 

tributo único do sistema da Economia, tendo também um sentido, por exemplo, político ou 

jurídico. 

O autor de “A Economia da sociedade” admite, portanto,que há a possibilidade, a 

partir da análise dos tributos, de interação intersistêmica entre Economia e Direito. Com base 

na teoria de Luhmann, pode-se afirmar, desta feita, que um tributo pode ter, além da função 

de arrecadação monetária, denominada pelo filósofo de função de pagamentos por 

pagamentos, também a função de regulação, guiada pelo sistema do Direito.  

São diversas as formas de se estudar a relação entre Direito e Economia, portanto. E, 

da mesma maneira, “a relação entre economistas e juristas sempre foi marcada por diferenças 

não raro intransponíveis (...).” (PINHEIRO/SADDI, 2005, p. 3). Neste sentido, se destacam as 

diferenças entre os métodos de análise utilizados pelo Direito e pela Economia, na teoria e, na 

prática, as visões que são adotadas pelos profissionais das respectivas áreas.  

Assim, além de existirem diferentes formas de percepção da relação entre Direito e 

Economia, as características próprias destas ciências fizeram com que, inicialmente, cada uma 

a estudasse de maneira própria, com seus próprios métodos. Só com o desenvolvimento da 

Análise Econômica do Direito é que se terá a participação equivalente das perspectivas das 

duas disciplinas na construção de um pensamento. 

Antes disso, entretanto, cada uma destas ciências passou a desenvolver, ainda que 

isoladamente, uma análise desta relação, que até então se limitava a uma constatação 

empírica. Assim, antes do início da Análise Econômica do Direito, houve o reconhecimento 

da imbricação havida entre Direito e Economia, mas as conseqüências desta constatação se 

efetivaram de maneiras diferentes no pensamento econômico e no jurídico. 

                                                
40 A função é a especificação histórica e social da unidade de fechamento operacional e abertura cognitiva do 
sistema, e apenas por isso ser assim é que se organiza a sociedade pelo princípio da diferenciação funcional, 
fenômeno que se observa em outros sistemas40 (LUHMANN, 1998, p. 66).  
41 Do original: “Begreift man die Wirtschaft als Autopoiesis des Zahlens, dann ist klar, daß es bei aller 
wirtschaftlichen Steuerung immer um Geldmengendifferenzen geht“. 
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No plano do Direito, a relação entre Direito e Economia fez surgir no século XX o 

Direito Econômico, ramo autônomo desta ciência, com o objetivo de reger o fato econômico, 

nos termos acima conceituado. Isto porque: 

Os velhos instrumentos adotados pelo Direito, forjados na estrutura racionalista do 
pensamento iluminista, se mostravam insuficientes e inadequados para enfrentar os 
problemas postos pela Revolução Industrial geradora de profunda crise social. Os 
instrumentos jurídicos gerados pela crença numa ordem racional eterna, arraigada na 
ordem racional humana perene, não se mostravam adequados para a solução de 
problemas decorrentes da materialidade da ordem econômica. (FONSECA, 1999, p. 
8) 

Por esta perspectiva, o surgimento das constituições sociais, como a alemã42, a título 

exemplificativo, representou o início do interesse, no Direito, pelos fatos econômicos que se 

apresentavam. Neste sentido, “a mais célebre destas novas Constituições, que influenciou as 

elaboradas posteriormente, foi a Constituição de Weimer, de 1919” (BERCOVICI, 2005, p. 

14). Este novo direcionamento de atuação do Estado, inserido inicialmente pelas normas das 

constituições sociais, proporcionou o surgimento da disciplina do Direito Econômico. 

Também as supracitadas crises econômicas, bem como as duas Grandes Guerras 

mundiais, trouxeram novas questões ao Direito, que não eram abarcadas pelos ramos até então 

consolidados desta ciência. Pela doutrina econômica consagrada naquela época, por exemplo, 

diante das crises que despontaram, havia a necessidade de uma intervenção do Estado na 

economia, mediante leis monetárias e tributárias, conforme defendido por Keynes. Como 

visto, tal cenário apontado pela Economia fez surgir, no Direito, a necessidade de adequação 

das normas anteriormente vigentes, ou mesmo de instituição de novas normas, com a 

finalidade de regular o consumo, pelas taxas de juros e pelas leis tributárias. Foi destes fatos 

econômicos com direta relação com as normas jurídicas que nasceu o Direito Econômico. 

A observação dos fatos econômicos e a regulamentação jurídica destes constituem, 

assim, o objeto do Direito Econômico. Esta delimitação específica do objeto a ser analisado é 

o que traz a autonomia deste ramo jurídico. Por isso, mesmo que determinado objeto 

individualizado pertença, de início, a outro ramo do Direito, também poderá, 

concomitantemente, ser regulado pelo Direito Econômico.  

Assim, certas espécies de contratos do Direito Civil, por exemplo, ao estarem 

submetidas a regras de câmbio, serão ao mesmo tempo estudados pelo Direito Econômico. 

Também no tocante ao objeto de estudo do Direito Empresarial, mais especificamente em 

relação às formas de reorganização societária, por exemplo, caberá ao Direito Econômico 

verificar se há ou não, na hipótese, a ocorrência de monopólio ilegal do mercado, 

determinando, para tanto, as normas respectivas. 
                                                
42 Vide 1.2. 
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Pelo exposto, Direito Econômico pode ser definido como: 

(...) o ramo do Direito que tem por objeto a ‘juridicização’, ou seja, o tratamento 
jurídico da política econômica e, por sujeito, o agente que dela participe. Como tal, é 
o conjunto de normas de conteúdo econômico que assegura a defesa e a harmonia 
dos interesses individuais e coletivos, de acordo com a ideologia adotada na ordem 
jurídica (SOUZA, 2005, p. 23). 

Com a consolidação do Direito Econômico restou firmada a constatação de que, de um 

lado, “(...) os fatos econômicos dependem diretamente das instituições (...)” e, do outro, “(...) 

a pressão dos fatos econômicos e dos interesses a eles ligados tenderá a moldar a legislação 

ou a forma de sua aplicação a fim de torná-la conveniente a tais interesses (...)” (NUSDEO, 

2008, p. 30). Há aqui, portanto, uma estreita relação entre Direito e Economia. 

Desde a Constituição Federal de 193443, que seguiu as diretrizes sociais da 

Constituição de Weimer de 1919, ficou reconhecida a existência do Direito Econômico no 

ordenamento jurídico brasileiro, mais especificamente, no título reservado à Ordem 

Econômica e Social, o qual passou a ser incluído, desde então, em todas as constituições 

brasileiras. Na Constituição Federal de 198844, este ramo do Direito está expressamente 

previsto na delimitação das competências legislativas, além de também ser regido pelas 

normas do título reservado à Ordem Econômica e Financeira45. 

É característica do constitucionalismo social o fato de que, a partir do século XX, “as 

Constituições não pretendem mais receber a estrutura econômica existente, mas querem 

alterá-la. Elas positivam tarefas e políticas a serem realizadas no domínio econômico e social 

para atingir certos objetivos” (BERCOVICI, 2005, p. 33), sendo, portanto, dirigentes. Neste 

sentido: 

Que a nossa constituição de 1988 é uma constituição dirigente, isto é inquestionável. 
O conjunto de diretrizes, programas e fins que enuncia, a serem pelo Estado e pela 
sociedade realizados, a ela conferem o caráter de plano global normativo, do Estado 

                                                
43 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934: Art. 115: “A ordem econômica deve ser 
organizada conforme os princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos 
existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica. Parágrafo único - Os Poderes 
Públicos verificarão, periodicamente, o padrão de vida nas várias regiões da País.” E art. 121: “A lei promoverá 
o amparo da produção e estabelecerá as condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a 
proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País.” 
44 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 24: “Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre: I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
(...)”. 
45 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Art. 170: “A ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III 
- função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, 
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno 
emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. 
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e da sociedade. O seu art. 170 prospera, evidenciadamente, no sentido de implantar 
uma nova ordem econômica.  (GRAU, 2006, p. 173) 

A inclusão de normas de Direito Econômico na Constituição, mais especificamente, 

pela inserção de um título próprio a respeito da Ordem Econômica e Financeira46, demonstra 

o reconhecimento, não apenas da autonomia deste ramo do Direito, mas também da relação 

existente entre estas duas ciências. Não se tem como conceber, atualmente, uma análise 

jurídica que não considere os fatos econômicos, ou uma análise econômica que não conte com 

as premissas normativas que regulamentem os fatos econômicos, sendo esta afirmação uma 

premissa relevante para o trabalho que ora se apresenta.  

Assim, mesmo que ainda não sejam difundidas nos cursos jurídicos brasileiros, ao 

menos na proporção adequada à importância que o tema requer, as conseqüências da relação 

existente entre Direito e Economia47, o fato é que, a consolidação de um ramo jurídico que 

tenha como objeto esta relação, inclusive, com normas constitucionais que o regulamente, 

como se verifica com o Direito Econômico, significa um avanço no reconhecimento da 

importância desta relação. 

No Direito, portanto, o reconhecimento desta relação teve como conseqüência o 

desenvolvimento de um ramo específico para realização da análise respectiva. Mas não 

apenas pela perspectiva jurídica se começou a estudar as influências exercidas reciprocamente 

entre Direito e Economia, pois também por nesta última esta relação foi valorizada. Isto 

porque, “em que pesem as diferenças de ponto de vista, há um amplo reconhecimento entre os 

economistas de que as leis, o Judiciário e o direito em geral exercem um papel essencial na 

organização da atividade econômica.” (PINHEIRO/SADDI, 2005, p. 11). 

Na Economia a principal manifestação no tocante à referida relação deu-se, 

inicialmente, com o desenvolvimento48 de uma escola específica, qual seja, a Escola 

                                                
46 A respeito da Ordem Econômica e Financeira, vide 3.2. 
47 Sobre esta questão: “Certamente para alguns críticos, descansando sobre as suas cátedras, é mais fácil não 
pensar no novo. (...) Acreditamos que se abre enorme campo, seja para a investigação científica, seja para os 
praticantes do Direito, da Economia Aplicada e da Administração. Quem ignorá-lo, perderá excelente 
oportunidade.” (ZYLBERSZTAJN∕ SZTAJN, 2005, p. 14) Em relação aos obstáculos existentes no estudo da 
Análise Econômica do Direito, também é asseverado que: “Um é o idioma: dificuldade com o inglês, 
ocasionalmente, porém, com muito maior importância, dificuldade com a matemática. Um segundo problema é a 
inércia do ensino jurídico tradicional, que é ampliada quando os professores são treinados pelo aprendizado em 
especializações tradicionais. Um terceiro obstáculo é que muitas pessoas associam teoria econômica a políticas 
conservadoras.” (COOTER/GORDLEY, 1991, p. 292). Do original: “One is the language: difficulty with 
English, occasionally, but of far greater importance, difficulty with mathematics. A second problem is the inertia 
of traditional legal education, which is magnified when professors are trained by apprenticeship in traditional 
specializations. A third obstacle is that many people associate economic theory with conservative politics.” 
48 Apesar de ter se desenvolvido no século XX, a teoria institucionalista teve como base os estudos do italiano 
Sismondi, ainda no início do Séc. XIX: “Sismondi declarou que era tarefa necessária o estudo das instituições e 
da conduta humana para compreender e aplicar a ciência da economia.” (SOULE, 1961, p. 205). Do original: 
“Sismondi declaró que era tarea necesaria el estudio de las instituciones y de la conducta humanas, para 
comprender y aplicar la ciencia de la economía.” Também foi relevante a influência da Escola Histórica Alemã, 
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Institucionalista ou Institucionalismo. Esta escola do pensamento, por meio de diversas 

facetas, tenta demonstrar a relevância da consideração das instituições e da conduta humana 

na análise econômica.  

A primeira fase do pensamento institucionalista, que ocorreu a partir do fim do século 

XIX e do início do século XX, é hoje conhecida como Velha Economia Institucional, Velho 

Institucionalismo ou Institucionalismo Tradicional. Logo em seguida, desenvolveu-se também 

a Nova Economia Institucional, ou Neoinstitucionalismo, diretamente ligada à Análise 

Econômica do Direito. Antes de estudá-la, entretanto, faz-se necessário percorrer as linhas 

teóricas das idéias produzidas pelos primeiros institucionalistas. 

 Esta etapa inicial do pensamento institucionalista foi marcada por forte oposição à 

teoria econômica clássica aqui apresentada, ao não considerar a premissa da racionalidade do 

homem no desenvolvimento das conclusões49. Pelo contrário, a Velha Economia Institucional 

valorizou o estudo do comportamento humano, dotado de variabilidade, e se caracterizou, 

principalmente, pela demonstração de que a análise econômica deveria ser construída a partir 

do estudo das regras, da estrutura e dos comportamentos das organizações, menosprezando a 

noção de equilíbrio ou de ajustamento marginal até então defendida.  

A Economia Institucional teve origem nos trabalhos de Thorstein Veblen, John R. 

Commons e Wesley C. Mitchell (SAMUELS, 1991, p. 105). O primeiro destes defendeu na 

obra “A Teoria da Classe Ociosa”, a qual tratou, principalmente, do consumo, que a 

Economia estava defasada por não considerar o processo evolutivo da sociedade. Do antigo 

enfoque sobre o equilíbrio na teoria econômica parte-se para o estudo das transformações e de 

como estas ocorrem. A idéia era que: 

A estrutura social muda, se transforma, se adapta a uma situação modificada apenas 
por uma mudança nos hábitos de pensamento de diversas classes da comunidade, 
ou, em última análise, pela mudança nos hábitos de pensamento de indivíduos que 
compõem a comunidade. (...) Avanço social, especialmente visto pela perspectiva 
da teoria econômica, consiste numa abordagem progressiva contínua acerca de um 
exato “ajuste das relações internas com as relações externas”, mas este ajuste nunca 
é definitivamente estabelecido, pois as “relações externas” estão sujeitas a 
constantes mudanças como conseqüência da progressiva mudança em curso nas 
“relações internas”50. (VEBLEN, 1899, p. 8).  

                                                                                                                                                   
surgida em 1840 e liderada por Wilhelm Roscher. Na Escola Histórica Alemã se acreditava que “os interesses 
individuais deveriam subordinar-se aos interesses coletivos e estes aos interesses nacionais” (ROSSETTI, 1981, 
p. 110). Entretanto, foram os norte-americanos que formaram a corrente do pensamento econômico que hoje é 
conhecida como “institucionalista”.  
49 Nesse sentido: “Institucionalistas foram realmente críticos. (…) Eles são críticos da prática neoclássica, que 
tenta determinar equilíbrio e soluções ótimas (...)”. (SAMUELS, 1991, p. 106). Do original: “Institutionalists 
have indeed been critical. (...) They are critical of neoclassical practice which seeks determinate, equilibrium and 
optimal solutions (…)”. 
50 Do original: “Social structure changes, develops, adapts itself to an altered situation, only through a change in 
the habits of thought of the several classes of the community, or in the last analysis, through a change in the 
habits of thought of the individuals which make up the community. (…) Social advance, especially as seen from 
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Segundo o autor americano, a evolução da sociedade se daria pelo processo de 

adaptação mental dos indivíduos que não mais aceitam os hábitos de pensamento constituídos 

pelas circunstâncias do passado. Nesta perspectiva: 

O reajuste das instituições e dos pontos de vista para um ambiente alterado é feito 
em resposta à pressão de fora; é da natureza de uma resposta a estímulos. (…) E 
pode-se dizer que as forças que reajustam as instituições, principalmente no caso de 
uma comunidade industrial moderna são, em última análise, quase inteiramente de 
natureza econômica. Toda comunidade pode ser vista como um mecanismo 
industrial ou econômico, cuja estrutura é composta por aquilo que é chamado de 
suas instituições econômicas. Estas instituições são os métodos habituais de 
execução sobre o processo de vida da comunidade em contato com o ambiente 
material no qual vive51. (VEBLEN, 1899, p. 8). 

Para Veblen, assim, a ordem econômica deve ser entendida pelo ponto de vista dos 

aspectos culturais que nela prevalecem, pois as pessoas se comportam da maneira que é aceita 

na respectiva estrutura social durante determinado momento. Dessa maneira, é relevante o 

estudo das estruturas, dos valores e da influência destes sobre a conduta humana, bem como 

das transformações ocorridas na sociedade, para uma adequada análise da economia. 

Na mesma linha de raciocínio, porém sob outro enfoque, Commons também criticava 

as teorias econômicas anteriormente construídas. Para ele seria necessário: 

Abandonar as antigas teorias individualistas, moleculares e de equilíbrio (...). 
Achamos que as antigas teorias moleculares e da utilidade marginal estenderam 
uma doutrina ética de igualdade de oportunidades em uma doutrina econômica de 
indivíduos iguais. Pode haver oportunidades iguais para todos os indivíduos, 
embora alguns possam ter uma capacidade muito maior de usá-las ou aproveitá-las 
do que os outros52. (COMMONS, 1934, p. 680). 

A principal contribuição de Commons para o Institucionalismo partiu da idéia de que a 

Economia seria uma rede de relacionamentos entre indivíduos com interesses divergentes, 

cabendo ao Estado, assim, mediar os conflitos existentes entre os diferentes grupos. Para o 

autor, nesta perspectiva, “as razões para a limitação da ação coletiva são historicamente 

evidentes: a resistência de classes sociais conflitantes, a política interna, facções, inveja53 (...) 

                                                                                                                                                   
the point of view of economic theory, consists in a continued progressive approach to an approximately exact 
‘adjustment of inner relations to outer relations’, but this adjustment is never definitively established, since the 
‘outer relations’ are subject to constant change as a consequence of the progressive change going on in the ‘inner 
relations’.” 
51 Do original: “The readjustment of institutions and habitual views to an altered environment is made in 
response to pressure from without; it is of the nature of a response to stimulus. (…) And it may be said that the 
forces which make for a readjustment of institutions, especially in the case of a modern industrial community, 
are, in the last analysis, almost entirely of an economic nature. Any community may be viewed as an industrial 
or economic mechanism, the structure of which is made up of what is called its economic institutions. These 
institutions are habitual methods of carrying on the life process of the community in contact with the material 
environment in which it lives.” 
52 Do original: “(...) to abandon the older individualistic, molecular, and equilibrium theories (...). we find that 
the older molecular and marginal utility theories had extended an ethical doctrine of equal opportunity into an 
economic doctrine of equal individuals. There may be equal opportunity for all individuals, though some may 
have enormously greater capacity than others to use or enjoy the opportunities.” 
53 Do original: “The reasons for the limitation of collective action are historically evident: the resistance of 
conflicting social classes, the internal politics, factions, jealousies (…)”.  
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(COMMONS, 1934, p. 875). Então, diante da contínua disputa acerca da posse da 

propriedade e da divisão dos recursos disponíveis, foi necessário estabelecer o controle da 

coletividade, por meio de normas morais e jurídicas, com o fito de organizar os conflitos 

existentes.  

Commons prossegue nos escritos, ao acreditar não ser suficiente para o controle da 

coletividade a mera existência das referidas normas. Seria necessário, para tanto, o papel das 

instituições para assegurar ordem ao funcionamento do sistema: 

(...) Uma lei ordinária não faz funcionar automaticamente os efeitos pretendidos pelo 
legislador (...). A lei, a fim de ser eficaz, deve ser seguida por uma ação coletiva 
positiva de interesses organizados projetada para criar o “espírito de segurança" ou o 
“espírito de trabalho". Sem este "espírito coletivo" ou cooperação voluntária, não há 
lei eficaz. (...) o espírito coletivo voluntário é positivamente criado pela organização 
dos interesses em conflito com a sua administração54. (COMMONS, 1934, p. 858). 

Para ele, assim, a performance econômica é o produto de uma série de fatores, 

incluindo as instituições, e o valor é encontrado na “determinação de regras de funcionamento 

da lei e da moral, que ajudam a estruturar e regular o acesso e o uso do poder, i. e., determinar 

quais interesses serão considerados e quando55.” (SAMUELS, 1991, p. 107-108). Com este 

pensamento se esboça a idéia, em seguida trazida e desenvolvida pela Análise Econômica do 

Direito, de que os resultados positivos na economia dependeriam diretamente da eficiência 

das instituições. 

Wesley Clair Mitchell, pupilo de John Commons, é reconhecido pela doutrina como o 

terceiro autor de destaque no início do Institucionalismo, conforme afirmação acima. A 

principal característica deste economista está na busca por uma análise sistemática da conduta 

humana na Economia, mais precisamente, na tentativa de atribuição de cientificidade a esta. 

Para tanto recorreu à estatística como ferramenta de investigação, tendência da época56. 

Mitchell, assim como os dois respectivos antecessores, rechaçou a idéia de equilíbrio 

da economia: “ele criticou a teoria ortodoxa para a natureza estática da noção de equilíbrio. 

Ele também rejeita a teoria da concorrência perfeita, argumentando que muitos preços são 

                                                
54 Do original: “(…) a statutory Law does not automatically work out the effects intended by the legislature (…). 
The statute, in order to be effectual, must be followed by positive collective action of organized interests 
designed to create the “safety spirit” or the ”employment spirit”. Without this “collective spirit” or willing 
coöperation, no law is effective. (…) voluntary collective spirit is positively created by organizing the conflict 
interests concerned with its administration.”  
55 Do original: “(…) the determination of the working rules of law and morals, which help structure and govern 
access to and use of power, i. e. determine whose interests are to count and when. (SAMUELS, 1991, p. 107-
108). 
56 Neste sentido: “(...) ambos os componentes teóricos e numéricos do trabalho da macrodinâmica foram 
impulsionados pela preocupação com os problemas do ciclo econômico. Essa preocupação, como nós já vimos, é 
uma característica marcante do nosso tempo”. Do original: “(...) both the theoretical and the numerical 
components of macrodynamic work have been propelled by the preoccupation with business cycle problems. 
This preoccupation is, as we have already seen, a salient characteristic of our time (SCHUMPETER, 1994, p. 
1164). 
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rígidos ao serem determinados por fatores institucionais, tais como contratos e convenções57.” 

(SCREPANTI/ZAMAGNI, 2005, p. 304). 

Focou, por seu turno, na idéia de existência de ciclos na Economia. A partir de uma 

perspectiva macroeconômica, assim, passou a defender que grandezas econômicas nacionais, 

como o nível de emprego ou o consumo, estariam submetidas a um permanente fluxo 

ascendente ou descendente. Neste sentido: “(...) o advento dos ciclos econômicos depende do 

desenvolvimento gradual de uma forma específica de organização econômica”58 

(MITCHELL, 1949, p.75). Ao utilizar a estatística com o intuito de demonstrar o afirmado, 

Mitchell escreve que: 

(...) todas as sucessões de tempo social, sem exceções, apresentam irregularidades 
de contorno no seu estado bruto. Então podemos jogar as irregularidades que estão 
relacionadas com as estações do ano, com o fator de crescimento e com os ciclos 
econômicos na mesma caixa onde estão as irregularidades que atribuímos às 
guerras, terremotos, epidemias e enganos. Em contraste com esta coleção 
heterogênea de irregularidades, nós deixamos as tendências seculares que, se não 
forem constantes, mudam de forma regular; variações sazonais que, se não forem 
uniformes, mudam de alguma forma regular, e quem tem essa visão provavelmente 
a chamaria de ciclos "normais"59. (MITCHELL, 1949, p. 249-251) 

A partir do conhecimento da existência dos ciclos da Economia, Mitchell defendeu 

que seria possível a identificação dos fatores que os constituíam para que, assim, se pudesse 

exercer neles uma intervenção60, a fim de obter concretamente resultados positivos na 

Economia. Essa possibilidade de intervenção na Economia é a principal contribuição de 

Mitchell para o estudo da Análise Econômica do Direito: 

Ele montou seu próprio campo privilegiado de estudo em uma área na fronteira 
entre a economia e o direito e pode ser considerado um dos fundadores da nova 
disciplina da Análise Econômica do Direito. Ele abordou o estudo dos sistemas 
econômicos como sistemas de poder, nos quais as liberdades individuais são 
definidas como os direitos legalmente estabelecidos. Nesta perspectiva, a liberdade 
de escolha do cidadão assume a forma de conjuntos de oportunidade que são 
sempre limitados pela ação de outros cidadãos, pelos preços das mercadorias e pela 
lei61. (SCREPANTI/ZAMAGNI, 2005, p. 304). 

                                                
57 Do original: “He criticized orthodox theory for the static nature of the notion of equilibrium. He also rejects 
the theory of perfect competition, arguing that many prices are sticky in that they are determined by institutional 
factors such as contracts and conventions.” 
58 Do original: “(...) the coming of business cycles depends upon the gradual development of a specific form of 
economic organization.” 
59 Do original: “(…) all social time series without exception present irregularities of contour in their raw state. 
(...) Then we may throw the irregularities which are connected with the seasons, with the factor of growth, and 
with business cycles into the same box as the irregularities which we ascribe to wars, earthquakes, epidemics and 
misprints. In contrast to this heterogeneous collection of irregularities, we have left secular trends which, if not 
constant, change in some regular way, seasonal variations which, if not uniform, change in some regular way, 
and what one who took this view would probably call ‘normal’ cycles.” 
60 Tratava-se, assim, da tentativa de criação de um método científico para controlar a Economia. 
61 Do original: “He set up his own privileged field of study in an area on the borderline between economics and 
law and can be considered one of the founders of the new discipline of law and economics. He tackled the study 
of economic systems as systems of power in which individual liberties are defined as legally established rights. 
In this perspective, the citizens´ freedom of choice takes the form of opportunity sets which are invariably 
restricted by the action of other citizens, the prices of commodities and the law.” 
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 Em termos gerais, pelo pensamento dos institucionalistas se conclui, então, que as 

instituições importam e que o desenvolvimento econômico ocorre por um processo de 

evolução no tempo. Por outro lado, também os sujeitos influenciam e são influenciados pelas 

instituições. Mais especificamente, as normas presentes nestas últimas geram conseqüências 

diretas no comportamento humano, inclusive na economia.   

Desta maneira, assim como a constatação das influências exercidas pela Economia no 

Direito fizeram exsurgir o Direito Econômico, na Economia, a consideração da relevância dos 

fatores jurídicos na determinação do comportamento humano na economia proporcionou o 

início do movimento institucionalista, como visto até aqui. 

Antes de estudar a virada ocorrida da Velha para a Nova Economia Institucional, bem 

como o papel desta última em face da Análise Econômica do Direito, necessário se faz 

apresentar a conceituação do termo “instituição”. Ressalta-se, entretanto, que não há 

unanimidade quanto ao tema. Neste sentido:  

A dificuldade em definir um campo para a denominada Economia Institucional é a 
incerteza do significado da palavra instituição. Às vezes uma instituição parece ser 
análoga a um edifício, um tipo de espécie de quadro de leis e regulamentos, dentro 
do qual os indivíduos agem como detentos. Às vezes parece significar o 
“comportamento” dos próprios reclusos. Às vezes qualquer elemento adicional ou 
crítico à economia clássica ou hedônica é considerado institucional. Às vezes 
qualquer coisa que é “dinâmica”, ao invés de “estática”, ou um “processo” ao invés 
de conveniência, ou atividade ao invés de pressentimento, ou gestão ao invés de 
equilíbrio, ou controle ao invés de laissez-faire, parece ser economia institucional62. 
(COMMONS, 1934, p. 69). 

De fato, a idéia ou a definição de instituição pode englobar elementos como 

organização, estabelecimento, estrutura, normatização, dentre outros. Por outro lado, também, 

as instituições não são objetos apenas da Economia e do Direito, mas também são estudadas 

pela Ciência Política, pela Sociologia ou, de uma maneira geral, pelas Ciências Sociais, ou 

ainda mesmo pela Psicologia, principalmente no enfoque da influência das instituições no 

comportamento humano. 

Por ora, “instituições” serão definidas como “disposições legais, administrativas e 

costumeiras para interações humanas repetitivas. A maior função é aumentar a previsibilidade 

do comportamento humano63”. (PEJOVICH, 1995, p. 30). As instituições estão, portanto, 

                                                
62 Do original: “The difficulty in defining a field for the so-called Institutional Economics is the uncertainty of 
meaning of the word institution. Sometimes an institution seems to be analogous to a building, a sort of 
framework of laws and regulations, within which individuals act like inmates. Sometimes it seems to mean the 
“behavior” of the inmates themselves. Sometimes anything additional to or critical of the classical or hedonic 
economics is deemed to be institutional. Sometimes anything that is “dynamic” instead of “static”, or a “process” 
instead of commodities, or activity instead of feelings or management instead of equilibrium, or control instead 
of laissez-faire, seems to be institutional economics.” 
63 Do original: “(…) the legal, administrative and customary arrangements for repeated human interactions. Their 
major function is to enhance the predictability of human behavior.”  
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diretamente ligadas ao Direito, ao serem constituídas por normas jurídicas, e à Economia, 

principalmente ao serem consideradas no estudo do comportamento humano.  

Nas formulações iniciais aqui apresentadas a respeito das instituições o objetivo foi 

interpretar a idéia de instituições trazida pelos Institucionalistas, as quais constituíram um dos 

fundamentos para o desenvolvimento do movimento hoje conhecido como Análise 

Econômica do Direito, que será nas próximas linhas descrito. Porém, como será mais 

adiante64 demonstrado, a partir da virada da Velha Economia Institucional para a Nova 

Economia Institucional, o olhar lançado sobre as instituições pela ciência econômica passa a 

ter outro foco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 Vide 2.1. 
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1.4 As instituições e o surgimento da Análise Econômica do Direito 

Pela perspectiva da Análise Econômica do Direito, o surgimento do Institucionalismo, 

com Veblen, Commons e Mitchell, significou o primeiro passo dado para a consideração, 

depois aprofundada pelos neo-institucionalistas65, das influências das instituições no 

comportamento humano, inclusive na atuação econômica. As idéias sobre eficiência, por 

exemplo, que desde então se tornaram importantes para a análise da economia, posteriormente 

foram desenvolvidas com maior amplitude pela escola da Análise Econômica do Direito, a 

partir da década de 60.   

Após a exposição feita pelos institucionalistas no início do século XX, entretanto, o 

enfoque sobre as instituições só voltou a ser relevante num momento posterior, mais 

especificamente, nos anos 90, com os neo-institucionalistas, já dentro do movimento da 

Análise Econômica do Direito. Antes de alcançar esta fase, entretanto, esta escola se 

desenvolveu sob outras perspectivas, como logo abaixo será apresentado. 

O movimento hoje conhecido por Análise Econômica do Direito teve início na década 

de 60, nos Estados Unidos da América, com influência também de trabalhos de autores de 

outros países, principalmente da Europa. Mas foi em terras norte-americanas que o 

movimento ganhou força, principalmente nas universidades, e, como conseqüência, 

visibilidade em todo o mundo.  

Como já ressaltado neste trabalho, a concepção de existência de uma relação entre 

Direito e Economia remonta à própria origem e à etimologia destes termos e se estende pela 

história de ambos. Ademais, esta relação também resultou no surgimento do Direito 

Econômico e do Institucionalismo, com o enfoque particular dado a este fenõmeno, 

respectivamente, pelo Direito e pela Economia.  

Mas o estabelecimento de uma relação entre estas ciências, dando origem a uma nova 

disciplina autônoma, com a participação convergente de autores e métodos de ambas as áreas 

– mesmo que sob entendimentos diferenciados, mas com um objetivo comum, capaz de criar 

uma nova escola – só chegou a acontecer com a Análise Econômica do Direito. De tal 

maneira que hoje, apesar de ter sido construída por visões às vezes até antagônicas a respeito 

do fenômeno em estudo, como será mais à frente detalhado, os pensadores da Análise 

Econômica do Direito são identificados conjuntamente, como participantes de um movimento 

específico e autônomo.  

                                                
65 Vide Capítulo 3. 
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Isso só foi possível pela convergência dos esforços no sentido de estudar os elementos, 

as causas e as possíveis conseqüências da análise da Economia pelo Direito e do Direito pela 

Economia. Nesta perspectiva, a: 

“Análise Econômica do Direito” pode ser definida como a aplicação da teoria 
econômica – primariamente microeconomia e os conceitos da economia do bem-
estar – para examinar a formação, estrutura, processos e impacto econômico da lei e 
das instituições legais66. (MEDEMA/MERCURO, 1997, p. 1). 

Ampliando esta visão, também é objeto desta disciplina, além da aplicação dos 

métodos da Economia no Direito, verificar de que maneira as normas jurídicas podem trazer 

impactos à Economia. A Análise Econômica do Direito inova, pois, até então, a ligação entre 

Direito e Economia era basicamente fundamentada pela constatação das influências que uma 

destas ciências exercia na outra, não sendo propriamente desenvolvido um estudo 

direcionado, com aplicação de métodos específicos e teorias próprias a respeito de como 

mensurar, regulamentar, avaliar ou até mesmo controlar esta relação.  

Assim, uma vez identificado pelos Institucionalistas o papel das instituições no 

comportamento humano, nos termos apontados nas linhas anteriores, com a Análise 

Econômica do Direito se tem uma tentativa de utilizar estes dados obtidos pela Economia 

diretamente no Direito, aperfeiçoando, como conseqüência, a aplicação das normas jurídicas. 

A partir deste movimento, começaram a ser utilizados dados e métodos econômicos 

até mesmo nos campos mais tradicionais do Direito, como no Direito Civil e no Direito Penal. 

Agora não apenas às disciplinas jurídicas já ligadas pelo objeto à Economia, como o Direito 

Comercial ou o Empresarial, se reconhece a relevância da realização de uma análise das 

normas com perspectiva econômica. Passou-se, assim, de uma observação clássica passiva, 

que assistia e admitia a existência desta relação, para uma ação ativa de como controlá-la.  

A esse respeito, há a opinião de que a antiga insistência histórica em separar o Direito 

da Economia, mesmo diante da incontestável relação entre estas disciplinas, decorreu de uma 

sistemática opção política que muito durou: “(...) não se pode ignorar que os sistemas jurídico 

e econômico estão umbilicalmente ligados ao sistema político. E o nosso sistema político 

privilegiou a confusão reinante entre Direito e Economia.” (PINHEIRO/SADDI, 2005, p. 5). 

É característica fundamental da Análise Econômica do Direito, desta feita, a 

relevância de uma perspectiva pragmática na instituição e na interpretação das normas 

jurídicas, sendo a busca pela eficiência um tema especialmente relevante nesta escola, como 

logo abaixo será apontado. Para tal fim, passou a ser defendida a utilização, na análise do 

                                                
66 Do original: “‘Law and Economics’ can be defined as the application of economic theory – primarily 
microeconomics and the basic concepts of welfare economics – to examine the formation, structure, process, and 
economic impact of law and legal institutions.” 
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direito, de métodos estatísticos e econométricos, por exemplo, para a verificação e a avaliação 

das conseqüências que o Direito traz à Economia ou à sociedade considerada como um todo.  

Isto resultou numa significativa mudança de visão, antes muitas vezes apenas intuitiva, 

sobre a eficácia67 das normas jurídicas, para uma tentativa de comprovação, por dados 

econômicos, dos resultados que estas efetivamente atingem. Em aspectos gerais, então, “(...) 

podemos dizer que a Economia apresenta uma teoria comportamental para prever como as 

pessoas respondem a mudanças nas leis. Esta teoria supera a intuição, assim como a ciência 

ultrapassa o senso comum.68” (COOTER/ULEN, 2004, p. 4).  

Nas próximas linhas será verificado, portanto, como se deu a concatenação do 

pensamento dos juristas e dos economistas desde o surgimento da Análise Econômica do 

Direito, com a Escola de Chicago, seguindo até a retomada da relevância das instituições na 

relação entre Direito e Economia, com a Nova Economia Institucional, base teórica utilizada 

neste trabalho para a análise da contribuição social de intervenção no domínio econômico 

conhecida por “CIDE-combustível”. 

O início69 da Análise Econômica do Direito é atribuído pela doutrina70 à publicação, 

em 1960, do artigo “The problem of social cost”, por Ronald Coase, professor da 

Universidade de Chicago. O teorema de Coase descreve a eficiência dos resultados obtidos na 

economia com a presença das externalidades71. Com esta idéia, afirmou Coase que, no 

exemplo de uma fábrica que libera poluentes em uma comunidade habitacional: 

A análise econômica de tal situação geralmente tem procedido em termos de uma 
divergência entre o produto privado e o social da fábrica. As conclusões as quais 
esse tipo de análise parece ter levado a maioria dos economistas é que seria 
desejável tornar o dono da fábrica responsável pelos danos causados aos 
prejudicados pela fumaça, ou, em alternativa, instituir um imposto perante o 
proprietário da fábrica (...) ou, finalmente, excluir a fábrica de zonas residenciais 
(...).É minha opinião que o rumo das ações sugeridas são inadequadas, na medida 

                                                
67 Vide comentários a respeito da eficácia jurídica e da eficiência econômica em 3.1. 
68 Do original: “(…) we can say that economics provides a behavioral theory to predict how people respond to 
changes in laws. This theory surpasses intuition, just as science surpasses common sense.” 
69 Também participaram deste momento inicial da Análise Econômica do Direito os italianos Pietro Trimarchi e 
Guido Calabresi. Para este era importante analisar os impactos econômicos da alocação de recursos na regulação 
da responsabilidade civil. Ainda em relação à alocação de recursos, mais especificamente quanto à possibilidade 
de estipulação de critérios que induzam o comportamento das pessoas na busca pela eficiência das alocações, é 
destacada a contribuição de Pietro Trimarchi (ZYLBERSZTAJN∕ SZTAJN, 2005, p. 1-2). 
70 Nesse sentido, por exemplo: “Embora haja estudos anteriores, é a partir doas anos 60 do século passado que se 
inicia o desenvolvimento da denominada áera de “Law and Economics”, que vem se fortalecendo na pesquisa 
acadêmica. O movimento começa a ganhar corpo com a publicação de “The problem of social cost”, de Ronald 
H. Coase (...)”. (SZTAJN, 2005, p. 74). 
71 Sobre as externalidades: “Uma externalidade é um efeito colateral adverso (ou benéfico), relacionado com o 
consumo ou a produção, em troca de que não se dá ou recebe qualquer pagamento.” 
(WONNACOTT/WONNACOTT, 2004, p. 83). As externalidades negativas, como a poluição, são falhas de 
mercado que autorizam a atuação estatal. A respeito do assunto, vide 3.1. 
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em que conduzem a resultados que não são necessariamente, ou mesmo 
normalmente, desejáveis72. (COASE, 1960, p. 1) 

Para Coase, se o sistema de preços funciona sem custos, o resultado percebido no 

valor da produção é independente da posição jurídica a ser adotada. E este era o pensamento 

que antes vigorava. Mas o ponto crucial do pensamento deste autor é a importância de não se 

desprezar os custos de transação73 ao se realizar uma análise econômica de determinada 

atividade. Isto porque as operações no mercado são, em regra, extremamente caras (COASE, 

1960, p. 7) e ignorar este fato leva a uma observação equivocada da questão, diante da 

irrealidade da premissa. Faz-se necessário, assim, levar em conta antes de tudo a existência 

dos custos de transação da operação.  

Em se verificando tal consideração, apenas o aumento do valor da produção levará a 

um rearranjo das normas dentro de determinado ordenamento jurídico, pois, quando o valor 

da produção é anteriormente menor, a posterior instituição de aumento dos custos da 

produção, como, no exemplo citado, a instituição de custos decorrentes da responsabilidade 

da empresa pela poluição da atividade industrial realizada, podem fazer com que certas 

atividades econômicas sejam extintas ou que sequer sejam iniciadas. Por isso, “nessas 

condições, a limitação inicial de direitos legais tem um efeito sobre a eficiência com a qual o 

sistema econômico opera. Um arranjo de direitos pode levar a um maior valor da produção do 

que qualquer outro.74” (COASE, 1960, p. 8). 

Nesse sentido, não apenas os custos da produção, mas também os custos 

administrativos das operações estabelecidos pelas instituições devem ser considerados. 

Portanto, pelo pensamento de Coase, diante das externalidades verificadas numa determinada 

atividade de mercancia, por exemplo, terão diferentes impactos nas respectivas economias a 

atuação de um determinado governo que decide adotar no ordenamento jurídico normas 

estipulando severas multas pela poluição produzida em comparação com outro governo que 

opta pela regulação75 da mesma atividade econômica. 

                                                
72 Do original: “The economic analysis of such a situation has usually proceeded in terms of a divergence 
between the private and social product of the factory (…). The conclusions to which this kind of analysis seems 
to have led most economists is that it would be desirable to make the owner of the factory liable for the damage 
caused to those injured by the smoke, or, alternatively, to place a tax on the factory owner (…) or finally, to 
exclude the factory from residential districts (…). It is my contention that the suggested courses of actions are 
inappropriate, in that they lead to results which are not necessarily, or even usually, desirable.” 
73 Como será mais aprofundado ao se tratar dos Neoinstitucionalistas, custos de transação: “são os custos nos 
quais há de se incorrer quando se recorre ao mercado.” (PESSALI, 1999, p. 44). 
74 Do original: “In these conditions the initial limitation of legal rights does have an effect on the efficiency with 
the economic system operates. One arrangement of rights may bring about a greater value of production than any 
other.” 
75 A regulação da economia é uma solução para Coase, que a indica como alternativa para a instituição pelo 
governo de normas que possam ser modificadas pelas alterações do mercado. A respeito disso: “Uma solução 
alternativa é a regulação governamental direta. Ao invés de instituir um sistema legal de direitos que podem ser 
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Assim, para Ronald Coase, “o governo é, num sentido, uma super-firma (mas de um 

tipo muito especial), já que está apta a influenciar o uso de fatores de produção por decisão 

administrativa.76” (COASE, 1960, p. 9). Eis a representatividade deste artigo para a Análise 

Econômica do Direito. O autor não apenas verificou que o Direito e a Economia exercem 

influências recíprocas entre si, mas propôs concretamente uma atuação direta do governo na 

economia, por meio das instituições.  

A fim de fundamentar esta idéia, afirmou: 

Se os fatores de produção são refletidos como direitos, torna-se mais fácil 
compreender que o direito de fazer algo que tem um efeito nocivo (como a 
propagação de fumaça, ruídos, cheiros, etc.) também é um fator de produção. (...) O 
custo do exercício de um direito (de usar um fator de produção) é sempre o prejuízo 
que é sofrido em outros lugares em conseqüência do exercício desse direito77. 
(COASE, 1960, p. 22). 

Por esta perspectiva, deve ser levado em consideração que as mudanças no sistema 

concretizadas pelas escolhas das instituições podem levar alguns setores da economia à 

melhora, mas também podem piorar outros (COASE, 1960, p. 23). Faz-se necessário, assim, 

dar relevância aos custos envolvidos nos rearranjos sociais. Coase recebeu o Prêmio Nobel de 

Economia em 1991 pela explicação do significado dos custos de transação para a estrutura 

institucional e para o funcionamento da economia. A importância deste significado no 

presente trabalho reside principalmente no fato de que, ao se considerar os custos de transação 

na análise econômica, se reconhece a relevância do Direito no resultados que serão obtidos na 

economia. 

A partir do surgimento da Análise Econômica do Direito, atribuída à publicação do 

artigo de Coase, como afirmado, não demorou muito para o desenvolvimento e a propagação 

dos pensamentos de outros autores. De fato, esta disciplina, que pode ser definida como “uma 

corrente acadêmica de juristas e economistas que procura analisar o fenômeno jurídico sob 

uma ótica comum” (PINHEIRO/SADDI, 2005, p.83), apresentou-se desde o início bastante 

heterogênea. Assim, a Análise Econômica do Direito é identificável como uma disciplina 

autônoma, mesmo que seja desenvolvida pela formação de entendimentos diferenciados, 

                                                                                                                                                   
modificados pelas transações no mercado, o governo pode impor regulações que determinem o que as pessoas 
podem ou não podem fazer (...)”. (COASE, 1960, p. 9). Do original: “An alternative solution is direct 
government regulation. Instead of instituting a legal system of rights which can be modified by transactions on 
the market, the government may impose regulations which state what people must or must not do (...).” 
76 Do original: “The government is, in a sense, a super-firm (but of a very special kind) since it is able to 
influence the use of factors of production by administrative decision.” 
77 Do original: “If factors of production are thought of as rights, it becomes easier to understand that the right to 
do something which has a harmful effect (such as the creation of smoke, noise, smells, etc.) is also a factor of 
production. (…) The cost of exercising a right (of using a factor of production) is always the loss which is 
suffered elsewhere in consequence of the exercise of that right (…).”  
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diante da participação convergente de autores por um objetivo comum, qual seja, a utilização 

dos métodos econômicos na análise do Direito. 

Pode-se afirmar, portanto, que, apesar das teorias desenvolvidas nesta escola às vezes 

se distanciarem pela perspectiva, continuam unidas pelo objeto de estudo. Desta maneira, por 

exemplo, o norte-americano Richard Posner propôs outra perspectiva acerca da matéria 

analisada. Posner defendeu inicialmente a aplicação dos métodos da microeconomia78 ao 

Direito. Para este autor, a função básica do Direito, sob uma perspectiva econômica, é alterar 

os incentivos. Neste sentido, “um aumento no preço do exercício de uma atividade ilegal irá 

induzir certos indivíduos a reduzir ou a eliminar a participação deles em tais atividades, ao 

passo que aqueles que continuam são aqueles cujos benefícios continuam a exceder o custo 

mais elevado.”79 (MERCURO/ MEDEMA, 1997, p. 58). 

Na obra “Economic Analysis of Law” é estudado, de forma bastante pragmática, como 

os modelos de regulamentação podem trazer conseqüências no mercado. Dentre as premissas 

defendidas por este autor, encontra-se a superioridade do direito consuetudinário (common 

law) perante o direito legislado (statutary law ou civil law) na consecução da eficiência das 

normas jurídicas80. Para Posner, a tradição do direito consuetudinário deve ser entendida 

como um sistema direcionado para a maximização da riqueza da sociedade, o que, segundo 

ele, não é verificado de igual maneira no direito legislado. Isto porque os juízes, ao proferirem 

decisões num sistema consuetudinário, buscam um padrão de eficiência, assim como num 

                                                
78 Por décadas este foi o posicionamento de Posner. Recentemente, entretanto, ele mudou de idéia e passou a 
indicar a aplicação dos métodos macroeconômicos na análise do Direito. Assim afirmou: “Até setembro do ano 
passado, quando o setor bancário veio abaixo e a depressão apareceu pela primeira vez na minha vida, eu nunca 
tinha pensado em ler “A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda”, apesar do meu interesse em 
economia. (...) Mas era um trabalho sobre a macroeconomia - estudo dos fenômenos em toda a economia, como 
inflação, o ciclo de negócios e crescimento econômico. Direito, e, portanto, a economia do direito - a minha área 
acadêmica - não figura amplamente na regulação desses fenômenos. Intrigado pela desorganização da profissão, 
eu decidi que era melhor ler “A Teoria Geral”. Tendo feito isso, concluí que, apesar da sua antiguidade, é o 
melhor guia que temos para a crise.” (COASE, 2009, p. 1). Do original: “Until last September, when the banking 
industry came crashing down and depression loomed for the first time in my lifetime, I had never thought to 
read The General Theory of Employment, Interest, and Money, despite my interest in economics. (…) But it was 
a work of macroeconomics--the study of economy-wide phenomena such as inflation, the business cycle, and 
economic growth. Law, and hence the economics of law--my academic field--did not figure largely in the 
regulation of those phenomena. Baffled by the profession's disarray, I decided I had better read The General 
Theory. Having done so, I have concluded that, despite its antiquity, it is the best guide we have to the crisis.” 
79 Do original: “An increase in the price of engaging in an illegal activity will induce certain individuals to 
reduce or eliminate their involvement in such activities, whereas those who continue on are those whose benefits 
continue to exceed the higher cost.” 
80 Esta premissa tem sido atualmente criticada por autores como Gordon Tullock, o qual tem, inclusive, 
defendido a superioridade do direito legislado na busca pela eficiência. Para ele: “os processos de ambos os 
sistemas são análogos. Se no processo de criação do direito legislado grupos de interesse gastariam em lobby 
para obter vantagens em leis específicas, também no direito consuetudinário grupos de interesse gastariam em 
litígios para obter resultados que lhes fossem favoráveis por meio de precedentes (...)” (GORGA∕STAJN, 2005, 
p. 169). É de se considerar, entretanto, a menor relevância deste tema diante convergência de direcionamento 
que estas duas tradições vêm apresentando, principalmente diante das influências recíprocas entre estes sistemas. 
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mercado os sujeitos avaliam os custos e os ganhos ao atuarem. Com Posner há uma mudança 

de enfoque, portanto, em relação aos escritos de Coase. Parte-se de uma perspectiva dos 

custos de transação nos mercados para importância das decisões judiciais na otimização da 

economia. 

A eficiência também está nas outras premissas de Posner. Na segunda premissa, ele 

defende que as regras jurídicas devem ser eficientes, na terceira, que os processos legais 

selecionam regras eficientes, na quarta, que os indivíduos respondem às normas jurídicas 

economicamente. Por fim, na quinta, afirma que, na melhor interpretação do Direito, as 

doutrinas do common law promovem a eficiência. 

Juntamente com Coase, Richard Posner e outros autores do início da Análise 

Econômica do Direito foram os responsáveis pela formação da atualmente denominada Escola 

de Chicago. Como se conclui pelos escritos destes autores, esta escola propõe a utilização das 

bases da Economia a fim de dar sentido racional às normas jurídicas. Para tanto, tem como 

fundamento “a assunção de que os agentes econômicos são maximizadores racionais – ou 

seja, que estes tomam decisões com propósito, assim como buscam finalidades consistentes 

utilizando expedientes eficientes (...)81” (MERCURO/ MEDEMA, 1997, p. 57), sendo esta a 

principal premissa da Escola de Chicago para aplicação das teorias econômicas ao direito.  

Para os autores desta Escola, assim, os indivíduos só se dedicarão a atividades, seja de 

consumo, seja de trabalho ou qualquer outra, se o benefício decorrente destas for maior do 

que o custo para obtê-lo. Prevalecerá sempre, assim, a opção que gerar maior ganho de 

eficiência. Dessa forma, em termos gerais, a eficiência econômica é o objetivo a ser obtido 

pela ordem jurídica. 

Esta idéia de eficiência teve como influência o trabalho desenvolvido pelo parisiense 

Vilfredo Pareto. Como acima afirmado, este autor pertenceu à Escola Marginalista, cujo 

objetivo era comprovar, por meio de formulações matemáticas, a utilidade de certos 

instrumentos na análise econômica, como a demanda e oferta, além da satisfação dos 

consumidores. Naquela época havia uma prevalência, portanto, da visão microeconômica82 

dos fatos, sendo consideradas as ações individuais para se chegar ao equilíbrio da economia.   

Nesta perspectiva, Pareto considerou para a formulação do seu pensamento a premissa 

de que os consumidores seriam capazes de ordenar as suas preferências. Como conseqüência 

                                                
81 Do original: “The assumption that economic agents are rational maximizers – that is, they make purposeful 
choices so as to pursue consistent ends using efficient means (…)”.  
82 A este respeito: “A microeconomia se preocupa com a tomada de decisões por indivíduos e pequenos grupos, 
como famílias, clubes, firmas e agências do governo.” (COOTER/ULEN, 2004, p. 14). Do original: 
“Microeconomics concerns decision-making by individuals and small groups, such as families, clubs, firms, and 
governmental agencies.” 
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disso, as mudanças a respeito das idéias econômicas até então vigentes se deram porque, “por 

um lado, a utilidade apenas se referiu à ordem de preferência do indivíduo; pelo outro, as 

preferências foram definidas com relação a uma situação de escolha.83” 

(SCREPANTI/ZAMAGNI, 2005, p. 225). Para Pareto, portanto, no âmbito de um mercado, 

os indivíduos irão voluntariamente participar da produção e do comércio, desde que alguém 

se beneficie de tal atividade e que ninguém seja prejudicado. 

Assim, de acordo com o critério do ótimo de Pareto, “uma distribuição de recursos é 

eficiente se não for possível distribuir recursos de forma que pelo menos uma pessoa tenha 

sua situação melhorada e nenhuma outra pessoa tenha sua situação piorada” (STEPHEN, 

1993, p. 41). A contribuição deste autor: 

Foi um passo importante na teoria do bem-estar, uma vez que supostamente permitiu 
que conclusões sobre o bem-estar fossem alcançadas sem serem feitas comparações 
interpessoais de utilidade (...). Assim, foi alegado que as implicações de bem-estar 
das diferentes atividades e as políticas governamentais poderiam agora ser 
demonstradas de forma objetiva e concreta (...). Agora poderia ser mostrado que os 
mercados perfeitamente competitivos levariam a um máximo de bem-estar 
econômico84. (LANDRETH, 1976, p. 409). 

A consideração da escolha racional dos indivíduos, portanto, sob o fundamento de que 

estes detêm completamente todas as informações relevantes a respeito das alternativas a 

serem escolhidas e que, desta forma, irão buscar os respectivos objetivos utilizando os meios 

eficientes disponíveis, é uma das premissas da Escola de Chicago, premissa a qual foi 

diretamente influenciada pelo pensamento de Pareto85.  

Isto porque o indivíduo considerado nestas condições, ao realizar uma determinada 

atividade econômica, poderia comparar os custos do cumprimento das disposições legais 

relativas ao exercício desta atividade com o risco de não cumpri-las, a fim de obter a maior 

vantagem com a menor despesa possível. Assim, em relação aos custos de transação, “a 

finalidade da eficiência na Escola de Chicago revela-se na prescrição normativa de que os 

direitos devem ser atribuídos de uma forma a maximizar a riqueza da sociedade.86” 

(MERCURO/MEDEMA, 1997, p. 69). Desta feita, para esta escola, o proferimento de 

                                                
83 Do original: “On the one hand, utility only referred to the preference ordering of the individual; on the other, 
preferences were defined with respect to a situation of choice.” 
84 Do original: “(…) was an important development in welfare theory, since it supposedly permitted welfare 
conclusions to be reached without interpersonal comparisons of utility being made (…). Thus was alleged that 
the welfare implications of various activities and government policies could now be demonstrated in an objective 
and specific manner (…). It could now be shown that perfectly competitive markets would lead to a maximum of 
economic welfare.” 
85 Outras considerações a respeito do pensamento de Pareto, incluindo os conceitos da melhora e do ótimo de 
Pareto, encontram-se no ponto 2.4 deste trabalho. 
86 Do original: “The goal of efficiency in Chicago law and economics manifests itself in the normative 
prescription that rights should be assigned in a way that maximizes the wealth of society.” 
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decisões pelo Judiciário e a instituição de normas pelo Legislativo devem observar a 

perspectiva da eficiência econômica. 

A partir da década de 80, este caráter normativo proposto pela Escola de Chicago, 

também denominada Escola Neoclássica na Análise Econômica do Direito, passou a ser 

contestado sob o argumento de que não considerava o contexto histórico-social do Direito. 

Com isto, passou a ter novamente importância o papel das instituições e da evolução do 

Direito e da Economia, como antes já defendido pelos Institucionalistas. 

Esta abordagem considera que cada economia possui uma estrutura institucional 

específica, que irá evoluir progressivamente, de acordo com os incentivos e restrições das 

estruturas institucionais de cada país. Daí exsurge a importância dada por esta escola às 

especificidades de cada mercado com condicionantes do desenvolvimento econômico. 

Noutros termos, as estruturas institucionais de cada Estado resultam do próprio processo 

histórico, donde decorre a importância, para a Escola Institucionalista, do evolucionismo das 

instituições. 

Esta retomada pelas instituições realizada pelas críticas perante a Escola de Chicago 

proporcionou, na Análise Econômica do Direito, o surgimento da Escola Neo-

institucionalista, cujos maiores exponentes são Douglas North, Oliver Williamson. Nas 

próximas linhas, será verificado como se deu o desenvolvimento desta nova escola, bem como 

serão identificados os argumentos que caracterizam a virada da Velha Economia Institucional 

para a Nova Economia Institucional. 
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2. AS INSTITUIÇÕES NA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

2.1 Da Velha Economia Institucional à Nova Economia Institucional 

Até aqui foi apresentada uma análise histórica da relação havida entre Direito e 

Economia, com o objetivo de constatar, por meio de alguns acontecimentos históricos, a 

ligação havida entre estas disciplinas antes do início da Análise Econômica do Direito. Neste 

contexto foi observado que a relação entre Direito e Economia retroage à própria história 

destas duas disciplinas, sendo estas, inclusive, etimologicamente ligadas. 

Com este intuito foi demonstrado como se efetuou a relação entre Direito e Economia 

durante sucessivos períodos históricos da humanidade, com enfoque em movimentos do 

pensamento como a Escolástica, a Fisiocracia, o Liberalismo, o Socialismo, o Marginalismo, 

o Keynesianismo e, ao fim do primeiro capítulo deste trabalho, culminando com o 

Institucionalismo. Isto porque é das influências do movimento conhecido como Velha 

Economia Institucional que surge a Análise Econômica do Direito, como exposto. 

Assim, a relação entre Direito e Economia, pela perspectiva do Institucionalismo, 

reside nas influências mútuas destas duas disciplinas na análise das instituições existentes, 

bem como dos efeitos das instituições no Direito e na Economia.  Em outros termos, a partir 

da idéia de que é relevante considerar as instituições e a conduta humana na análise 

econômica, como defendido pelos primeiros institucionalistas, restou estabelecido o alicerce 

para o desenvolvimento de uma escola autônoma, que após seria denominada de Análise 

Econômica do Direito.  

É importante lembrar que, inicialmente, o Institucionalismo se caracterizou por uma 

forte oposição à teoria clássica até então desenvolvida, por ir de encontro à premissa da 

racionalidade ilimitada do homem no desenvolvimento das idéias. Esta é a conclusão que se 

chega ao observar que a Velha Economia Institucional valorizou o estudo da variabilidade do 

comportamento humano e da limitação da racionalidade, se caracterizando, principalmente, 

pela demonstração de que a análise econômica deveria ser construída a partir do estudo das 

regras, da estrutura e dos comportamentos das organizações, considerando, inclusive a 

evolução no tempo do desenvolvimento da Economia. Este pensamento adveio do legado 

doutrinário de autores como Veblen, Commons e Mitchell. 

Apesar da influência desta escola ter proporcionado o surgimento da Análise 

Econômica do Direito, o papel das instituições nesta última, como objeto a ser estudado, só 

volta a ter maior relevância no cenário econômico com o surgimento da escola denominada 
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Nova Economia Institucional87. Para esta escola, como será mais abaixo detalhado, existe uma 

diferenciação em cada economia no tocante à estrutura institucional, a depender da evolução 

dos incentivos e das restrições estabelecidas pelas instituições de cada território.  

É relevante ressaltar que, antes disso, a Análise Econômica do Direito desenvolvida 

pela Escola de Chicago não deu destaque às instituições, mas sim à teoria microeconômica 

dos preços. Como visto, esta escola defendia que os indivíduos iriam buscar os objetivos 

almejados utilizando os meios eficientes disponíveis, a partir da possibilidade de realização de 

uma escolha racional, sob o fundamento de que os homens detêm completamente todas as 

informações relevantes a respeito das alternativas a serem escolhidas.  

Com o aparecimento da Nova Economia Institucional ou Neoinstitucionalismo, passa-

se a outro enfoque na Análise Econômica do Direito. A respeito desta, primeiramente, é de 

caráter fundamental a premissa de: 

(...) que os indivíduos por suposição irão racionalmente buscar seus próprios 
interesses, sujeitos à restrição. Estas restrições são mais numerosas e severas do que 
as da teoria econômica neoclássica. Estes incluem a definição (assim como a 
existência) de direitos de propriedade e de custos de transação, bem como um 
reconhecimento da capacidade de cálculo limitada da mente humana. 
 (…).88 (MEDEMA/MERCURO, 1997, p. 130)  

A segunda idéia da Nova Economia Institucional é da “(…) maximização da riqueza – 

a busca de estruturas que aumentem a capacidade de produção de riqueza da sociedade."89 

(MEDEMA/MERCURO, 1997, p. 130). Com base nas duas premissas básicas desta doutrina, 

as quais constituem o alicerce da escola ora estudada e que, portanto, poderão ser moldadas de 

diferentes maneiras por cada autor, será defendido mais à frente que o estabelecimento, pelo 

ordenamento jurídico, de normas aptas a intervir na economia de um determinado Estado 

deve observar, além dos requisitos previstos no direito, a premissa econômica das restrições 

ao alcance da riqueza, bem como a busca pela maximização desta última.  

Ao intervir na economia do território respectivo, portanto, deve ser observada e 

comprovada pelo Estado a real necessidade de realização de tal intervenção econômica. A 

instituição de normas jurídicas sob o argumento de que estas irão intervir em determinado 

setor do mercado não pode se limitar a esta argumentação, mas deve ser embasada na 

verificação e na comprovação dos fatos econômicos correlatos.  

                                                
87 A esse respeito: “Após ´hibernar´ por quase 40 anos, para utilizar expressão de Hodgson, o pensamento 
institucionalista ressurge no final dos anos 60, retomando seu vínculo com a antiga tradição norte-americana.” 
(CONCEIÇÃO, 2002, p. 123) 
88 Do original: “(…) that individuals are assumed to rationally pursue their self-interest, subject to constraint. 
These constraints are more numerous and severe than those of neoclassical economic theory. These include the 
definition (as well as existence) of property rights and transaction costs, as well as a recognition of the limited 
computational capacity of the human mind (…).” 
89 Do original: “(…) wealth maximization – the search for structures that enhance society´s wealth-producing 
capacity.” 
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Por um enfoque mais amplo desta mesma idéia, assim, e em consonância com a Nova 

Economia Institucional, passa a ser aqui defendida a consideração do fato de que as 

instituições estabelecidas e moldadas pelo direito importam, pois trarão efeitos na 

performance da economia, podendo, inclusive, gerar ineficiências nesta última. Da mesma 

maneira, porém pelo outro viés, não se pode deixar de lado a estrutura e as restrições 

econômicas existentes num determinado Estado quando do estabelecimento das instituições.  

Tudo isso constitui a perspectiva a ser adotada nos próximos capítulos, mais 

especificamente em relação à análise da contribuição social de intervenção no domínio 

econômico conhecida como CIDE-combustível. Antes da análise deste tributo, entretanto, faz-

se necessário estabelecer os fundamentos da doutrina que constitui a Nova Economia 

Institucional.  

Como repisado, então, a consideração das instituições representou um passo 

importante na Análise Econômica do Direito. Seja como base para o posterior surgimento 

desta disciplina, com as influências deixadas pelos primeiros institucionalistas à Escola de 

Chicago, seja dentro da própria perspectiva desta disciplina, agora já consolidada, como se 

observa na Nova Economia Institucional, o papel das instituições na análise jurídico-

econômica teve um crescente reconhecimento doutrinário. 

Inicialmente90, a Velha Economia Institucional atribuiu às instituições o papel de 

unidade de análise a ser observada, em substituição ao indivíduo, que era a proposta antes 

utilizada pelos neoclássicos. Assim, com o surgimento do Institucionalismo, resta estabelecida 

uma premissa ontológica na ciência econômica, segundo a qual a sociedade não é apenas um 

grupo de indivíduos, mas também abarca inevitavelmente sistemas de regras pelas quais os 

indivíduos se comunicam, dentre as quais as normas jurídicas. A respeito disso, o paradigma 

neoclássico: 

Não é mais dominante na corrente econômica principal e tem sido substituído por 
uma variedade de abordagens diferentes (...) essa mudança cria uma grande 
oportunidade para a economia institucional e evolucionista, que geralmente tem 
enfatizado a dinâmica, a incerteza e a racionalidade limitada.91 (HODGSON, 2007, 
p. 11). 

Assim, em aberta oposição à idéia das leis do mercado desenvolvida anteriormente92, 

os primeiros autores institucionalistas levavam em consideração os fatores psicológicos na 

determinação dos fatos econômicos, dando espaço, assim, ao método indutivo na Economia. 

                                                
90 Conforme apontado em 1.3. 
91 Do original: “is no longer dominant within mainstream economics, and it has been replaced by a variety of 
different approaches (…) this shift creates a massive opportunity for institutional and evolutionary economics, 
which has generally emphasized dynamics, uncertainty and bounded rationality.” 
92 Tal assunto foi abordado segundo o pensamento de Adam Smith, em 1.1. 
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Também se afastaram das idéias subjetivistas do Marginalismo, que se propunha a verificar as 

necessidades humanas e a atividade econômica desenvolvida com o intuito de saciá-las, para 

passar para uma visão da reunião dos homens em conjunto e para uma consideração das 

instituições sociais.  

De igual maneira os primeiros institucionalistas também se afastaram dos socialistas, 

ao minorar a importância que teria o valor do trabalho no mercado e a ressaltar os efeitos 

previsíveis da produção neste último93.  A partir de então, passam a determinar o mercado as 

instituições. Pela perspectiva da Velha Economia Institucional, portanto, as instituições 

podem ser definidas como “formas particulares de fenômenos sociais emergentes, 

principalmente de sistemas sociais ou de processos estruturados de interação, que são 

destinados a ser (quer sejam ou não), ou são descobertos a posteriori para ser, e que são 

reconhecidas como relativamente contínuas”94 (LAWSON, 2005, p. 15). 

Para a primeira fase do Institucionalismo, iniciada por Veblen, Commons e Mitchell95, 

desta forma: 

(...) hábitos, costumes, padrões sociais e regras jurídicas e econômicas são vistos 
como os principais fatores e forças que regem a vida econômica. Instituições 
econômicas são consideradas como o produto combinado da evolução, poder e 
tecnologia. Assim, muito do trabalho dos economistas institucionalistas tem se 
concentrado em descrever e analisar a vida econômica no âmbito de um vasto 
conjunto de instituições sociais circundantes.96 (MEDEMA/MERCURO, 1997, p. 
112) 

Entre as décadas de 70 e 80, entretanto, é verificada uma virada na teoria econômica 

da Velha Economia Institucional para a Nova Economia Institucional. Se na primeira destas a 

preocupação era com os custos de produção no mercado, conforme acima aduzido, na 

segunda, que se desenvolveu principalmente a partir das obras de Oliver Williamson e 

Douglass North, prevalece o conceito de custos de transação, como mais abaixo será 

demonstrado. Este é o motivo pelo qual esta corrente é chamada de “neo” ou “nova”, ou seja, 

para destacar a oposição existente entre esta e as teorias institucionalistas antigas. 

                                                
93 Com a visão macroeconômica de Keynes, já havia sido iniciada a crítica a respeito do pensamento socialista 
quanto à força de trabalho como resultado de relações interpessoais ou de luta de classes. Para Keynes, assim, 
grandezas econômicas nacionais, como o nível de emprego, deveriam ser analisadas sob a perspectiva da 
influência que exercem e que recebem da Economia como um todo. A respeito do Marginalismo, Socialismo e 
Keynesianismo, vide 1.2. 
94 Do original “particular forms of emergent social phenomena, mostly social systems, or structured processes of 
interaction, that are either intended to be (whether or not they are), or are discovered a posteriori to be and are 
recognised as, relatively enduring.” 
95 Vide 1.3 
96 Do original: “(...) habits, customs, social patterns, and legal and economic arrangements are seen to be the 
primary factors and forces governing the economic life. Economic institutions are considered to be the combined 
product of evolution, power and technology. Thus, much of the work of the Institutionalist economists has 
concentrated on describing and analyzing economic life in the context of the full array of surrounding social 
institutions.” 
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Desta maneira, pela Nova Economia Institucional, tem-se o objetivo de “(...) explicar a 

existência de instituições políticas, legais ou sociais em referência a um modelo de 

comportamentos individuais dados, traçando as respectivas conseqüências em termos de 

interações humanas.97” (HODGSON, 2007, p.12). A primeira diferença, portanto, existente 

entre estas duas correntes do movimento institucionalista, é que a Velha Economia 

Institucional defendeu a minoração da importância do papel do indivíduo na análise 

econômica, ao ir de encontro aos moldes dos neoclássicos e ao prezar por uma análise do 

papel das instituições na economia como premissa máxima.  

Já com a Nova Economia Institucional há uma retomada da relevância da participação 

do indivíduo nesta análise. Desta forma: 

(...) os novos institucionalistas pertencem a essa corrente de pensadores econômicos 
que tentam explicar as instituições políticas, econômicas, históricas e sociais – como 
o governo, a justiça, os mercados, as empresas, as convenções sociais ou as famílias 
– em termos da economia neoclássica, ao contrário da corrente institucionalista de 
Veblen, Mitchell e Commons.98 (MOURÃO, 2007, p. 320) 

A Nova Economia Institucional considera as ações humanas individuais diante das 

instituições, aproximando-se, então, da visão econômica neoclássica, pois volta a dar 

relevância às características subjetivas das preferências individuais e das necessidades 

humanas. Entretanto, ao mesmo tempo, esta escola se afasta do pensamento econômico 

neoclássico ao trazer como premissa a limitação da racionalidade. A respeito desta diferença, 

cumpre ressaltar que: 

O “imperialismo econômico” neoclássico abordou a história econômica com um 
marco teórico estático que supõe um mundo não institucional sem custos de 
transação nem fricções, no qual pouco importam os fatores políticos e culturais, e os 
mercados competitivos se estendem por obra de indivíduos racionais, 
maximizadores e egoístas (cujas preferências são exógenas e estáveis), e o passar do 
tempo é irrelevante.99” (CABALLERO, 2004, p. 138).  

Conforme acima aduzido, os neoinstitucionalistas admitem que o homem irá 

racionalmente buscar a satisfação dos próprios interesses. Entretanto, eles descrevem uma 

limitação nesta racionalidade, principalmente no tocante ao conhecimento das condições 

                                                
97 Do original: “(…) to explain the existence of political, legal, or social, institutions by reference to a model of 
given, individual behaviour, tracing out its consequences in terms of human interactions.” 
98 Do original: “(…) los “nuevos institucionalistas” pertencen a esa coriente de pensadores económicos que 
intentan explicar las instituciones políticas, económicas, históricas y sociales – como el gobierno, la justicia, los 
mercados, las empresas, las convenciones sociales o las famílias – en términos de la economía neoclásica, lo 
contrário de la corriente institucionalista de Veblen, Mitchell y Commons.” 
99 Do original: El “imperialismo económico” neoclásico abordó la historia económica com um marco teórico 
estático que supone um mundo ainstitucional sin costos de transacción ni fricciones, en el que poço importan los 
factores políticos y culturales, y los mercados competitivos se extienden por obra de indivíduos racionales, 
maximizadores y egoístas (cuyas preferências son exógenas y estables), y el paso del tiempo es intranscendente. 



72 
 

existentes nesta busca, ao tratarem, por exemplo, da limitação da capacidade de cálculo do 

homem e da existência das assimetrias de informação na economia100.  

Assim, diferente do que era defendido pelos neoclássicos, os neoinstitucionalistas não 

consideram que o ser humano, ao tomar as decisões, inclusive de atuação no mercado, possam 

ter o alcance de todas as circunstâncias envolvidas na questão. Ademais, os interesses a serem 

buscados encontram-se sujeitos a maiores restrições do que as previstas pela teoria econômica 

neoclássica, pois, para o Neoinstitucionalismo, os interesses encontram-se também limitados 

pelos direitos de propriedade e de custos de transação.  

Desta maneira, os neoinstitucionalistas se aproximam ao mesmo tempo dos 

neoclássicos, ao considerarem na análise econômica as características subjetivas das 

preferências individuais, bem como, por outro lado, também se aproximam dos 

institucionalistas, ao apresentarem como premissa a limitação da racionalidade. Por este 

motivo, o estudo desta corrente econômica não pode ser feito linearmente, com uma tentativa 

de apresentar uma concatenação de oposições doutrinárias, mas sim ciclicamente, pois sofre 

influências de movimentos diversos, do mesmo modo que nestes também apresenta efeitos. 

Outra importante distinção entre institucionalistas e neoinstitucionalistas é o fato de 

que os primeiros são favoráveis à intervenção do Estado na economia, já os segundos são 

mais cautelosos. Neste sentido:  

A maneira como se posiciona em relação à intervenção governamental na economia 
é, portanto, o principal fator de distinção entre a visão institucionalista e a 
neoinstitucionalista. Enquanto a primeira tem uma visão favorável, a segunda tem 
uma visão, por princípio, contrária à intervenção governamental. (MACHADO, 
2007, p. 1). 

Portanto, mesmo que não se considere este o principal fator de distinção entre a Velha 

Economia Institucional e a Nova Economia Institucional, é claramente constatável que o 

desenvolvimento da primeira idéia institucionalista, ainda imbuída de exaltação à 

consideração das instituições na análise econômica, não chegava a cogitar a possibilidade de 

existência de ineficiências geradas por estas, o que somente passa a ser considerado 

posteriormente, com os neoinstitucionalistas, como será nos próximos itens verificado. 

Também o conceito de instituições é alterado na virada da Velha para a Nova 

Economia Institucional. Se pela primeira as instituições eram entendidas como conjunto de 

normas, valores e regras, bem como a evolução destas, na segunda e mais recente corrente 

institucionalista as instituições: 

São restrições humanamente concebidas que estruturam a interação humana. Elas 
são compostas de restrições formais (por exemplo, regras, leis, constituições), 
restrições informais (por exemplo, normas de comportamento, convenções, códigos 

                                                
100 Em relação às assimetrias de informação, vide pensamento de Douglass North em 2.2. 
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de conduta auto-estabelecidos) e suas características de imposição. Juntas elas 
definem a estrutura de incentivo das sociedades e, especialmente, das economias. 
(...) as instituições políticas e econômicas, em conseqüência, são fundamentais, 
determinantes para o desempenho econômico. O tempo, enquanto se refere ao 
desenvolvimento econômico e social, é a dimensão na qual o processo de 
aprendizagem do ser humano molda a forma como as instituições evoluem.101 
(NORTH, 1994, p.360-359). 

A Velha e a Nova Economia Institucional, assim, convergem quanto ao fato de que as 

instituições estão aptas a, de alguma maneira, restringir a atuação do homem, porém as 

caracterizam de diferentes maneiras. A Velha Economia Institucional entende que as 

instituições seriam conjuntos orgânicos estruturados, que evoluem e são capazes de apresentar 

restrições à atividade humana, enquanto que, para a Nova Economia Institucional, as 

instituições são “arranjos livremente acoplados de elementos padronizados” 

(DIMAGGIO/POWELL, 1991, p. 14), o que faz com que, pela perspectiva desta, 

diferentemente da primeira, a limitação da racionalidade também se encontre na própria 

estrutura das instituições, motivo pelo qual podem vir a gerar ineficiências no desempenho da 

economia. Neste sentido, é afirmado que: 

A nova corrente de pensamento foi estimulada por uma observação simples: que  
relações entre os agentes econômicos, em sociedades capitalistas modernas, são  
reguladas por uma trama de mecanismos institucionais que são muito mais  
complexas e articuladas do que os considerados pelo modelo tradicional de  
concorrência perfeita. A sociedade é controlada por sofisticados sistemas jurídicos 
que dão origem a direitos de propriedade, a critérios para a atribuição da posse 
comum de bens e da prestação de bens públicos e a relações contratuais de longo 
prazo capazes de incentivar ao longo do tempo a manutenção das estruturas 
monopolistas ou de colusão102. (SCREPANTI/ZAMAGNI, 2005, p. 476) 

Da comparação acima permite ser destacado outro fator de distinção entre a Velha 

Economia Institucional e a Nova Economia Institucional. É relevante nesta perspectiva o 

enfoque dado por esta última quanto à existência dos custos de transação na Economia. Isto 

porque, diferente do que ocorreu na primeira, os autores da Nova Economia Institucional 

consideram, no desenvolver das respectivas teorias, o papel dos custos de transação ao 

realizar a análise econômica de determinada atividade. Por isso a afirmação de que a trama de 

                                                
101 Do original: “are the humanly devised constraints that structure human interaction. They are made up of 
formal constraints (e. g. rules, laws, constitutions), informal constraints (e. g. norms of behavior, conventions, 
self-imposed codes of conduct), and their enforcement characteristics. Together they define the incentive 
structure of societies and specially economies. (...) the political and economic institutions, in consequence, are 
the underlying, determinants of economic performance. Time as it relates to economic and societal change is the 
dimension in which the learning process of human beings shapes the way institutions evolve”. 
102 Do original: “The new stream of thought was stimulated by a simple observation: that relationships among 
economic agents, in modern capitalist societies, are regulated by an interweaving of institutional mechanisms 
that are much more complex and articulated than those considered by the traditional model of perfect 
competition. Society is controlled by sophisticated legal systems which give rise to property rights; to criteria for 
the allocation of common-ownership goods and the provision of public goods; and to long-term contractual 
relationships capable of encouraging the maintenance through time of monopolistic or collusive structures.” 
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mecanismos neoinstitucionalistas é mais complexa e articulada do que as tradicionalmente 

consideradas. 

Como acima consignado103, a preocupação com os custos de transação iniciou-se com 

o pensamento de Coase, especialmente, com a publicação de “The problem of social cost”, em 

1960. Para ele, além dos custos da produção, também os custos administrativos das operações 

estabelecidos pelas instituições devem ser observados na análise econômica. Assim, deve ser 

levado em consideração que as mudanças no sistema concretizadas pelas escolhas das 

instituições podem levar alguns setores da economia à melhora ou à piora. Por este viés, 

Coase asseverou que: “a razão pela qual economistas se equivocaram foi que o sistema 

teórico deles não levou em conta um fator que é essencial, caso se pretenda analisar o efeito 

de uma mudança na lei na alocação dos recursos. Este efeito faltante é a existência dos custos 

de transação.104” (COASE, 1988, p. 175). 

Portanto, ao considerar mais este fator distintivo entre os movimentos em estudo, pode 

ser afirmado que, na Economia, o Institucionalismo, mais especificamente a Velha Economia 

Institucional, trouxe as bases para o que depois se desenvolveria autonomamente como o 

movimento da Análise Econômica o Direito105. Anos após, os escritos de Coase, que 

efetivamente representam o início deste movimento106, influenciaram o desenvolvimento de 

uma nova escola econômica, a Nova Economia Institucional.  

Este fato corrobora com a idéia da amplitude da interligação entre Direito e Economia. 

Tais disciplinas estão tão intimamente ligadas que o produto das influências entre estas duas, 

a Análise Econômica do Direito, realiza em retorno efeitos na própria Economia. 

Com a Nova Economia Institucional, assim, há uma retomada da relevância das 

características individuais do ser humano na análise econômica, especialmente perante as 

instituições, sendo considerada, para tanto, a limitação da racionalidade e a existência dos 

custos de transação. Também neste sentido, e diante da limitação da racionalidade nas 

próprias instituições, a Nova Economia Institucional defende a cautela na intervenção estatal 

na economia. 

                                                
103 Vide 1.4. 
104 Do original: “The reason why economists went wrong was that their theoretical system did not take into 
account a factor which is essential if one wishes to analyze the effect of a change in the law on the allocation of 
resources. This missing factor is the existence of transaction costs.” 
105 A respeito da influência do Institucionalismo na origem da Análise Econômica do Direito, há a afirmação de 
que: “Embora a maioria dos economistas identifique o começo da Análise Econômica do Direito com a  
Escola de Chicago, as raízes Análise Econômica do Direito (...) encontram-se na verdade em parte na  
tradição institucionalista de várias décadas anteriores.” (MEDEMA/MERCURO, 1997, p. 110). Do original: 
“Although most economists identify the beginning of law and economics with the Chicago school, the roots of 
law and economics (...) actually lie in part within the Institutionalist tradition several decades earlier.”  
106 Vide 1.4. 
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Entretanto, o Neoinstitucionalismo não constitui uma corrente de pensamento 

unificada e chega a ser mais estratificada do que o antigo Institucionalismo. Neste sentido, 

também, é conhecido o embate até hoje existente entre Posner e Williamson a respeito das 

instituições na Análise Econômica do Direito107. Ademais, por consistir em estudo 

relativamente recente, longe está o consenso nas mais básicas questões, que vão desde a 

denominação desta corrente à relação desta com outras teorias, inclusive com o próprio 

Institucionalismo108. São admitidas, assim, diversas abordagens neoinstitucionalistas, como as 

baseadas no direito de propriedade, nos contratos e nos custos de transação 

(MEDEMA/MERCURO, 1997, p. 131). 

Nas próximas linhas desta dissertação, serão apresentadas e propostas como base 

teórica as premissas da Nova Economia Institucional, mais especificamente, por meio das 

contribuições teóricas do historiador econômico Douglass North em relação à conformação 

das instituições para a obtenção de maior eficiência na economia e dos aspectos 

microeconômicos da teoria de Oliver Williamson, para a análise econômica do tributo 

denominado contribuição social de intervenção no domínio econômico.  

É importante ressaltar que a apresentação a seguir dos escritos destes autores não 

segue uma ordem de relevância para este trabalho, pois ambos ao respectivo modo 

contribuem para a idéia a ser defendida, mas sim uma ordem cronológica de exposição de 

idéias. Neste sentido, inclusive, as concepções teóricas do primeiro economista são utilizadas 

como premissas de análise para o segundo. 

 

 

 
 

                                                
107 A esse respeito: “Talvez já superado em alguns pontos, o famoso embate travado entre Williamson e Posner 
em artigos publicados no Journal of Institutional and Theoretical Economics, em 1993, foi ácido em muitos 
momentos, mas sempre elucidativo em torno das principais dissonâncias entre duas escolas de pensamento.” 
(ZYLBERSZTAJN∕ SZTAJN, 2005, p. 1-2). 
108 Não há sequer concordância a respeito das distinções entre a Velha e a Nova Economia Institucional. Assim, 
por exemplo, de um lado é afirmado que: “(...) os limites anteriormente perceptíveis entre o original e o 
novo institucionalismo são agora muito menos claros”. (HODGSON, 2007, p. 14). Do original: “(...) the 
formerly discernable boundaries between the original and the new institutionalism are now much less clear.” Do 
outro, é afirmado que: “A compreensão do funcionamento das instituições e sua relevância para o 
desenvolvimento se apóia em distintas escolas, com sua própria concepção da mudança institucional, que 
salientam problemas que dão lugar a propostas políticas distintas.” (PRATS, 2007, p. 121). Do original: “La 
comprensión del funcionamiento de las instituciones y su relevancia para el desarrolo se apoya en distintas 
escuelas, com su propia concepción del cambio institucional, que subrayan problemas que dan lugar a propuestas 
políticas distintas.” E prossegue, ao afirmar que os enfoques “se distinguem pela definição de instituição, o nível 
de análise, a concepção do surgimento e a mudança das instituições e os problemas que identificam.” (PRATS, 
2007, p. 129). Do original: “(...) se distinguen por la definición de institución, el nível de análisis, la concepción 
del surgimiento y el cambio de las instituciones, y los problemas que identifican.”  
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2.2 As mudanças institucionais de North e a performance econômica 

 Já na década de 60, Douglas North destacava o papel do governo do desenvolvimento 

econômico de um país. Neste sentido, afirmou haver o “(...) papel crucial desempenhado pelo 

governo (...) na criação de um ambiente hospitaleiro para a atividade econômica.109” 

(NORTH, 1966, p. 98). A presença do enfoque institucionalista nas obras deste autor, 

entretanto, só se desenvolveu em maior escala depois do início da década de 70. A este 

respeito, ele afirmou que:  

O meio institucional é o conjunto de regras fundamentais políticas, sociais e legais 
que estabelecem a base para a produção, o comércio e a distribuição. Regras de 
eleições governamentais, direitos à propriedade e o direito de contratar são exemplos 
do tipo de regras básicas que compõem o ambiente econômico110. (NORTH/ 
DAVIS/SMORODIN, 1971, p.6) 

 A publicação da obra “Institutions, Institutional Change and Economic Performance”,  

com a primeira edição em 1990, ainda sem tradução para o português, se apresenta atualmente 

como uma relevante referência da doutrina neoinstitucionalista. Pela pesquisa desenvolvida a 

respeito das mudanças nas instituições, North dividiu em 1993 o prêmio Nobel em Economia 

com o economista Robert Fogel111. Atualmente, Douglass North é um dos 

neoinstitucionalistas norte-americanos mais influentes112, juntamente com Oliver Williamson, 

autor a ser estudado no próximo tópico. 

Como acima consignado, dentre as características da Nova Economia Institucional, 

está a importância dada, na análise econômica, às características individuais do homem, 

especialmente perante as instituições. Para tanto, é ressaltada a limitação da racionalidade e a 

existência dos custos de transação nas relações entre eles. Estas características encontram-se 

especificamente no pensamento de Douglass North, que parte para uma sistematização das 

idéias com base na noção de racionalidade limitada e na noção dos custos de transação na 

atuação dos sujeitos na economia.  

A este respeito, afirmou que: “O postulado da racionalidade instrumental da teoria 

neoclássica presume que os atores possuem informações necessárias para avaliar corretamente 

                                                
109 Do original: “(…) the crucial role played by the government (…) in the creation of a hospitable environment 
for economic activity.” 
110 Do original: “The institutional environment is the set of fundamental political, social, and legal ground rules 
that establishes the basis for production, exchange, and distribution. Rules governing election, property rights, 
and the right of contract are examples of the type of ground rules that make up the economic environment.”  
111 A respeito do prêmio concedido, vide < http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1993/ north-
lecture.html>. Acesso em 24 jun. 2010. 
112 Neste sentido, “Os autores precursores da NEI são Oliver Williamson e Douglas North.” (SACOMANTO 
NETO/TRUZZI, 2002, p.38), texto no qual NEI é a sigla utilizada para a Nova Economia Institucional, e: 
“Podemos sintetizar os princípios básicos dos institucionalistas norte-americanos sobre o funcionamento dos 
mercados seguindo (...)North (1990) e Williamson (1998)”. (MOURÃO, 2007, p. 319). Do original: “Podemos 
sintetizar los princípios básicos de los institucionalistas norteamericanos sobre el fucionamiento de los mercados 
siguiendo (...) North (1990) y Williamson (1998)”. 
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as alternativas e, em conseqüência, fazer escolhas que irão atingir os fins desejados.113” 

(NORTH, 2003, p. 108). Em outras palavras: 

(...) os atores iriam sempre possuir modelos verdadeiros ou, se inicialmente 
possuíssem modelos incorretos, o retorno da informação iria corrigi-los. Mas esta 
versão do modelo do ator racional pura e simplesmente nos desviou. Os atores 
freqüentemente têm que agir sobre informações incompletas e processar as 
informações que recebem através de construções mentais que podem resultar em 
caminhos persistentemente ineficientes114. (NORTH, 2003, p. 8) 

Douglass North defende, assim, a consideração da limitação da racionalidade dos 

homens ao se realizar uma análise econômica, bem como a constatação das características 

particulares de cada sujeito envolvido na questão a ser tratada ou, como ele denomina, das 

características de cada “ator”115. A respeito destas características particulares, North afirmou 

que, para que sejam analisadas as escolhas individuais, faz-se necessário observá-las por dois 

aspectos do comportamento humano: a motivação e a decifração do meio.  

Isto porque “muitos casos são os que não se trata apenas de um comportamento de 

maximização de riqueza, mas de altruísmo e de restrições auto-impostas, que mudam 

radicalmente os resultados quanto às escolhas que as pessoas realmente fazem.116” Ademais, 

as “pessoas decifram o meio processando informações mediante construções mentais pré-

existentes, por meio das quais elas entendem o meio e resolvem os problemas que 

enfrentam.117” (NORTH, 2003, p. 20).  

Ele demonstra que, além da limitação da racionalidade, são frágeis as pressuposições 

de que os homens sempre agirão em busca do aumento do lucro, pois estes poderão ter 

motivações outras que os levem a atuar de forma inesperada ou até mesmo contrária à 

                                                
113 Do original: The instrumental rationality postulate of neoclassical theory assumes that actors possess 
information necessary to evaluate correctly the alternatives and in consequence make choices that will achieve 
the desired ends.  
114 (…) the actors would always possess true models or if they initially possessed incorrect models the 
information feedback would correct them. But that version of the rational actor model has simply led us astray. 
The actors frequently must act on incomplete information and process the information that they do receive 
through mental constructs that can result in persistently inefficient paths.   
115 Sobre este tema, North avançou “(...) na compreensão dos limites da racionalidade dos atores, na medida em 
que convertem ao contexto estratégico ou institucional, onde se produz a relação política, não em um mero 
mecanismo no qual se produz a agregação das preferências individuais, mas em estruturas que modelam a 
instabilidade, a incerteza e o caráter endógeno que tem o processo de formação de preferência de cada um dos 
atores.” (ZURBRIGGEN, 2006, p. 69). Do original: “(...) en la comprensión de los límites de la racionalidad de 
los actores en la medida que convierten al contexto estratégico u orden institucional donde se produce la relación 
política no en un mero mecanismo en el que se produce la agregación de las preferencias individuales, sino en 
estructuras que modelan la inestabilidad, la imprecisión y el carácter endógeno que tiene el proceso de formación 
de preferencias en cada uno de los actores.”  
116 Do original: “Many cases are ones not simply of wealth-maximizing behavior, but of altruism and of self-
imposed constraints, which radically change the outcomes with respect to the choices that people actually make.” 
117 Do original: “(…) people decipher the environment by processing information through preexisting mental 
constructs through which they understand the environment and solve the problems they confront.”  
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obtenção de ganhos materiais. Outrossim, relembra o autor o pressuposto fenomenológico118 

das interpretações individuais, ao afirmar que os sujeitos irão compreender o meio 

circundante por intermédio de construções mentais anteriormente construídas. 

Já a limitação da racionalidade se refere à impossibilidade de total conhecimento das 

condições existentes no meio analisado, ou, mais especificamente para este estudo, das 

condições do mercado, devido à existência de assimetrias de informação na economia. 

Asseverou North que “(...) de fato, existem assimetrias de informação entre os jogadores e 

estas, em combinação com a função básica do comportamento dos indivíduos, produzem 

implicações radicais para a teoria econômica e para o estudo das instituições.119” (NORTH, 

2003, p. 30).  

Pode ser constatado, assim, que é característica fundamental na teoria da Nova 

Economia Institucional a pressuposição de que o ser humano, ao tomar as decisões, não é 

capaz de alcançar todas as circunstâncias que tangenciam a decisão a ser tomada, incluindo-se 

nesta assertiva, também, as decisões mercadológicas. Desta maneira: 

Os custos de transação aumentam, porque a informação é cara e detida de forma 
assimétrica pelas partes na troca e também por que qualquer forma pela qual os 
atores desenvolvam instituições para estruturar a interação humana resulta em algum 
grau de imperfeição dos mercados.120 (NORTH, 2003, p. 108). 

Portanto, o outro importante fator a ser levado em consideração, principalmente ao se 

estudar a doutrina de North, são os custos de transação, nos termos da influência legada por 

Coase, como já acima descrito, ao se tratar dos neoinstitucionalistas em caráter geral. Em 

consonância com este pensamento, é notável que: 

O sistema legal/social/econômico representa um papel importante para determinar a 
alocação de recursos na sociedade, em parte pelo impacto deste nos custos de 
transação. Especificamente, o arranjo neoinstitucional pode causar efeito na 
produção e na troca por meio da redução dos custos de transação, permitindo, por 
conseguinte, que os recursos escoem para usos de maior valor121. 
(MEDEMA/MERCURO, 1997, p. 136) 

                                                
118 Pela Fenomenologia, “O fenômeno integra a consciência e a realidade, e a fenomenologia é o estudo que quer 
saber como o indivíduo percebe o fenômeno. (...) O ser humano, com os componentes essenciais de seu sistema 
nervoso como a memória, o raciocínio hipotético dedutivo, a imaginação, a criatividade, suas emoções, suas 
intuições e os limites do seu conhecimento acumulado, procura exatamente a compreensão da realidade.” 
(SÉRGIO SILVA, 2004, p. 40) 
119 Do original:”(…) in fact, there are asymmetries of information among the players, and these and the 
underlying behavioral function of individuals in combination produce radical implications for economic theory 
and for the study of institutions.”  
120 Do original: “The costs of transacting arise because information is costly and asymmetrically held by the 
parties to exchange and also because any way that the actors develop institutions to structure human interaction 
results on some degree of imperfection of the markets.” 
121 Do original: “The legal/social/economic system plays an important role in determining the allocation of 
resources in society, in part through its impact on the cost of transacting. Specifically, new institutional 
arrangements can affect production and exchange by reducing transaction costs, thereby allowing resources to 
flow do higher-valued uses.” 
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Por estas constatações, North aponta uma relação direta entre a assimetria de 

informação e os custos de transação, pois a precariedade na obtenção de informações no 

mercado termina por agregar valor a estas, aumentando, assim os custos de transação a serem 

suportados pelo sujeito que está atuando na troca.  

A captação de informações é considerada como um dos custos de transação a serem 

suportados na transferência de propriedade de um sujeito econômico para outro. Trata-se, 

portanto, de um dos custos da produção, juntamente com o custo da transformação da 

mercadoria. A análise dos custos de transação inclui, por isso, “os custos de se fazer a troca 

(...) e os custos de manter e proteger a estrutura institucional (...).122” (PEJOVICH, 1995, p. 

84). Por isto, afirma North que: 

Os custos de transação são a dimensão mais observável da conformação institucional 
que está por trás das restrições nas trocas. Eles consistem naqueles custos que 
passam pelo mercado e que, por conseqüência, são mensuráveis, e nos custos de 
difícil mensuração, que incluem tempo de aquisição de informação, filas, suborno, e 
assim por diante, bem como as perdas devidas a imperfeitos acompanhamento e 
execução.123 (NORTH, 2003, p. 68) 

Em conseqüência, diante das assimetrias de informação verificáveis no mercado, os 

sujeitos devem observar atentamente aos custos de transação existentes, determinando a 

natureza destes e, se possível, identificando a amplitude de cada um, para que possam, então, 

transferi-los juntamente com a mercadoria na ocasião da troca a ser efetuada. O sujeito que 

recorrentemente não leva em consideração os custos de transação, principalmente aqueles 

custos mais difíceis de serem identificados e mensurados, nos termos acima, tornam-se 

passíveis de sofrer futuros prejuízos.  

É possível, afirmar, então, que custos de transação demasiadamente altos ou aqueles 

que, mesmo não sendo tão altos assim, deixam de ser contabilizados, poderão ao fim impedir 

a continuação da atividade lucrativa feita pelos sujeitos, ocasionando, inclusive, uma eventual 

extinção da realização destas atividades. A falta de capacidade de previsão e preparo quando o 

tema são os custos de transação pode prejudicar a atuação no mercado.   

Se, numa corriqueira visão inicial, isto parecer como uma temática adstrita aos 

particulares que atuam no mercado como comerciantes ou como prestadores de serviço, por 

exemplo, e que desejam diminuir o custo total das atividades que realizam, faz-se necessário 

lembrar aqui que a diminuição da movimentação dos mercados, quando verificada em larga 

                                                
122 Do original: “They include the costs of making an exchange (…), and the costs of maintaining and protecting 
the institutional structure (…).” 
123 Do original: “Transaction costs are the most observable dimension of the institutional framework that 
underlies the constraints in exchange. They consist of those costs that go through the market and therefore are 
measurable, and of hard-to-measure costs that include time acquiring information, queuing, bribery, and so forth, 
as well as the losses due to imperfect monitoring and enforcement.” 
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escala, também irá, em última análise, frear o crescimento econômico do respectivo Estado, 

de maneira que a diminuição dos custos de transação também deve ser um dos objetivos da 

Administração Pública. No mesmo sentido: 

A organização da Fazenda Pública (...) deve buscar a estrutura mais adequada para 
obter a minimização dos custos de transação. Isto pode exigir-lhe incorporar 
condições similares às de mercado na Administração Pública (...). Deste modo, se 
abre um campo de investigação para os fazendários públicos: estudar quão eficiente 
é a estrutura fazendária de um Estado, tarefa na qual haverá pontos de conexão com 
a política dos custos de transação, tal como veremos.124 (CABALLERO, 2000, p. 
11-12). 

Em conseqüência do exposto, e com o intuito de aumentar a eficiência na alocação dos 

recursos e melhorar o desempenho da economia, a doutrina neoinstitucionalista de Douglass 

North busca analisar as instituições para reduzir a incidência dos custos de transação na 

produção, no comércio e na distribuição nos mercados125. Trata-se, pela visão do próprio 

autor, de uma combinação da teoria do comportamento humano, ao considerar a limitação da 

racionalidade e a individualidade no processamento das informações encontradas no meio, 

com a teoria dos custos de transação.  

Em outras palavras: “quando as combinamos nós podemos entender porque as 

instituições existem e que papel elas exercem no funcionamento das sociedades.126” (NORTH, 

2003, p. 27). A importância do estudo das instituições, que não deixam de ser construções não 

palpáveis e desenvolvidas pelo próprio homem, capazes de restringir e estruturar a atuação 

deste, decorre então da aptidão que as instituições detêm de influenciar o desempenho da 

economia.  

                                                
124 Do original: “La organización de la Hacienda Pública (...) debe buscar la estructura más adecuada para lograr 
la minimización de los costes de transación. Esto puede exigirle incorporar condiciones similares a las de 
mercado em la Administración Pública (...). De este modo, se abre um campo de investigación para los 
hacendistas públicos: estudiar cuán eficiente es la estructura hacendística de um Estado, tarea em la cual habrá 
puntos de conexión com la política de los costes de transación, tal como veremos.” 
125 A respeito do tema dos custos de transação, a situação é mais grave nos países pobres. O autor, apesar de 
utilizar uma antiquada expressão para a atualidade, mas talvez ainda adequada para a primeira edição da citada 
obra, afirma que: “quando comparamos os custos de transação num país de terceiro mundo com outro em 
avançada economia industrial, os custos para o câmbio nos moldes são muito maiores –às vezes não se realiza a 
troca porque os custos são muito altos. A estrutura institucional no terceiro mundo necessita de uma estrutura 
formal (e o cumprimento) que sustentem mercados eficientes. No entanto, frequentemente existirão nos países de 
terceiro mundo setores informais (na realidade, economias clandestinas) que tentarão proporcionar uma estrutura 
para o câmbio.” (NORTH, 2003, p.67). Do original: “When we compare the cost of transacting in a Third World 
country with that in an advanced industrial economy, the costs per exchange in the former are much greater – 
sometimes no exchange occurs because costs are so high. The institutional structure in the Third World lacks the 
formal structure (and enforcement) that underpins efficient markets. However, frequently there will exist in 
Third World countries informal sectors (in effect underground economies) that attempt to provide a structure for 
exchange.”     
126 Do original: “When we combine them we can understand why institutions exist and what role they play in the 
fuctioning of societies.” 
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Para Douglas North, as instituições “são o determinante subjacente da performance a 

longo prazo da economia.127” (NORTH, 2003, p. 107). No tópico anterior foi apresentada a 

definição deste autor sobre as instituições, segundo a qual são estas restrições humanamente 

concebidas que estruturam a interação humana, podendo ser compostas de restrições formais e 

de restrições informais128. Somada a definição acima exposta, o autor afirma que “as 

instituições existem para reduzir as incertezas envolvidas na interação humana.129” (NORTH, 

2003, p. 25).  

Antes de tratarmos das características das restrições formais e informais que 

estruturam a atuação e a interação humana, necessário se faz complementar a idéia de 

instituições desenvolvida pelo pensamento de Douglass North. Como até aqui frisado, o 

estudo das instituições realizado por North, pela perspectiva da Nova Economia Institucional, 

tem uma finalidade pragmática, qual seja, permitir a diminuição dos custos de transação para 

aumentar o grau de eficiência no desempenho da economia. O objetivo não visa apenas uma 

diminuição dos custos verificados pelos dos sujeitos individualmente considerados, mas 

também tem a finalidade de permitir o crescimento da economia, por uma perspectiva 

macroeconômica.  

A Nova Economia Institucional une, com isto, duas perspectivas ao aplicar as teorias 

econômicas no exame do Direito: pela perspectiva microeconômica, verifica as instituições 

que envolvem as relações entre os sujeitos, inclusive quanto à existência da assimetria de 

informações e dos custos de transação. Já pela perspectiva macroeconômica, a Nova 

Economia Institucional lida com o sistema de normas legais, além das regras políticas e 

sociais, que determinam a base da produção, do comércio e da distribuição na economia. 

Desta maneira é que são identificadas e analisadas as estruturas das instituições pelos 

autores neoinstitucionalistas, sendo complicado tentar separar a perspectiva macroeconômica 

da microeconômica neste caso, pois ambas estão presentes de maneira convergente nesta linha 

da Análise Econômica do Direito. Por isso afirma North que as “instituições são as regras do 

jogo na sociedade ou, mais formalmente, são as restrições humanamente concebidas que 

moldam a interação humana. Em conseqüência, elas estruturam os incentivos nas trocas 

humanas, sejam políticas, sociais ou econômicas.130” (NORTH, 2003, p. 3). 

                                                
127 Do original: “(…) are the underlying determinant of the long-run performance of economies”. 
128 Vide 2.1. 
129 Do original: “Institutions exist to reduce the uncertainties involved in human interaction.” 
130 Do original: “Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised 
constraints that shape human interaction. In consequence they structure incentives in human exchange, whether 
political, social, or economic.” 
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Ao afirmar que as instituições são as regras do jogo na sociedade, North permite que 

estas também sejam vistas pela perspectiva da denominada “Teoria dos jogos”, portanto. 

Apenas para ilustrar a intenção de North ao realizar esta comparação, necessário se faz 

esclarecer que, por esta teoria: 

Quando dois (ou mais) indivíduos interagem e suas ações se baseiam naquilo que 
esperam ou desejam que os outros façam, existe o que se denomina “comportamento 
estratégico”. Quando isso ocorre, a interação entre eles pode ser tratada como um 
jogo. Em tal situação, a Teoria dos Jogos analisa e ajuda a prever as estratégias 
racionais desses indivíduos a partir da definição de quais são as regras do jogo. 
(PINHEIRO/SADDI, 2005, p. 157). 

As instituições determinam o comportamento humano na sociedade, assim como a 

Teoria dos Jogos determina o comportamento dos jogadores em determinada situação 

prevista. Em outros termos, “a Nova Economia Institucional opera em dois níveis 

relacionados: o ambiente institucional (ou as regras do jogo) e as instituições de governança 

(ou os jogadores).” (WILLIAMSON, 2005, p. 42). Para North, assim, as instituições detêm o 

relevante papel de determinar as regras, sejam estas jurídicas, sociais ou econômicas, a serem 

aplicadas na sociedade. 

É relevante observar que as restrições estabelecidas pelas instituições, conforme o 

pensamento deste autor, podem ser formais ou informais. Em outros termos, “as restrições 

institucionais que definem o conjunto de oportunidade dos indivíduos são um complexo de 

restrições formais e informais.131” (NORTH, 2003, p. 67). A partir daqui, a construção desta 

teoria converge para um caminho duplo: de um lado, estão as regras efetivamente estipuladas 

e positivadas pelo sistema, correspondendo, portanto, ao resultado de uma construção formal 

previamente estabelecida. Do outro, encontram-se as regras que são informalmente 

transmitidas pelos homens.  

Apesar de separados pela natureza que os constitui, ambos os caminhos chegarão ao 

mesmo fim, qual seja, a estruturação da interação humana. Ambas as restrições possíveis de 

serem impostas pelas instituições, sejam formais ou informais, terão a envergadura de moldar 

as relações entre os homens, inclusive as relações econômicas e jurídicas. Desta forma, não 

obstante a maior facilidade de constatação das restrições formais, pela própria característica 

da formalidade que as diferenciam das outras, a importância das restrições informais que 

também compõem as instituições não resta diminuída.  

As regras informais “(...) advêm da informação socialmente transmitida e são parte do 

patrimônio que denominamos cultura.132” (NORTH, 2003, p. 37). Pode ser afirmado, 

                                                
131 Do original: “The institutional constraints that define the opportunity set of individuals are a complex of 
formal and informal constraints.” 
132 Do original: “(...) come from socially transmitted information and are parto f the heritage that we call cuture.” 
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portanto, que em qualquer sociedade haverá, de diferentes maneiras e em maior ou menor 

incidência, uma imposição feita pelos próprios homens de restrições específicas para 

estruturar as relações havidas entre eles.  

São restrições informais, destarte, aquelas definidas por códigos de conduta, normas 

de comportamento e convenções sociais ao longo do tempo, como afirmado anteriormente133. 

Por serem resultados históricos da relação humana, a conseqüência, que também é um 

diferencial das restrições informais em relação às formais, é que as restrições informais não se 

transformam rapidamente. Afirma North, neste sentido, que: 

Igualmente importante é o fato de que as restrições informais que são derivadas 
culturalmente não irão se modificar imediatamente em reação às mudanças nas 
regras formais. Como resultado, a tensão entre a alteração de regras formais e a 
persistência de restrições informais produz resultados que têm implicações 
importantes para a maneira pela qual a economia muda (...).134 (NORTH, 2003, p. 
45). 

Esta questão das mudanças das instituições segundo o pensamento de Douglass North 

será em seguida abordada. Ainda quanto à tensão havida quando da alteração de restrições 

formais e a continuação de restrições informais, pode ser afirmado que decorre do fato de que, 

mesmo havendo relevantes mudanças nas restrições formais, muitas restrições informais irão 

sobreviver, pois continuarão a resolver problemas decorrentes das relações de troca entre os 

sujeitos, sejam sociais, políticas ou econômicas (NORT, 2003, p. 91). 

É necessário então analisar antes o que seriam as restrições formais que também 

compõem as instituições. A esse respeito afirma o autor que: 

A crescente complexidade das sociedades iria naturalmente aumentar o ritmo de 
proveito para a formalização das restrições (que se tornou possível com o 
desenvolvimento da escrita) e as mudanças tecnológicas tenderam a reduzir os 
custos para mensuração e a incentivar um preciso sistema de pesos e medidas. A 
criação de um sistema jurídico formal para lidar com controvérsias mais complexas 
implica regras formais; hierarquias que evoluem com uma organização mais 
complexa implicam estruturas formais (...).135 (NORTH, 2003, p. 46) 

 As restrições formais podem ser regras jurídicas, inclusive as regras estabelecidas 

pelos contratos, além de regras políticas e econômicas. As regras ou normas jurídicas, para 

que detenham validade num determinado sistema, deverão obedecer a outras regras formais e 

materiais quando da sua instituição, questão que será detalhada em momento oportuno neste 

                                                
133 Vide 2.1. 
134 Do original: Equally important is the fact that the informal constraints that are culturally derived will not 
change immediately in reaction to changes in the formal rules. As a result the tension between altered formal 
rules and the persisting informal constraints produces outcomes that have important implications for the way 
economy change (…).” 
135 Do original: “The increasing complexity of societies would naturally raise the rate of return to the 
formalization of constraints (which became possible with the development of writing), and technological change 
tended to lower measurement costs and encourage precise, standardized weights and measures. The creation of 
formal legal systems to handle more complex disputes entail formal rules; hierarchies that evolve with more 
complex organization entail formal structures (…).” 
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trabalho136. Já as regras políticas, pelo pensamento de Douglass North, são aquelas que 

“definem a estrutura hierárquica do governo, a respectiva estrutura básica de decisão e as 

características explícitas do controle do programa de trabalho.137” E as regras econômicas “ 

(...) definem direitos de propriedade, que é o feixe de direitos sobre o uso e a renda a ser 

derivada da propriedade, bem como a habilidade de alienar um ativo ou um recurso.138” 

(NORTH, 2003, p. 47).  

As restrições formais, portanto, são aquelas que foram efetivamente formalizadas pelo 

ordenamento e nele encontram-se sistematizadas, diferente das restrições informais, cuja 

propagação se dá entre os homens pela cultura. Ademais, as restrições formais têm a 

possibilidade de modificar as restrições informais estipuladas pelos indivíduos, pela 

coercibilidade que detêm, especificamente ao se tratar de regras formais jurídicas, o que traz 

de volta a questão das mudanças nas instituições, tema de relevância para o autor ora 

estudado. 

Conforme acima sinalizado, além de descrever as restrições que constituem as 

instituições, Douglass North prevê a ocorrência de mudanças nestas por meio de alterações 

naquelas. Isto porque, com o passar do tempo, o referido complexo de restrições formais e 

informais invariavelmente apresenta o desenvolvimento de mudanças contínuas nas 

respectivas margens. Aos poucos, então, as mudanças que ocorrem nas restrições formais e 

informais modificam a conformação da instituição.  

“Mudança”, assim, “consiste tipicamente em ajustes marginais no complexo de regras, 

normas e no cumprimento que constitui a conformação institucional.139” (NORTH, 2003, p. 

83). Impera observar neste sentido que, se o sistema de preços funcionasse sem custos e o 

mercado conseqüentemente fosse por si próprio eficiente, as instituições não teriam relevância 

na análise econômica, muito menos as mudanças nelas percebidas.  

No entanto, influenciado pela constatação do Teorema de Coase140, principalmente em 

relação à verificação de que as mudanças no sistema concretizadas pelas escolhas das 

instituições podem levar alguns setores da economia à melhora ou à piora, Douglass North 

percebeu a relevância da consideração das mudanças nas instituições para o aperfeiçoamento 

da análise econômica. 
                                                
136 Vide 3.1. 
137 Do original: “Political rules broadly define the hierarchical structure of the polity, its basic decision structure, 
and the explicit characteristics of agenda control.” 
138 Do original: “(...) define property rights, that is the bundle of rights over the use and the income to be derived 
from property and the ability to alienate an asset or a resource.” 
139 Do original: “Change typically consists of marginal adjustments to the complex of rules, norms, and 
enforcement that constitute the institutional framework.” 
140 Vide 1.4. 
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 Nesta questão, afirmou que duas são as razões pelas quais a mudança institucional 

ocorre: o aumento do retorno e os mercados imperfeitos caracterizados por altos custos de 

transação (NORTH, 2003, p. 95). Assim, a partir do momento que se tem, num mercado 

imperfeito, a realização de atividades com o objetivo de aumento do retorno e, em 

contrapartida, a existência de altos custos de transação, que inclusive podem chegar a impedi-

las, torna-se relevante o estudo das instituições. Com isso se pode realizar uma análise, pela 

perspectiva do Direito e da Economia, da possibilidade de redução destes custos na produção, 

no comércio e na distribuição nos mercados.  

O escopo desta análise é aumentar a eficiência na alocação de recursos e melhorar o 

desempenho da economia de um país, a partir de dados concretos. Por isso é que pode ser 

afirmado que o crescimento econômico depende em larga escala dos ajustes marginais no 

complexo de regras que compõem a conformação institucional, que é variável no tempo e no 

espaço. Em outros termos, o processo de desenvolvimento econômico, com maior redução das 

incertezas e menor incidência de custos de transação, é também resultado de um processo de 

desenvolvimento das instituições, a partir de mudanças nas restrições formais e informais que 

as compõem. 

Por esta perspectiva devem ser analisadas as normas de intervenção do Estado na 

economia que são instituídas pelo respectivo ordenamento jurídico, bem como deve ser 

verificado o papel destas na obtenção de maior eficiência econômica. A partir destas 

considerações de Douglas North quanto ao papel das instituições, passa-se ao estudo das 

organizações de Oliver Williamson, desenvolvido a partir da teoria da Economia dos Custos 

de Transação. 
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2.3 As instituições e os mecanismos de governança de Williamson 

 Em conformidade com o que foi anteriormente citado, pode-se afirmar que diversas 

são as abordagens neoinstitucionalistas, tais como as baseadas no direito de propriedade, nos 

contratos ou nos custos de transação141. A Nova Economia Institucional com enfoque no 

conceito dos custos de transação, citado no início deste trabalho142, influenciada diretamente 

pelo pensamento de Ronald Coase e Douglass North, e desenvolvida por autores como Oliver 

Williamson, ocupa-se do estudo dos custos existentes na criação, na manutenção e na 

mudança das instituições. Assim: 

(...) no nível micro, os custos de transação consistem naqueles custos associados às 
contratações entre partes privadas, ao passo que, no nível macro, pode ser dito que 
os custos de transação consistem nos custos envolvidos no processo de negociação 
através do qual o quadro institucional da sociedade é instituído ou modificado.143 
(MEDEMA/MERCURO, 1997, p. 131). 

 Ao adotar esta perspectiva, Williamson afirma que “a Nova Economia Institucional 

está preocupada com as origens, a incidência e as ramificações dos custos de transação.”144 

(WILLIAMSON, 1986, p. 101). Para esta corrente da Economia, portanto, devem ser levados 

em consideração os custos de transação das operações ao se realizar uma análise econômica 

de determinados elementos, dentre os quais, os jurídicos, bem como a importância do papel 

do governo na determinação da estrutura das instituições. Em 2009, juntamente com a 

cientista política Elinor Ostrom, Oliver Williamson recebeu o prêmio Nobel em Economia 

pelo avanço obtido na pesquisa em governança econômica145.  

Antes de ser apresentado o estudo sobre os mecanismos de governança desenvolvido 

pelo referido autor, necessário se faz tecer alguns comentários a respeito da teoria construída 

pela denominada Economia dos Custos de Transação, bem como o papel desempenhado pelas 

instituições e pelas organizações nesta. A partir de então, serão verificados os mecanismos de 

governança e a importância desta perspectiva para análise da intervenção da Economia por 

meio de tributos, mais especificamente, da contribuição social de intervenção no domínio 

econômico. 

Ainda na década de 80, Williamson afirmava que “a abordagem dos custos de 

transação se preocupa com os custos do funcionamento do sistema econômico, especialmente 

                                                
141 Vide 2.1. 
142 Vide 1.4. 
143 Do original: “(...) at the microlevel, transaction cost consist of those costs associated with contracting between 
private parties, whereas, at the macrolevel, transaction costs may be said to consist of the costs involved in the 
bargaining process through which the institutional framework of society is established or modified.” 
144 Do original: “The new institutional economics is preoccupied with the origins, incidence, and ramifications of 
transaction costs.” 
145 A respeito do prêmio concedido, vide < http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2009/>. 
Acesso em 24 jun. 2010. 
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os custos de adaptação eficaz a uma incerteza”146 (WILLIAMSON, 1986, p. 235). Nesta 

perspectiva, cabe novamente lembrar que uma das premissas da Nova Economia Institucional 

é a limitação da racionalidade do homem, que gera as referidas incertezas e as conseqüentes 

incompletudes nos contratos avençados. 

Desse modo, a partir da constatação da incapacidade do ser humano de alcançar todas 

as circunstâncias que tangenciam as decisões a serem tomadas, fato que tem como 

conseqüência o aumento dos custos envolvidos nas transações, os neoinstitucionalistas 

relacionaram a possibilidade de obtenção de maior eficiência na Economia à diminuição dos 

custos de transação, considerando neste aspecto o papel representado pelas instituições. 

 Mais especificamente em relação à Economia dos Custos de Transação desenvolvida 

por Williamson, esta visão neoinstitucionalista dos custos também é relacionada à Teoria das 

Organizações, de maneira que as escolhas feitas internamente nestas últimas também poderão 

diminuir os custos de transação verificados. A esse respeito, afirma que a “Economia dos 

Custos de Transação é um empreendimento interdisciplinar que junta Economia com aspectos 

da teoria organizacional e a sobrepõe extensivamente com o Direito dos Contratos.”147 

(WILLIAMSON, 1986, p. 124). 

 O autor justifica esta opção metodológica de inclusão das organizações na Análise 

Econômica do Direito por acreditar que a consideração destas pode evitar futuros erros de 

política pública (WILLIAMSON, 2005, p. 16). Com este intuito, assevera que: 

Em contraposição à tendência da ortodoxia, que vê as firmas e a organização dos 
mercados como dadas, determinadas pela tecnologia, a Economia dos Custos de 
Transação apregoa que a escolha do modo de governança deriva da necessidade 
adaptativa das transações (...). Conclui-se que existem ganhos de eficiência 
resultantes do alinhamento entre as transações e as estruturas de governança de 
modo a economizar em custos de transação. (WILLIAMSON, 2005, p. 24). 

A Teoria das Organizações contribui para a Economia dos Custos de Transação com 

os pressupostos a respeito do comportamento humano que apresenta, podendo ser definida 

como o estudo sistemático de como os seres humanos, individualmente ou em grupo, atuam 

dentro das organizações. Está, por isto mesmo, ligada ao Direito e à Economia 

(WILLIAMSON, 1995, p. 207). Para este autor, então, “a Teoria das Organizações auxilia a 

redefinir a agenda de pesquisa, confrontando a ortodoxia” (WILLIAMSON, 1995, p. 20) em 

aspectos como a incorporação e a descrição do ator humano e o problema da organização 

econômica. A Economia dos Custos de Transação, assim: 

                                                
146 Do original: “The transaction cost approach is concerned with the costs of running the economic system, 
especially the costs of adapting efficiently to uncertainty.”  
147 Do original: “Transaction cost economics is na interdisciplinary undertaking that joins economics with 
aspects of organizational theory and overlaps extensively with contract Law.” 
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(...) considera que a caracterização dos seres humanos, cujo comportamento é 
estudado, exerce profunda influência em nossa agenda. Considera ainda que os 
atores humanos estão sujeitos à racionalidade limitada. Em vez de ancorar-se no 
aparato analítico a ser empregado (isto é, maximização, satisfação, teoria dos jogos 
ou outro qualquer), a Economia dos Custos de Transação questiona quais conclusões 
da ortodoxia são desabilitadas pelo reconhecimento da competência cognitiva 
limitada. A resposta (...) é a seguinte: a lição fundamental imposta pela 
racionalidade limitada para o estudo da Economia das organizações é a de que todos 
os contratos complexos são, inevitavelmente, incompletos. (WILLIAMSON, 2005, 
p. 21-22). 

Ao lado da racionalidade limitada, outro conceito se apresenta relevante para a 

Economia dos Custos de Transação148. Trata-se do conceito de oportunismo desenvolvido por 

Williamson, para quem este seria uma “presunção de busca pelo interesse pessoal” 

(WILLIAMSON, 2009, p. 253). Por esta idéia, ainda que os sujeitos não admitam, em alguns 

momentos é possível que ajam apenas por oportunismo, acomodando-se nas circunstâncias 

eventualmente existentes para a facilitação de algum resultado pessoal, o que traz 

conseqüências para o modelo e para a realização das transações pelas organizações.  

Desta feita, os sujeitos participantes de uma organização podem, às vezes, orientar a 

respectiva atuação estritamente em busca do próprio interesse pessoal, o que demanda a 

existência de reações em resposta pelas organizações, para permitir a sobrevivência dos 

contratos ao longo prazo. Isto porque, ao se considerar a existência do oportunismo dos 

sujeitos atuantes e dos contratos incompletos havidos diante da limitação da racionalidade, 

faz-se necessária a criação e a preparação das estruturas pelas organizações, para 

antecipadamente solucionar problemas de cumprimento contratual que porventura surgirem. É 

considerado, por esta perspectiva, que: 

Tomados em conjunto, o significado total de racionalidade limitada e oportunismo 
para a Economia dos Custos de Transação é o seguinte: organizar as transações de 
forma a economizar em racionalidade limitada, ao mesmo tempo em que 
salvaguarda as transações em questão contra os riscos do oportunismo. Esta é uma 
mensagem a que tanto economistas como teóricos da organização podem relatar.149 
(WILLIAMSON, 2009, p. 48) 

A Economia dos Custos de Transação alinha, assim, a teoria econômica da Nova 

Economia Institucional às questões comportamentais da Teoria das Organizações com a 

finalidade precípua de economizar os custos de transação existentes. É constatável então que a 

idéia de economizar os gastos despendidos com os custos de transação, os quais são 

comparados ao atrito, da física, representa um relevante objetivo defendido por esta teoria. 

                                                
148 A esse respeito, Williamson afirma que: “oportunismo e racionalidade limitada são os pressupostos 
comportamentais fundamentais sobre as quais se baseia a Economia dos Custos de Transação.” (WILLIAMSON, 
2009, p. 253). Do original: “Opportunism and bounded rationality are the key behavioral assumptions on which 
transaction costs economies relies.” 
149 Do original: “Taken together, the overall import of bounded rationality and opportunism for transaction cost 
economics is this: organize transactions so as to economize on bounded rationality while simultaneously 
safeguarding the transactions in question against the hazards of opportunism. That is a message to which both 
economists and organization theorists can relate.” 
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Com este intuito, o autor ora estudado afirma que “o critério para a organização de transações 

comerciais é admitido estritamente como o instrumental para economizar 

custos. Essencialmente, isto demanda duas partes: economizar nos gastos com produção e 

economizar em custos de transação.150” (WILLIAMSON, 1986, p. 110). Este específico 

aspecto do pensamento de Williamson é retratado pela doutrina: 

Uma tese particularmente influente foi a desenvolvida por Oliver Williamson, para 
quem o desenvolvimento de uma dada instituição, por exemplo, os aspectos 
organizacionais de uma empresa, podem ser compreendidos como um esforço para 
reduzir os custos de transação ligados ao fato de empreender a mesma atividade sem 
passar por essa instituição.151 (HALL, 2003, p. 203). 

Pode ser afirmado, portanto, que a Economia dos Custos de Transação busca, de um 

lado, a eficiência econômica por meio da contenção dos custos de transação, o que demonstra 

o enfoque microeconômico desta teoria. Por outro lado, também analisa a estrutura 

estabelecida pelas próprias instituições e a atuação dos mecanismos de governança nestas, de 

maneira a verificar se de fato as intervenções destes mecanismos estão aptos a alcançar a 

almejada eficiência nas instituições. 

Portanto, ao contrário da teoria de Douglas North, que dá prevalência à abordagem dos 

aspectos macroeconômicos sobre os microeconômicos, a teoria desenvolvida por Williamson 

enfatiza os aspectos microeconômicos aos demais ao realizar a análise econômica, inclusive, a 

análise econômica do Direito. Neste sentido, já foi acima afirmado que este autor internaliza 

ao Neoinstitucionalismo os aspectos da Teoria das Organizações, demonstrando assim a 

importância da consideração das estrutura interna destas para o desempenho econômico. 

Ademais, afirma que: 

Como resultado, a Nova Economia Institucional oferece não uma, mas várias 
perspectivas (relacionadas). A divisão principal é entre a abordagem do meio 
institucional, que é uma perspectiva mais macro e está preocupada com as regras 
políticas e jurídicas do jogo, e a das instituições de governança, que é uma 
perspectiva mais micro e que lida com os modos de contrato e de organização da 
empresa e do mercado.152 (WILLIAMSON, 2009, p. 322) 

A partir destas primeiras considerações a respeito da Economia dos Custos de 

Transação e a relação desta com os escritos de North anteriormente apresentados, faz-se 

                                                
150 Do original: “The criterion for organizing commercial transactions is assumed to be the strictly instrumental 
one of cost economizing. Essentially this takes two parts: economizing on production expense and economizing 
on transaction costs.”  
151 Também: “Em seu trabalho Mechanisms of Governance, Williamson desenvolve o conceito de estrutura de 
governança, que é definida a partir dos atributos das diferentes transações. O autor busca caracterizar uma 
transação por meio da incerteza, freqüência e da especificidade dos ativos, para assim estabelecer uma estrutura 
de governança que venha diminuir os custos de transação (...).” (SACOMANTO NETO/TRUZZI, 2002, p.38). 
152 Do original: “As it turns out, the New Institutional Economics offers not one but several (related) 
perspectives. The main divide is between the institutional environment approach, which is more a 
macroperspective and is concerned with the political and legal rules of the game, and the institutions of 
governance, which is more a microperspective and deals with firm and market modes of contract and 
organization.” 
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necessário analisar os conceitos de organização e de instituição na teoria de Williamson, antes 

de estudar os mecanismos de governança descritos nesta teoria. A este respeito, pode ser 

afirmado que a distinção entre instituições e organizações já é de certa maneira apontada por 

Douglass North, mas é revisada na teoria de Williamson. 

Conforme acima apontado, as instituições para North são restrições formais ou 

informais concebidas pelos próprios homens e que estruturam a interação humana, sendo 

determinantes para o desempenho econômico. Para este mesmo autor, as organizações 

também provêm uma estrutura para a interação humana. No entanto:  

(...) Quando examinamos os custos que aumentam como uma conseqüência da 
conformação institucional, nós percebemos que estes são um resultado não apenas 
daquela conformação, mas também das organizações que como conseqüência 
desenvolveram aquela conformação.153 (NORTH, 2003, p. 4). 

As organizações são desta maneira grupos de sujeitos unidos por um propósito comum 

para alcançar determinados objetivos. Podem ser, então, um grupo político (como partidos 

políticos, o Senado ou agências reguladoras), um grupo econômico (como empresas ou 

cooperativas), um grupo social (como igrejas ou clubes) ou um grupo educacional (como 

escolas ou universidades) (NORTH, 2003, p. 5).  

Nesse sentido, é importante observar que: “não só como as organizações passam a 

existir, mas também como elas evoluem, são fundamentalmente influenciados pela 

conformação institucional. Por outro viés, estas influenciam a forma como a conformação 

institucional evolui.154” (NORTH, 2003, p. 5). Esta é a razão pela qual o autor denomina de 

“simbiótica” a relação entre instituições e organizações (NORTH, 2003, p. 7). 

A interação entre instituições e organizações é, portanto, o fator determinante para as 

mudanças das instituições no pensamento de North, pois o estabelecimento e a alteração, 

pelas organizações, de restrições formais ou informais têm como conseqüência mudanças nas 

conformações institucionais. Assim, a criação por uma organização de determinado incentivo 

fiscal, por exemplo, por meio da diminuição da atuação de certa restrição formal imposta pelo 

Direito Tributário, tem como resultado alterações marginais na conformação institucional que 

antes se apresentava naquele ordenamento jurídico e, como conseqüência, surte efeitos na 

economia. 

Por isso, as alterações impostas pelas organizações influenciam as instituições que, por 

seu turno, influenciam o desempenho da economia. A visão de Douglas North a respeito das 

                                                
153 Do original: “(...) When we examine the costs that arise as a consequence of the institutional framework we 
see they are a result not only of that framework, but also of the organizations that have developed in 
consequence of that framework.”  
154 Do original: “Both what organizations come into existence and how they evolve are fundamentally influenced 
by the institutional framework. In turn they influence how the institutional framework evolves.” 
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organizações, desta feita, é que estas têm o papel de maximizar a riqueza155, trazendo certos 

incentivos com esta finalidade ao direcionar as conformações institucionais. Neste sentido, 

afirma que:  

(...) o foco neste estudo é nas organizações como entidades intencionais desenhadas 
pelos seus criadores para maximizar a riqueza, a renda ou outros objetivos definidos 
pelas oportunidades proporcionadas pela estrutura institucional da sociedade. No 
âmbito da persecução desses objetivos, as organizações alteram gradativamente a 
estrutura institucional. Elas não são, contudo, necessariamente produtivas 
socialmente, porque o quadro institucional freqüentemente tem incentivos viciosos. 
(NORTH, 2003, p. 73). 

Apesar de concordar em diversos aspectos do pensamento de Douglas North, ao 

defender a consideração da limitação da racionalidade e dos custos de transação, por exemplo, 

Williamson acredita que a visão deste último a respeito das instituições opera apenas no meio 

institucional, ou no conjunto de regras políticas, sociais e legais que estabelecem a base para a 

produção, o comércio e a distribuição156, como se tratassem de regras de um jogo 

(WILLIAMSON, 2009, p. 4). Por isso que é defendido por este autor que, para além desta 

visão macroeconômica, as instituições devem ser vistas por um prisma microeconômico, 

como instituições de governança. 

Pela perspectiva das instituições de governança, o meio institucional é um dado e a 

preocupação consiste em como as instituições irão operar no nível de transações individuais. 

Para a Economia dos Custos de Transação, os sujeitos deverão alinhar as transações com as 

estruturas do governo com o objetivo de economizar. Afirma, assim, que as “instituições são 

os mecanismos de governança” (WILLIAMSON, 2009, p. 5), pois defende a concepção de 

instituições no nível de relações ocorridas individualmente, considerando como instituições as 

empresas e os mercados, por exemplo. 

Como rebatido, a análise microeconômica de Williamson adere à teoria econômica 

neoinstitucional as noções de organização com o objetivo de economizar nos custos de 

transação e, para isto, propõe uma verificação, pelos sujeitos, de como deverão alinhar as 

estruturas do governo existentes com as transações a serem realizadas. Nisso é essencialmente 

uma visão microeconômica. No mesmo sentido: 

De uma perspectiva microinstitucionalista, se analisa o sistema fiscal como 
organização. Deste modo, se abre a “caixa preta” desta parte do aparato estatal que 
tem em suas mãos a elaboração, a aprovação e a aplicação das normas tributárias, e 

                                                
155 Do original: “(...) the focus in this study is on organizations as purposive entities designed by their creators to 
maximize wealth, income, or other objectives defined by the opportunities afforded by institutional structure of 
society. In the course of pursuing those objectives, organizations incrementally alter the institutional structure. 
They are not, however, necessarily socially productive because the institutional framework frequently has 
perverse incentives.” 
156 Vide 2.2. 
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se estuda como esta organização estatal fazendária afronta a redução dos custos de 
transação.157 (CABALLERO, 2000, p. 10). 

Antes de prosseguir, entretanto, cabe salientar que a análise de Williamson não se 

limita a esta visão, mas propõe também uma reflexão, ainda que em segundo plano, sobre a 

existência ou não de confiabilidade dos sujeitos nas estruturas do governo. Para tanto, dá 

relevância a questões sobre o depósito de confiança das pessoas na estrutura governamental, 

questionando se “os suportes das estrutura do governo inspiram confiança ou carregam o 

prêmio de um grande risco?158” (WILLIAMSON, 2009, p. 5). 

Portanto, de maneira geral, tem-se, de um lado, a visão eminentemente 

macroeconômica de Douglas North, para quem as instituições estabelecidas e moldadas pelas 

organizações importam, pois geram efeitos na economia e, por outro lado, a visão 

predominantemente microeconômica de Williamson, o qual considera as premissas 

neoinstitucionalistas dos escritos daquele primeiro autor, mas que defende em primeiro lugar 

a consideração da estrutura das organizações para que se atinja uma melhora na performance 

econômica. 

 Por conseguinte, a idéia de organização pela doutrina da Economia dos Custos de 

Transação se refere também à organização interna das instituições, como por exemplo, a 

organização das empresas, de maneira a economizar nos custos de transação existentes. Por 

esta visão, afirma o autor que as instituições são mecanismos de governança. É destacada, 

então, a importância de se buscar, para cada instituição, a maneira de organização interna que 

seja mais adequada para melhor estabelecer as transações a serem realizadas.  

A eficiência econômica é, assim, um resultado advindo não apenas das conformações 

institucionais que se apresentam no meio, mas resulta também do “alinhamento entre as 

transações e as estruturas de governança de modo a economizar em custos de transação.” 

(WILLIAMSON, 2005, p. 24). Necessário se faz, portanto, apresentar o conceito de estruturas 

de governança, bem como o espaço reservado pelo autor ao aspecto macroeconômico da 

teoria desenvolvida. 

As estruturas de governança definem as conformações institucionais que irão reger a 

atuação das organizações perante o mercado. É o que defende Williamson ao afirmar que: 

“(...) a Economia dos Custos de Transação considera que cada modo genérico de governança 

é definido por uma síndrome de atributos internamente consistentes, dos quais a intensidade 

                                                
157 Do original: “Desde una perspectiva microinstitucionalista se analiza al sistema fiscal como organización. De 
este modo, se abre la ‘caja negra’ de esa parte del aparato estatal que tiene en sus manos la elaboración, 
aprobación y aplicación de las normas tributárias, y se estudia cómo esa organización estatal hacendística afronta 
la redución de los costes de transación.” 
158 Do original: “(...) do the governance structure supports inspire confidence, or do they carry a large hazard 
premium?” 
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dos incentivos, controles administrativos e o regime de leis contratuais são importantes.”159 

(WILLIAMSON, 2005, p. 29). Numa análise desta teoria é afirmado que: 

A governança define os arranjos institucionais a partir dos quais se tomam as 
decisões de política e se criam novas organizações: empresas, agências reguladoras 
independentes, novas unidades ministeriais, empresas públicas e privadas. Neste 
nível se projetam e executam as decisões públicas (como as políticas sociais ou 
econômicas) e se definem as estruturas para o intercâmbio de bens, serviços e obras 
através de contratos e mecanismos de resolução de litígios.160 (PRATS, 2007, p.126) 

Tem-se de um lado, assim, a importância da consideração da organização interna das 

empresas perante as conformações institucionais que são estabelecidas pelas estruturas de 

governança, uma vez que as normas jurídicas positivadas deverão ser por elas respeitadas, 

conforme expressos ditames desta teoria, já acima abordados. O objetivo almejado neste 

enfoque microeconômico é a diminuição dos custos de transação existentes nas contratações 

entre partes privadas, com o objetivo de se obter maior eficiência econômica perante a 

existente limitação da racionalidade. 

 Por outro lado, a Economia dos Custos de Transação também salienta a importância 

das constatações obtidas pela Teoria das Organizações na realização de uma análise da 

estrutura estabelecida pelos mecanismos de governança nas instituições, de maneira a 

verificar se de fato a atuação destes mecanismos estão aptos a alcançar a almejada eficiência 

econômica. Por este viés macroeconômico, o conceito de instituições se aproxima do conceito 

exposto no pensamento de Douglass North e pode ser entendido como as regras que 

determinam o comportamento humano, sejam jurídicas ou de mercado, por exemplo. 

Para esta corrente do pensamento, portanto, as decisões de políticas públicas, ao 

definirem e estabelecerem os mecanismos de governança nas instituições existentes, ou ao 

                                                
159 Por esta razão se mostra relevante o estudo de cada forma de organização realizado pela Teoria das 
Organizações.Quanto a isso afirma o autor que: “Mercados, formas híbridas, firmas, departamentos etc. são 
simplesmente formas alternativas de governança, cada qual com vantagens e desvantagens. O que se deseja é 
revelar os pontos fortes e as fragilidades de cada forma de organização. A Teoria das Organizações permite fazê-
lo.” (WILLIAMSON, 2005, p. 25) e também: “(...) uma compreensão de cada forma genérica de governança é 
útil não apenas para a própria justificativa, mas também porque ajuda a compreender outras formas genéricas.” 
(WILLIAMSON, 2009, p. 170). Do original: “(...) an understanding of each generic form of governance is useful 
not merely in its own right but also because it helps to understand other generic form.” É defendido pelo autor, 
portanto, que esta a Teoria das Organizações, quando interpretada em harmonia com a Economia dos Custos de 
Transação, permite uma análise dos mecanismos de governança das instituições com o objetivo de economizar 
os referidos custos com maior eficiência.  
160 Do original: “La gobernancia define los arreglos institucionales a partir de los cuales se tomam decisiones de 
política y se crean nuevas organizaciones: empresas, agencias reguladoras independientes, nuevas dependencias 
ministeriales, empresas públicas y privadas. En este nivel se diseñan y ejecutan las decisiones públicas (como las 
políticas sociales o económicas) y se definen las estructuras para el intercambio de bienes, servicios y trabajo a 
través de contratos y mecanismos de resolución de conflictos.” 
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criarem novas instituições, são responsáveis por proporcionar a ordem e a resolução de 

eventuais conflitos entre os sujeitos161.  

Esta visão observa, no caso concreto, se as conformações das instituições definidas 

pelos mecanismos de governança, diante dos eventos que se apresentam, possibilitam uma 

maior verificação de ganhos para os sujeitos envolvidos, o que em conseqüência reflete 

positivamente na economia ou, ao menos, se estas conformações permitem uma menor 

incidência de custos de transação, aumentando, assim, a eficiência na alocação dos recursos. 

O desafio constatado pelo autor é o da necessidade de se descobrir, caso a caso, qual é o 

melhor modelo de governança a ser adotado. 

O autor admite, assim, e chama atenção para o fato de que nem sempre os mecanismos 

de governança que irão projetar as instituições são os mais adequados, o que significa dizer 

que a “Economia dos Custos de Transação não apenas concorda com a proposição de que a 

história importa, mas apoia-se naquela proposição para explicar as diferentes forças e 

fraquezas de formas alternativas de governança.162” (WILLIAMSON, 1995, p. 236). Em 

alguns momentos da história, portanto, certos mecanismos de governança adotados pelos 

Estados não são os mais eficientes163. Por esta razão questionou o autor a respeito da 

existência ou não de confiança dos sujeitos na estrutura governamental, conforme acima 

apontado. 

A partir das considerações teóricas expostas até aqui, passa a ser defendido no 

presente trabalho, inicialmente, que as intervenções no domínio econômico realizadas pelo 

Estado devem ser entendidas como um dos mecanismos de governo capazes de definir as 

instituições, pela perspectiva neoinstitucionalista da Análise Econômica do Direito. 

Reconhecidas como tal, as intervenções do Estado na Economia deverão atender não apenas 

aos requisitos constitucionalmente previstos para a sua existência e validade, mas também ao 

requisito da eficiência econômica, tema a ser desenvolvido no próximo ponto.  

                                                
161 Isto porque, na Economia dos Custos de Transação, se “vislumbra a governança como o modo pelo qual se 
infunde ordem, se resolvem conflitos e se produzem ganhos mútuos.” (WILLIAMSON, 2005, p. 28) 
162 Do original: “Transaction cost economics not only subscribes to the proposition that history matters but relies 
on that proposition to explain the differential streghts and weaknesses of alternative forms of governance.” 
163 Especificamente em relação às agências públicas, por exemplo, Williamson afirma que: “Políticos titulares 
que criam e projetam departamentos estão conscientes de que se pode esperar que a oposição ganhe a maioria e 
tome o controle no futuro. As agências serão assim projetadas tanto com referência a benefícios imediatos (o que 
favorece os mecanismos de resposta) como a possíveis perdas futuras (que muitas vezes favorece a elaboração 
de inércia no sistema).” (WILLIAMSON, 1995, p. 219). Do original: “Incumbent politicians who create and 
design bureaus are aware that the opposition can be expected to win a majority and take control in the future. 
Agencies will therefore be designed with reference to both immediate benefits (which favors responsive 
mechanisms) and possible future losses (which often favors crafting inertia into the system).” 
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Em seguida, será verificado se um dos instrumentos de intervenção utilizados pelo 

Estado brasileiro na economia, a contribuição de intervenção no domínio econômico, é apto a 

realizar com eficiência o escopo para o qual fora instituído. Será apresentado, para tanto, um 

estudo a respeito das principais características deste tributo.  
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2.4 O ótimo de Pareto na determinação da eficiência econômica das instituições 

Conforme apontado nas primeiras linhas deste estudo, a Economia simultaneamente se 

depara com a escassez dos recursos e a infinidade das necessidades humanas, o que esclarece 

a constante busca desta ciência em utilizar os recursos disponíveis da maneira mais eficiente 

possível. Em tal busca, a Economia encontra no Direito o desenvolvimento de estudos e 

teorias a respeito da instituição e da interpretação de normas e princípios, que, dentro dos 

limites dos respectivos ordenamentos jurídicos, identificarão os sujeitos das relações jurídicas, 

estipulando os direitos e deveres de cada um, para assim controlar a busca humana pela 

saciação das necessidades infinitas 

Dentro do movimento da Análise Econômica do Direito, a Nova Economia 

Institucional desenvolve, em atenção à problemática enfrentada pela ciência econômica, 

estudos sobre a relevância das instituições, sejam estas jurídicas ou não, na obtenção de maior 

eficiência na alocação dos recursos disponíveis. Para tanto, considera como premissa a 

limitação da racionalidade humana no empenho de obter os resultados pretendidos. Para além 

disso, reporta-se também à existência dos custos de transação neste afã, bem como à 

necessidade de economizá-los. 

Por esta perspectiva é possível entender a importância das instituições estabelecidas e 

moldadas pelo Direito na performance da Economia, inicialmente legada pelo pensamento 

institucionalista. O institucionalismo retira o foco que recaía sobre a percepção neoclássica da 

sociedade, segundo a qual esta seria meramente um grupo de indivíduos, e passa a enfatizar a 

idéia de que nestes agrupamentos existem sistemas de regras pelas quais os indivíduos se 

comunicam, dentre os quais o sistema das normas jurídicas. 

Já os neoinstitucionalistas, como infirmado, representam uma outra vertente deste 

mesmo movimento. Diferentemente dos institucionalistas, que se preocupavam com os custos 

de produção no mercado, neoinstitucionalistas como Oliver Williamson e Douglass North se 

atêm ao conceito econômico dos custos de transação e o papel das instituições na 

determinação das conseqüências em termos de interações humanas. 

Entretanto, em alguns aspectos, o pensamento de Williamson e North são diferentes. 

Como foi apontado, Douglass North, assim como Williamson, embasa seu pensamento a 

partir das premissas da limitação da racionalidade e na noção dos custos de transação na 

atuação dos sujeitos na economia. Uma interessante contribuição deste autor neste sentido é a 

demonstração de existência de uma relação direta entre a assimetria de informação e os custos 

de transação, pois diante da precariedade na obtenção de informações no mercado, mais 
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valores são agregados a estas, aumentando, assim, os custos de transação a serem suportados 

pelo sujeito envolvido na troca.  

No objetivo de aumentar a eficiência na alocação dos recursos e melhorar o 

desempenho da economia, Douglass North analisa as instituições para reduzir a incidência dos 

custos de transação na produção, no comércio e na distribuição nos mercados. Para ele, as 

instituições são constituídas de restrições humanamente concebidas que estruturam a 

interação humana, podendo ser formais ou informais, e que, portanto, são capazes de 

determinar o comportamento humano na sociedade. 

Em seguida, North afirma que as alterações nestas restrições decorrentes do 

desenvolvimento de mudanças marginais são responsáveis pela ocorrência de modificações 

nas instituições. Nem sempre estas alterações proporcionarão uma melhora na economia, no 

entanto, do que se eleva a importância da atenta observação destas, para o aumento da 

eficiência na alocação de recursos e para a melhora no desempenho da economia de um país. 

Já Williamson, apesar de partir das mesmas premissas de North, também considerando 

as origens, a incidência e as ramificações dos custos de transação, simultaneamente adota as 

contribuições da Teoria das Organizações e desenvolve a denominada Economia dos Custos 

de Transação. O principal objetivo desta forma de análise econômica e declaradamente a dos 

gastos despendidos com os custos de produção e transação. 

Assim, ao mesmo tempo que desenvolve um estudo a respeito dos mecanismos de 

governança a serem internamente aplicados pelas organizações com o objetivo de economizar 

os custos de transação, de forma a melhor adequar as atuações destas às instituições 

estabelecidas pelo mercado ou pelo Direito, por exemplo, Williamson aponta a importância de 

se analisar, também, a estrutura de governo estabelecida por estas mesmas instituições, de 

maneira a verificar esta está apta a alcançar a eficiência. Para a Economia dos Custos de 

Transação, assim, não apenas se analisa a estrutura de governo projetada pelas instituições, 

mas, principalmente, também se aponta a conformação interna das organizações como 

relevante fator na busca pela eficiência econômica. 

Os enfoques diferenciados destas duas visões teóricas na Análise Econômica do 

Direito, os quais chegam a conclusões diferentes apesar de partirem das mesmas premissas, 

não deixam de ser complementares. Conforme acima colocado, o neoinstitucionalista 

Douglass North desenvolve o seu trabalho com ênfase nas mudanças institucionais, 

apresentando estas como um conjunto de regras que determinam o comportamento humano, 

sejam estas regras formais ou informais. 
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Já Oliver Williamson, apesar de não contrariar o mérito destas considerações, dá maior 

relevância aos aspectos internos das instituições, apoiado na Teoria das Organizações. Desta 

maneira, assim, apresenta como fator de maior relevância para a Análise Econômica do 

Direito a obtenção de economia dos custos de transação envolvidos nas trocas realizadas pelos 

sujeitos. 

Ambas as visões, entretanto, são complementares e apóiam o entendimento defendido 

neste trabalho a respeito da contribuição de intervenção no domínio econômico. Estas duas 

visões demonstram, de um lado, que o Direito não pode ignorar a busca pela eficiência 

econômica que vivenciam as empresas164. Estas últimas são organizadas de maneira a realizar 

a atividade lucrativa e o farão com o intuito de obter economia nos custos de transação 

envolvidos nas respectivas atividades. Já a Economia, pelo outro lado, não pode ignorar o 

papel das normas jurídicas no estabelecimento das conformações do mercado.  

A partir da justificativa da realização de um estudo jurídico embasado da Análise 

Econômica do Direito, não pode deixar de ser aqui observado que a existência de uma 

contribuição especial de intervenção econômica no rol das espécies das contribuições 

tributárias deve simultaneamente atender a estes dois aspectos legados pelos 

neoinstitucionalistas North e Williamson. 

É de ser observado, então, até que ponto os incentivos instituídos pelo ordenamento 

jurídico com o intuito de estimular certas atividades empresariais realmente são capazes de 

aquecer determinados setores ou se, em contrapartida, mais representam um aumento de 

custos de transação a serem suportados pela iniciativa privada durante as trocas comerciais. 

Não pode ser ignorado no Direito, muito menos ser tido como ilegal pelos juristas, o fato de 

que as empresas sempre estão em busca da diminuição dos custos verificados, sejam estes os 

custos de produção, sejam estes os custos determinados pelos mecanismos de governança de 

um Estado. 

A Economia dos Custos de Transação, inclusive, almeja obter ganhos de eficiência 

como resultado do alinhamento entre as transações empresariais e as estruturas de governança 

existentes. A organização das instituições empresariais é estabelecida de maneira a 

economizar nos custos de transação não por meio de ilícitos, mas em atendimento às normas 

jurídicas. Assim, não obstante possíveis julgamentos de valor negativos a respeito desta 

prática, a realização de um planejamento tributário pelos sujeitos passivos tributários, 

                                                
164 Sobre este tema, vide comentários a respeito do princípio da capacidade contributiva em 3.3. 
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organizando suas atividades com o intuito de diminuir os custos suportados, é defendida por 

neoinstitucionalistas, como Williamson, desde que respeitada a legalidade. 

De outro lado, também, e agora pelo aspecto macroeconômico, deve ser mantida 

estrita observância pelo Estado quanto à instituição de tributos e a aplicação dos recursos 

obtidos, quando assim previsto. Isto porque, como será mais à frente exposto, alguns tributos 

têm arrecadação vinculada e, como tal, o produto da respectiva arrecadação deve ser 

efetivamente aplicado em conformidade com os ditames legais que o prevêem. Ao instituir 

uma contribuição de intervenção no domínio econômico, portanto, o Estado deve cumprir os 

objetivos que justificam a criação desta nova exação.  

Pela Análise Econômica do Direito, assim, deve ser verificado se há eficiência nas 

instituições estabelecidas pelo Direito. Pelas considerações acima expostas é possível afirmar, 

então, que a eficiência das instituições não se limita ao que prevêem as leis. Para além das 

disposições legais de destinação do produto da arrecadação tributária, deve ser observado de 

perto também se realmente se justifica a intervenção do Estado em determinado setor da 

economia por meio de tributos. Esta justificação, para a Economia, pode ser retratada pela 

existência ou não de eficiência em determinadas instituições positivadas pelo Direito. 

 Isto porque não se tem como justificar a existência de determinado tributo com 

finalidade interventiva se este não é eficiente no objetivo para o qual foi desenhado. A 

verificação da eficiência das instituições, inclusive as interventivas, deve então observar os 

critérios desenvolvidos pela Economia, conforme a perspectiva da Análise Econômica do 

Direito defendida desde o início deste trabalho. 

 Neste sentido, o movimento da Análise Econômica do Direito, além da influência dos 

institucionalistas, teve direta afetação do pensamento desenvolvido pelo marginalista Vilfredo 

Pareto, conforme exposição contida em linhas anteriores165. Este autor propôs a comprovação, 

por meio de formulações matemáticas, da utilidade de certos instrumentos na análise 

econômica, como a satisfação dos consumidores, formulando, para tanto, a premissa de que os 

consumidores seriam capazes de ordenar as suas preferências. 

As influências de Pareto não se limitam ao surgimento da Escola de Chicago. Nesta 

perspectiva, como visto no tópico referente à transição da escola da Velha Economia 

Institucional para a escola da Nova Economia Institucional166, esta última resgatou algumas 

premissas da economia neoclássica, ao contrário da primeira, que as refutou. Tais premissas 

se referem principalmente ao direcionamento da análise econômica pelas características 

                                                
165 Vide 1.4 
166 Vide 2.1 
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subjetivas das preferências individuais. A Nova Economia Institucional ou 

Neoinstitucionalismo também sustenta, então, que os sujeitos irão racionalmente buscar a 

satisfação das respectivas necessidades, apesar de incluírem nesta idéia a limitação da 

racionalidade, diante das assimetrias de informação, como acima explicitado. 

O estudo do pensamento de Pareto viabiliza, então, a verificação da eficiência das 

instituições, motivo pelo qual será nas próximas linhas exposto. A partir da apresentação das 

construções doutrinárias deste autor, será possível a realização de uma análise econômica da 

intervenção do estado na economia por meio de tributos ou, mais especificamente, por meio 

da contribuição especial que constitui objeto deste trabalho, bem como será possível observar 

se há eficiência econômica na utilização deste. 

Inicialmente, pode ser afirmado que: “em termos estritamente econômicos, eficiência 

se refere à relação entre os benefícios e os custos agregados a uma situação.” 

(PINHEIRO/SADDI, 2005, p. 120). Para ser entendida esta preposição, necessário se faz 

analisar o conceito econômico de preferência, as derivações desta e o conceito de utilidade na 

determinação do comportamento do consumidor. 

O comportamento do consumidor é descrito pela Economia pela constatação de que 

“as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar” (VARIAN, 2006, p. 35). 

Em outros termos, “a teoria da escolha do consumidor baseia-se na premissa de que as 

pessoas se comportam de modo racional na tentativa de maximizar o grau de satisfação que 

podem obter por meio da aquisição de uma combinação particular de bens e serviços.” 

(PINDYCK/RUBINFELD, 2009, p. 87). 

Isto significa dizer que, ao checar os bens disponíveis no mercado, os sujeitos são 

capazes de realizar escolhas, classificando-os de acordo com os respectivos desejos. Além 

disso, também podem formar as cestas de consumo, constituídas por mais de um bem. Ao se 

deparar com estas, então, o sujeito envolvido na troca pode compará-las, classificando-as 

como melhores ou piores, ou ainda, pode ser perante estas indiferente.  

A fim de verificar a preferência dos sujeitos, a Economia parte da análise do 

comportamento do consumidor. A descrição matemática para tanto, seguindo a influência da 

Escola Marginalista, à qual pertence Pareto, pode identificar os bens como x ou y e classifica 

as cestas de consumo a partir deste comportamento. Desta maneira, se uma cesta de consumo 

é estritamente preferida em relação à outra, a representação é: (x1,x2) > (y1,y2). Em outras 

palavras, se o consumidor “sempre escolhe (x1,x2) quando (y1,y2) também está disponível, é 

então natural afirmar que esse consumidor prefere (x1,x2) a (y1,y2).” (VARIAN, 2006, p. 

36). 
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Entretanto, se não houver diferença para o consumidor entre estas duas cestas, a 

classificação pode ser representada por (x1,x2) ~ (y1,y2). Neste caso, tanto a primeira como a 

segunda cesta poderá igualmente satisfazê-lo. Por outro lado, também, caso ele prefira ambas 

as cestas, pode ser dito que ele prefere fracamente a primeiro à segundo, por exemplo, sendo 

isto representado por (x1,x2) ≥ (y1,y2) (VARIAN, 2006, p. 36). Estas são as maneiras de se 

identificar as preferências do consumidor167. 

Em outro relevante conceito consiste a utilidade. Para a Economia, a utilidade é uma 

característica dos bens segundo a qual a necessidade e desejos humanos são satisfeitos. Em 

outras palavras, pode ser descrita como “o modo de descrever as preferências” (VARIAN, 

2006, p. 56), já que a utilidade de cada bem varia de indivíduo a indivíduo. Então, à cada 

cesta de consumo pode ser atribuída pelo indivíduo uma específica utilidade, fato que pode 

ser matematicamente representado por u(x1,x2) (VARIAN, 2006, p. 57). Assim, diante das 

variações de preferências de cada indivíduo, torna-se possível ordenar as cestas de consumo 

disponíveis. 

Especificamente para a Teoria Marginalista, relevante é o conceito de utilidade 

marginal. Considerando que a atuação do consumidor deve ser entendida “como um problema 

de maximização de utilidade sujeita à restrição orçamentária” (PINDYCK/RUBINFELD, 

2009, p. 79), torna-se possível descrever o comportamento de escolhas feitas pelo consumidor 

perante as cestas de bens disponíveis. Assim, a utilidade marginal poderá descrever as 

preferências de um consumidor diante de modificações na disposição de determinado bem.  

O que a Economia busca saber é a variação da utilidade do consumidor quando há um 

aumento de um bem na cesta, por exemplo. Em outras palavras, a utilidade marginal mede a 

“satisfação adicional obtida pelo consumo de uma unidade adicional de determinado bem” 

(PINDYCK/RUBINFELD, 2009, p. 79). Neste sentido, a utilidade marginal pode ser medida 

a partir de uma razão, medindo-se a variação da utilidade em relação a uma variação 

quantitativa de um bem, como x1, por exemplo. No caso em comento, a utilidade marginal 

(UM) pode ser descrita como: UM1 = ΔU/Δx1, onde ΔU é a taxa de variação da utilidade, que 

é u(x1 + Δx1,x2) – u(x1,x2), e Δx1 é a variação quantitativa do bem x1 (VARIAN, 2006, p. 

68). 

As preferências, assim, são descritas pela utilidade dos consumidores, a qual, por seu 

turno, determina a curva da demanda. A partir desta observação é possível ver a maneira pela 

qual a quantidade demandada de um bem varia em resposta à mudança do preço respectivo. A 

                                                
167 Vide anexo II. 
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curva da demanda é então a curva obtida graficamente a partir dos dados das escolhas do 

consumidor verificados diante da restrição orçamentária que detém. No eixo vertical 

encontra-se o preço do bem no mercado e, no eixo horizontal, encontra-se a quantidade de 

bens que será adquirida pelo consumidor, a depender da renda que este dispõe. 

Toda esta análise é feita na Economia a partir de dois princípios: o princípio da 

otimização e o princípio do equilíbrio. Pelo primeiro, os consumidores optam pelo melhor 

padrão de consumo que esteja ao alcance próprio. Isso traduz a premissa da racionalidade 

propugnada pelos marginalistas. Pelo segundo princípio, há um ajuste nos preços de maneira 

que o total que os consumidores demandam seja igual ao total ofertado no mercado. É 

afirmado, assim, que: “a curva de demanda mede quanto as pessoas gostariam de demandar a 

cada preço, e a curva de oferta mede quanto as pessoas gostariam de ofertar a cada preço. Um 

preço de equilíbrio é aquele no qual a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada.” 

(VARIAN, 2006, p. 19). 

É de ser ressaltado, no entanto, que não existe apenas uma preferência do consumidor. 

Este pode ter várias preferências. Ademais, a satisfação das necessidades deste pode ser 

obtida, por exemplo, com os denominados substitutos perfeitos, que são bens que assim se 

caracterizam quando o consumidor os aceita a uma taxa constante, em substituição aos 

anteriormente escolhidos. A possibilidade de formulação de diversas escolhas torna possível 

inclusive a identificação de uma outra curva gráfica, a denominada curva de indiferença.  

Por meio desta curva é possível verificar todas as cestas de bens que deixariam o 

consumidor indiferente a realizar a escolha. Em outros termos, a partir da determinação das 

preferências do consumidor e da verificação da curva de indiferença deste, pode ser 

constatado um conjunto de cestas, umas pelos menos tão boas do que outras, capazes de 

satisfazê-lo, ainda que de diferente maneiras. Desta forma, não é apenas o preço que 

determina o equilíbrio do mercado. Outros fatores há que, somados à análise da oferta e da 

demanda, possibilitarão a verificação deste equilíbrio.  

Para entender a importância desta observação para a Economia, principalmente diante 

da problemática enfrentada por esta ciência, qual seja, a escassez dos recursos e a infinidade 

das necessidades humanas, será apresentada a caixa de Edgeworth168, proposta pelo 

economista inglês Francis Ysidro Edgeworth, cujo nome fora utilizado em homenagem. A 

partir da análise das trocas realizadas entre os sujeitos no mercado poderão ser estudadas 

então as premissas de Pareto e a eficiência na Economia.  

                                                
168 Vide anexo III. 
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De maneira simplificada, pode ser afirmado que o gráfico proposto por Edgeworth 

busca identificar a maneira mais eficiente de realizar uma troca entre dois sujeitos a partir das 

curvas de indiferença de cada um, ou seja, a partir do limite mínimo de preferências quanto 

aos bens com os quais restariam satisfeitas as necessidades de ambos. Por intermédio do 

cruzamento das preferências individuais dos dois sujeitos envolvidos, torna-se possível 

identificar as áreas de intersecção que representam trocas mutuamente vantajosas. A 

importância da caixa de Edgeworth reside na possibilidade de representação gráfica da 

maneira mais eficiente de realizar trocas entre sujeitos. 

A Economia observa, assim, que diferentes formas de alocações de recursos podem 

satisfazer os sujeitos envolvidos. Quando são verificadas alocações que trazem vantagens para 

ambos os sujeitos, diz-se então que estas são eficientes. Neste sentido: “a partir de uma 

alocação inicial, podem ser alcançadas muitas alocações eficientes por meio de uma 

negociação mutuamente vantajosa” (PINDYCK/RUBINFELD, 2009, p. 506). Portanto, diante 

da escassez dos recursos e da infinidade das necessidades, tal é a visão de eficiência para a 

Economia. 

Pareto dedicou especial atenção ao tema da eficiência econômica. A esse respeito: 

“Uma situação econômica é dita eficiente no sentido de Pareto se não existir nenhuma forma 

de melhorar a situação de uma pessoa sem piorar a de outra. A eficiência de Pareto é algo 

desejável – se houver algum modo de melhorar um grupo de pessoas, por que não fazê-lo?” 

(VARIAN, 2006, p. 329). Pelas próprias palavras do autor comentado: 

Diremos que os membros de uma coletividade gozam, em certa posição, do máximo 
de satisfação, quando é impossível encontrar um meio de se desviar muito pouco 
desta posição, de tal sorte que a satisfação de que gozam cada um dos indivíduos 
desta coletividade aumenta ou diminui. É dizer que qualquer pequeno deslocamento 
a partir desta posição tem necessariamente por efeito aumentar a satisfação de que 
gozam certos indivíduos e diminuir aquela da qual gozam outros; de ser agradável a 
uns e desagradável a outros.169 (PARETO, 1945, p. 267-268). 

Portanto, dois são os conceitos importantes para a compreensão das idéias de Pareto, 

quais sejam, o da melhoria e o do ótimo. A partir do que foi afirmado acima a respeito da 

análise do comportamento do consumidor, então, restou possível perceber que, ao realizar as 

trocas no mercado, os sujeitos buscam racionalmente satisfazer as respectivas necessidades da 

melhor maneira, classificando, para tanto, as cestas de bens de acordo com as preferências 

próprias.  

                                                
169 Do original: “Diremos que los miembros de uma colectividad gozan, em cierta posición, del máximum de 
ophelimite, cuando es impossible encontrar um medio de alejarse muy poco de esta posición, de tal suerte que la 
ophelimite de que gozan cada uno de los indivíduos de esta colectividad aumenta o disminuye. Es decir que 
cualquier pequeño desplaziamento a partir de esta posición tiene necessariamente por efecto aumentar la 
ophelimite de que gozan ciertos indivíduos, y disminuir aquélla de la cual gozan otros; de ser agradable a unos y 
desagradables a otros.” 
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Há uma melhoria de Pareto quando, nas alocações de recursos verificadas nestas 

trocas, é constatada uma melhora na situação de um sujeito sem que haja uma piora na 

situação de outro. Ou seja, numa determinada troca, há a melhora na situação dos dois sujeitos 

envolvidos, sem que nenhum outro se prejudique. Diante da limitação dos recursos, no 

entanto, chega-se invariavelmente a um momento no qual passa a não ser mais possível uma 

alocação entre estes sujeitos sem que nenhum outro fique prejudicado. Ou seja, diante de uma 

seqüência de várias melhoras, chega-se a uma situação na qual não é mais economicamente 

possível a constatação da melhora de Pareto. 

Neste caso, então, parte-se para a idéia do ótimo de Pareto, ocasião descrita pelo autor 

em que só é possível melhorar a situação de um sujeito com a piora da situação de outro. Esta 

piora, no entanto, deve ocorrer da menor maneira possível. Em outros termos: 

(...) se pudermos encontrar uma forma de melhorar a situação de uma pessoa sem 
piorar a de nenhuma outra, teremos uma melhoria de Pareto. Se uma alocação 
permite uma melhoria de Pareto, diz-se que ela é ineficiente no sentido de Pareto, se 
a alocação não permitir nenhuma melhoria de Pareto, então ela é eficiente no sentido 
de Pareto. (VARIAN, 2006, p. 15). 

Pela perspectiva econômica, assim, uma situação é “eficiente no sentido de Pareto se 

não existir nenhuma forma de melhorar a situação de uma pessoa sem piorar a de outra” 

(VARIAN, 2006, p. 329), ou ainda: “em uma distribuição eficiente de mercadorias, ninguém 

consegue aumentar seu próprio bem-estar sem reduzir o bem-estar de alguma outra pessoa”170 

(PINDYCK/RUBINFELD, 2009, p. 502).  

Para Pareto, então, uma alocação eficiente pode ser descrita como uma alocação na 

qual: “1. Não há como fazer com que todas as pessoas envolvidas melhorem; ou 2. Não há 

como fazer com que uma pessoa melhore sem piorar outra; ou 3. Todos os ganhos com as 

trocas se exauriram; ou 4. Não há trocas mutuamente vantajosas para serem efetuadas” 

(VARIAN, 2006, p. 607-608). 

Atingir o ótimo de Pareto, assim, é verificar que, em determinadas alocações de 

recursos, a melhora da situação de um sujeito representa, por outro lado, a piora da situação 

de outrem. Nesse caso, a alocação dos recursos disponíveis será eficiente. De igual maneira, 

observando-se por outra perspectiva, as instituições estabelecidas pelo Direito serão 

economicamente eficientes se a piora da situação de um dos sujeitos que estas representarem 

efetivamente consistam na melhora da situação de outros. É ineficiente a norma que 

                                                
170 No mesmo sentido: “Uma determinada situação diz-se ser Pareto ou eficiente na alocação se é impossível 
alterá-la de modo a fazer pelo menos uma pessoa melhor (em sua própria estimativa) sem fazer a outra pessoa 
piorar (mais uma vez, em sua própria estimativa).” (COOTER/ULEN, 2004, p. 16-17). Do original: “A particular 
situation is said to be Pareto or allocatively efficient if it is impossible to change it so as to make at least one 
person better off (in his own estimation) without making another person worse off (again, in his own 
estimation).” 
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institucionaliza a piora da situação econômica de um sujeito quando, por outro lado, esta piora 

não consiste simultaneamente na melhora da situação vivida por outros sujeitos. 

A Análise Econômica do Direito, mais especificamente, a Nova Economia 

Institucional, busca então averiguar se as conformações institucionais estabelecidas pelos 

mecanismos de governo, principalmente pela positivação de normas jurídicas, de fato 

alcançam os objetivos a que são propostas, tais como o objetivo de intervir na economia. Esta 

análise, no entanto, não se limita a observar o cumprimento dos requisitos constitucionais e 

legais, mas também abrange, como acima afirmado, a análise a respeito da eficiência 

econômica destas instituições, pela perspectiva da alocação dos recursos existentes. 

Pela perspectiva de Douglass North171, portanto, a análise das instituições pode levar a 

uma redução dos custos de transação na produção, no comércio e na distribuição nos 

mercados e aumentar a eficiência na alocação dos recursos, melhorando o desempenho da 

economia. Como as instituições são constituídas de restrições, atingirão o ótimo de Pareto as 

mudanças nas restrições que, apesar de limitarem a atuação dos sujeitos, ao mesmo tempo 

representem uma melhora na situação de outros. 

Isto porque, como afirmado no início deste trabalho, a limitação dos direitos de uns 

assegura a verificação dos direitos dos outros e, se assim não fosse, podendo cada interessado 

buscar e livremente satisfazer seus respectivos desejos e interesses sem prejudicar ou invadir a 

propriedade de outrem, ou ainda limitar-lhes a liberdade e os direitos, não existiria a 

problemática enfrentada pela Economia, vez que, ainda que infinitas as necessidades, não 

haveria que se falar em limitação individual ou geral dos recursos. É sabido, portanto, que as 

normas jurídicas limitam os direitos dos sujeitos. A Análise Econômica do Direito busca, 

então, que esta limitação seja feita da maneira mais eficiente possível, proporcionando 

paralelamente às perdas de uns sujeitos a melhoria da situação de outros, aproximando-se, 

então, do ótimo de Pareto. 

Também Williamson172 contribui neste sentido, ao defender, inicialmente, que as 

organizações devem observar e respeitar as instituições estabelecidas pelo Direito no objetivo 

de economizar os custos de transação. Da mesma forma, a estrutura de governo determinada 

pelas instituições deve ser estabelecida com o objetivo de alcançar a eficiência econômica. 

Deve levar em consideração, portanto, a situação particular dos sujeitos envolvidos. Não é 

adequado, para a Economia dos Custos de Transação, a imposição de medidas restritivas para 

                                                
171 Vide 2.2. 
172 Vide 2.3. 
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os sujeitos se estas medidas não representarem, de fato, a melhora na situação econômica de 

outros sujeitos. 

A partir da constatação observada desde o início do desenvolvimento da Economia a 

respeito da influência que é exercida pelo Direito, a Análise Econômica do Direito apregoa a 

utilização dos instrumentos de análise desenvolvidos pela Economia com o objetivo de 

contribuir para o alcance da eficiência nas alocações dos recursos. Especificamente pela 

perspectiva neoinstitucionalista, representada aqui por Douglass North e Oliver Williamson, 

este objetivo é alcançado por meio da economia dos custos de transação, a partir da 

constatação da limitação da racionalidade humana. 

Com este mesmo intuito e pelas mesmas premissas, nas próximas linhas será 

apresentado um estudo a respeito da intervenção do Estado na economia por meio da 

instituição da contribuição de intervenção no domínio econômico. Para tanto, serão 

inicialmente lançadas algumas considerações a respeito das possibilidades e dos limites desta 

intervenção estatal na economia, em atenção às disposições do ordenamento jurídico 

brasileiro. 
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3. ANÁLISE ECONÔMICA DA INTERVENÇÃO ESTATAL POR TRIBUTOS NO BRASIL 

3.1 Eficácia jurídica e eficiência econômica na intervenção do Estado brasileiro na 

economia 

A constatação da existência de relação entre Direito e Economia, ainda que de forma 

não sistematizada, mas apenas empírica, levou diversos poderes estatais exercidos em 

diferentes épocas a instituírem normas objetivando, de alguma maneira, intervir no 

desempenho da economia. A percepção, nestes moldes, de que os mecanismos de governo, 

mesmo de forma indireta, estariam aptos a conformar a situação econômica de um 

determinado mercado retroage à história destas duas ciências. 

Foi anteriormente173 observado que, até o fim da Idade Média, período considerado 

como a pré-história do pensamento econômico, a relação entre Direito e Economia se dava 

pela intervenção daquele nesta por intermédio da instituição de normas para a organização de 

certas atividades de troca. Neste período, o monarca intervia na economia por meio da 

instituição de regras sobre preços ou juros, por exemplo. A respeito disso: 

A livre iniciativa e a concorrência eram vistas como perigosas, pois colocariam os 
mais fracos à mercê dos mais poderosos. Disto proveio a estrita regulamentação das 
corporações de ofício das cidades medievais, em que os preços, salários, quantidades 
produzidas e especificações das mercadorias eram determinados para todos os 
artesãos. (...) Aceitava-se o pagamento de juros, desde que o negócio incorresse em 
certo risco; caso contrário, ocorria a usura, considerada imoral porque dominava a 
idéia aristotélica de que o dinheiro é estéril. (ROSSETTI, 1980, p. 100). 

Este período foi marcado, portanto, pela intervenção direta do Estado na Economia. 

Certos aspectos estritamente relacionados com a atividade econômica, como a quantidade de 

bens que poderiam pelos sujeitos ser produzidos, bem como os preços destes bens, por 

exemplo, eram expressamente estabelecidos pelo monarca. Vigorava então uma intensa 

limitação das liberdades individuais por meio do estabelecimento de regras de conduta 

econômica que eram baseadas nos dogmas religiosos à época difundidos.   

A luta pela garantia dos direitos individuais em face do poder do monarca, no entanto, 

modificou a forma pela qual o Estado intervinha nas atividades dos sujeitos, dentre as quais, 

as atividades econômicas. A transição para o Estado Liberal foi marcada então por 

reinvidicações a respeito do asseguramento da propriedade individual, da liberdade de 

trabalho, da mobilidade da propriedade e da liberdade de câmbio e de comércio. 

O Liberalismo se fundava basicamente na elevação da razão humana em oposição às 

recorrentes referências aos dogmas religiosos que durante o Absolutismo preponderaram. A 

partir deste momento passou a ser defendida pelo pensamento dominante da época, portanto, a 

                                                
173 Vide 1.1. 
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limitação do poder e da atuação estatal na Economia, a qual era realizada durante o 

Absolutismo sob o manto da religião.  

Postulava-se, na época, uma “(...) menor intervenção do Estado na Economia, 

liberando os particulares para nela investirem. O Estado seria mero ordenador de alguns 

valores essenciais.” (OLIVEIRA, 2010, p. 77). A ampliação da efetivação dos direitos e 

garantias individuais, que decorria da inversa diminuição da atuação do poder estatal, refletia 

diretamente na concepção a respeito da intervenção do Estado na Economia. 

Isto porque: “a burguesia, com o longo tirocínio de sua pugna contra o absolutismo, 

passara a desconfiar do poder.” (BONAVIDES, 2007, p. 68). Desta feita, passou a ser 

defendido que os assuntos relativos às atividades econômicas deveriam ser determinados 

pelos sujeitos interessados, e não pelo monarca. A defesa do laissez-faire como ideal político 

oportunizou o surgimento de novas idéias na Economia, como o teorema da mão-invisível, 

desenvolvido por Adam Smith, como apontado em linhas anteriores. 

Porém, “o Estado negativo nunca foi atingido” e, no Liberalismo, “o grau zero de 

intervenção é ideal nunca alcançado, pois sempre houve políticas estatais de algum tipo (...)” 

(MORAIS/STRECK, 2003, p. 61). Desta maneira, portanto, continuou a haver, ainda que em 

grau diminuto, uma certa atuação do Estado sobre a Economia, pois “(...) a própria existência 

do Estado e da ordem jurídica significa uma intervenção: o Estado e a ordem jurídica são 

pressupostos inerentes à economia.” (MORAIS/STRECK, 2003, p. 67). Esta atuação, 

entretanto, se limitava a assegurar a manutenção dos interesses da ascendente burguesia no 

poder. 

Isto significa dizer que a concretização da política do laissez-faire, de um lado, 

oportunizou a ampliação das liberdades dos sujeitos, no entanto, de outro, legitimou a 

ausência do compromisso dos detentores do poder quanto à efetivação dos direitos dos 

cidadãos para uma existência digna. A diminuição da intervenção do Estado na vida dos 

particulares, então, representou também a ausência de atuação estatal na manutenção dos 

direitos fundamentais. A esse respeito: 

As atenções constitucionais do liberalismo convergiam para os pólos da liberdade 
individual; a sociedade, os grupos, as instituições, o pluralismo das formações 
políticas e sociais, a ação intervencionista do Estado, os interesses organizados para 
o exercício das pressões sobre o Estado ainda não se haviam cristalizado nem muito 
menos se constituído com a força e a influência e o peso que viriam a ter com o 
Estado social do século XX, de maneira a reformar de certo modo a índole das 
Constituições e a dar aparentemente mais segurança aos direitos fundamentais, 
ampliando tecnicamente em número e variedade os instrumentos jurisdicionais de 

proteção àqueles direitos. (BONAVIDES, 2004, p. 536) 
Esta ausência estatal oportunizou a intensificação das desigualdades entre os homens, 

passando a ser amplamente combatida. O Socialismo, por exemplo, surgiu em oposição à 
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doutrina defendida pelos liberais. Da ausência de controle estatal partiu-se então para a defesa 

da instituição de normas de controle de atuação dos particulares no mercado, especialmente 

de normas que regulassem as relações de trabalho. As rupturas violentas que representaram 

esta transição, nos termos já descritos neste trabalho, deram espaço para o posterior 

surgimento do Estado Social. 

Também o argumento da razão, que embasou o pensamento liberal, passa a ser 

considerado como um fator limitador da experiência humana. Não se podia mais defender a 

liberdade ampla e ilimitada da ação humana sob o argumento da razão dos homens, diante das 

desigualdades proporcionadas pela política do laissez-faire. Assim, com o Estado Social, 

passam a ser assegurados, como direitos fundamentais do homem sob a proteção do Estado, 

além dos direitos civis relativos às liberdades individuais, alcançadas com o Liberalismo em 

face do Absolutismo, também os direitos sociais.  

 Por estas colocações pode-se afirmar que Estado Social significa intervencionismo 

(BONAVIDES, 2007, p. 203). Assim, além da inclusão dos direitos sociais, o início do 

Estado Social representou também a revisão dos direitos de liberdade já existentes, apliando-

os. Neste sentido:  

A intervenção estatal no domínio econômico não cumpre papel socializante; antes, 
muito pelo contrário, cumpre, dentre outros, o papel de mitigar os conflitos do 
Estado Liberal, através da atenuação de suas características – a liberdade contratual 
e a propriedade provada dos meios de produção –, a fim de que haja a separação 
entre os trabalhadores e os meios de produção. (MORAIS/STRECK, 2003, p. 67) 

O Estado passa a atuar de perto no setor econômico, controlando as atividades dos 

particulares, com respeito às limitações impostas pelo respectivo ordenamento jurídico. Pelas 

linhas acima esboçadas é possível perceber, portanto, uma constante alteração da intensidade 

da intervenção do Estado na Economia no decorrer da história. A intensidade da intervenção 

estatal também se diferencia em relação ao espaço, por variar a cada ordenamento jurídico. 

A gama de possibilidades de intervenção do Estado na Economia apresenta-se, assim, 

como uma relevante questão também para esta ciência. A este respeito, por exemplo: 

O modelo da oferta e da demanda (...) mostra como vários choques econômicos 
provocam flutuações econômicas e como as políticas monetária e fiscal poderiam 
influenciá-las. Alguns economistas acreditam que os formuladores de políticas 
deveriam usar essa análise para tentar estabilizar a economia. (MANKIW, 1998, p. 
383). 

Para os Neoinstitucionalistas, neste contexto, é premissa básica o fato de que as 

normas jurídicas mudam os incentivos na Economia ao determinar as conformações das 

instituições vigentes. Conforme apontado nas páginas anteriores, esta linha de pensamento da 

Análise Econômica do Direito busca obter, a partir desta constatação, a eficiência econômica 
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por meio da economia dos custos de transação envolvidos na troca, a fim de aproximar, o 

máximo possível, a economia do ótimo de Pareto. 

Para que esta pretensão seja verificada, ou seja, para que decorra a melhora da situação 

de um sujeito, numa determinada alocação de recursos, diante da piora da situação de outrem, 

faz-se necessário diminuir as distorções existentes no mercado por meio da instituição de 

normas jurídicas capazes de intervir na economia. O aumento da eficiência na alocação dos 

recursos e a conseqüente melhora no desempenho da economia estão relacionados, portanto, 

às conformações das institucionais que são determinadas pelas normas jurídicas174. 

A dificuldade reside no fato de que muitos são os níveis de intervenção do Estado na 

economia. Não existe um modelo perfeito que leve à eficiência todas as locações de recursos 

de um determinado Estado. As conformações institucionais mudam, bem como são 

modificadas as situações nas quais elas se inserem, o que torna a intensidade da intervenção 

do Estado num tema recorrente para a Economia. 

As questões que se apresentam são: por que os Estados intervêm nas respectivas 

economias? Por que não deixar esta última se organizar autonomamente? Que hipóteses 

legitimam a intervenção do Estado na economia? De que maneiras o Estado pode intervir na 

própria economia? Apesar de não existir um modelo pronto e eficiente para este tipo de 

intervenção estatal, algumas considerações a respeito destas questões são relevantes para o 

estudo do caso concreto que é realizado pela ótica da Análise Econômica do Direito. 

Dentre os motivos que ensejam a intervenção do Estado na economia, podem ser 

encontradas questões relacionadas à infraestrutura, por exemplo, ou mesmo à existência de 

alguma distorção no mercado, conforme acima apontado. Tais distorções são denominadas 

“falhas de mercado”. Desta forma, o Estado, ao invés de deixar a Economia tentar se 

organizar autonomamente, passa a nela atuar, ainda que indiretamente, diante da constatação 

de algum tipo de falha de mercado.  

Isto porque a existência destas falhas é a razão pela qual o mercado não consegue, 

sozinho, levar a Economia ao ótimo de Pareto, pois não permitem a concretização de 

alocações de recursos totalmente eficientes ao não refletirem o custo social que representam 

nos preços de mercado. Dentre as falhas de mercado mais recorrentes na doutrina estão as 

externalidades negativas, a assimetria de informação, o monopólio natural e a presença de um 

                                                
174 Nesse sentido: “Em termos jurídicos, uma lei será mais eficiente que outra se for capaz de atingir os mesmos 
resultados através de custos menores. Estes custos não precisam ser necessariamente financeiros, mas podem 
envolver também custos pessoais, morais, ou mesmo o que a Economia denomina de custo social (que envolve 
as externalidades), custos de oportunidade, ou custos de transação.”  (CARVALHO, 2008, p. 6-7). 
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bem público típico. A verificação de qualquer uma destas falhas no mercado autoriza portanto 

a intervenção estatal na economia. 

As externalidades ocorrem: “quando alguma atividade de produção ou de consumo 

possui um efeito indireto sobre outras atividades de consumo ou de produção, que não se 

reflete diretamente nos preços de mercado.” (PINDYCK/RUBINFELD, 2009, p. 524). Estas 

podem ser tanto negativas quanto positivas. Uma externalidade é negativa quando a ação de 

um dos sujeitos impõe custos a outro e é positiva quando a ação de um dos sujeitos beneficia 

o outro. 

A respeito deste assunto, afirmou o neoinstitucionalista Douglass North que: 

“Externalidades na produção existem sempre que a empresa, ao tomar a decisão de 

produção, não comportar todos os custos inerentes à decisão, ou sempre que for incapaz de 

acumular todas as receitas da venda da produção que resulta daquela decisão.175 (NORTH / 

DAVIS / SMORODIN 1971, p. 16). 

A ineficiência econômica decorrente de externalidade negativa foi exemplificada na 

primeira parte deste trabalho por meio do caso trazido por Coase a respeito da fábrica que 

libera poluentes em uma comunidade habitacional176. Os poluentes liberados aumentam os 

custos a serem suportados pelos habitantes daquela comunidade, mas não há nada no mercado 

que, por si só, motive a fábrica a se responsabilizar por estes danos.  

Esta é a razão pela qual resta configurada autorizada pela ciência econômica uma 

hipótese de intervenção do Estado. Esta poderá se dar, por exemplo, por meio da imposição 

de taxas de emissão de poluentes, as quais poderão, inclusive, incentivar a referida fábrica a 

buscar uma forma de reduzir os a quantidade de poluentes liberados. 

Outra falha de mercado descrita pela ciência econômica é a assimetria de informação. 

A idéia de assimetria de informação parte do pressuposto de que as informações existentes no 

mercado não são detidas de maneira uniforme pelos sujeitos que nele atuam. Conforme 

apontado por Douglass North177, a obtenção de informação pelos sujeitos interessados é cara e 

assimétrica, o que faz com que os custos de transação envolvidos nas trocas aumentem.  

A assimetria de informação “pode levar a diferenças drásticas na natureza do 

equilíbrio de mercado” (VARIAN, 2006, p. 767), razão pela qual caberá ao Estado intervir na 

economia para, então, diminuí-la. A partir desta perspectiva, instituições eficientes serão 

                                                
175 Do original: “Externalities in production exist whenever the firm making the production decision does not 
bear all the costs inherent in the decision or whenever it is unable to accrue all the revenues from selling the 
output that results from that decision.” 
176 Vide 1.1. 
177 Vide 2.2. 
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aquelas capazes de fornecer informações ou incentivar a propagação destas a fim de reduzir as 

incertezas e, com isso, atenuar a incidência dos custos de transação existentes. Exemplos 

disso são percebidos com a atuação das agências reguladoras ou com o cumprimento do 

Código de Defesa do Consumidor pelas empresas, o qual possibilita à parte hipossuficiente da 

relação consumerista a obtenção de informações mais completa a respeito da troca a ser 

realizada. 

Uma terceira falha de mercado que deve sofrer intervenção do Estado é o denominado 

monopólio natural. Diferente do que ocorre num mercado competitivo, constituído por várias 

empresas, no qual o preço se iguala ao custo marginal, que é o acréscimo de custo verificado 

na produção de uma unidade adicional do bem, no monopólio, o preço é em geral maior do 

que o custo marginal. Isto significa dizer que: “o preço será em geral mais alto e a produção 

menor se uma empresa se comportar de modo monopolístico em vez de competitivo.” 

(VARIAN, 2006, p. 461). 

Tal situação se mostra ineficiente diante das constatações de Pareto, pois seria possível 

que um dos sujeitos envolvidos na troca, o consumidor, tivesse a sua situação melhorada com 

a diminuição do preço a ser por ele pago. Poderia ser observada, neste sentido, uma melhoria 

de Pareto para o consumidor no nível eficiente de produção deste bem, que é aquele nível no 

qual a disposição para pagar por uma unidade do bem é igual ao custo de produzi-la. 

Verifica-se um monopólio natural quando, numa determinada atividade, há grandes 

custos fixos e pequenos custos marginais. Normalmente verificado em serviços de utilidade 

pública, como serviços de gás, o monopólio natural ocorre quando a implantação deste 

serviço demanda custos fixos muito grandes, como a canalização do gás ou a instalação dos 

fios telefônicos, e o custo da oferta de unidades extras é muito baixo.  

Neste sentido: “se for permitido que o monopolista natural estabeleça seu próprio 

preço é indesejável devido à ineficiência de Pareto, e forçar o monopólio natural a produzir 

um preço competitivo não é viável devido ao lucro negativo, o que resta?” (VARIAN, 2006, 

p. 468). Quando estas atividades são observadas, a fim de se evitar o monopólio natural, ou o 

Estado passa a realizá-las ou passa a intervir neste mercado, a fim de regulá-las. Pode haver, 

por exemplo, o estabelecimento de uma tabela de preços ou o direcionamento de subsídios 

para garantir o lucro da empresa. 

Por fim, noutra falha de mercado consiste a presença de um bem público típico. Os 

bens públicos típicos são aqueles não exclusivos, pois não se pode impedir que as pessoas os 

utilizem. Além disso, esses bens são não disputáveis, pois o custo marginal de sua produção é 

zero para a utilização de um consumidor a mais. A presença de um bem público típico num 
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determinado mercado pode acarretar ineficiência se não for ofertado da maneira pela qual é 

demandado pelos usuários. Ainda em relação aos bens públicos: 

(...) A presença de caronas torna difícil ou até mesmo impossível que os mercados 
ofertem os produtos eficientemente. Talvez, se poucas pessoas estivessem 
envolvidas e o programa fosse relativamente barato, todas as famílias poderiam 
voluntariamente concordar em repartir os custos. Entretanto, quando muitos grupos 
são envolvidos, arranjos voluntários provados em geral tornam-se ineficazes. Por 
isso, o bem público acaba tendo de ser subsidiado ou fornecido pelo governo, caso 
tenha de ser produzido de maneira eficiente. (PINDYCK / RUBINFELD, 2009, p. 
578). 

Portanto, em cada caso concreto deve ser identificada a falha de mercado que está 

impossibilitando a aproximação ao ótimo de Pareto para, a partir de então, se definir a 

conformação das instituições que deverão ser determinadas pelas normas jurídicas a fim de se 

alcançar a almejada eficiência econômica. Esta finalidade torna-se possível com a 

aproximação entre o Direito e a Economia, além de consistir num dos objetivos da Análise 

Econômica do Direito, como vem sendo apontado neste trabalho. 

O passo inicial para observar se as conformações institucionais que se apresentam 

estão adequadas para alcançar a eficiência econômica diz respeito ao cumprimento do 

princípio da legalidade quanto às normas que as estabelecem. É necessário verificar se as 

normas que estão determinando as instituições que irão intervir na economia são formalmente 

e materialmente constitucionais. Isto porque a intervenção do Estado na Economia: 

(...) não se faz arbitrariamente, por critérios pessoais das autoridades. É instituída 
pela Constituição e regulada por leis federais que disciplinam as medidas 
interventivas e estabelecem o modo e forma de sua execução, sempre condicionada 
ao atendimento do interesse público, ao respeito dos direitos individuais garantidos 
pela mesma Constituição.178 (MEIRELLES, 2009, p. 603) 

Mas, para além desta observação, é necessário verificar também se as instituições 

estabelecidas pelo Direito estão aptas a atingir a eficiência econômica. Isto porque o conceito 

de eficiência econômica de uma norma não se confunde com a idéia de eficácia jurídica desta. 

A eficácia econômica, como visto até aqui, é verificada numa alocação de recursos quando 

“(...) não há realocação viável de bens capaz de fazer com que todos os consumidores fiquem 

ao menos tão bem e pelo menos um deles fique estritamente melhor.” (VARIAN, 2006, p. 

629).  

Desta feita, mesmo que seja difícil alcançar o ótimo de Pareto numa Economia, assim 

como é improvável que o mercado, por si só, o alcance, a ciência econômica indica a 

intervenção do Estado nesta, por meio do estabelecimento de regras que conformem as 

instituições, a fim de que sejam retiradas as falhas existentes no mercado e que se aproxime, 

                                                
178 Alguns destes direitos individuais estão assegurados na Constituição Federal por meio da previsão de 
princípios, como o princípio da capacidade contributiva. A respeito deste, vide 3.3. 
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assim deste ótimo. Numa visão mais pragmática, portanto, o conceito de eficiência econômica 

pode ser obtido não apenas pelo alcance do ótimo de Pareto, mas também pela aproximação 

deste por intermédio da neutralização dos efeitos das falhas de mercado.   

Já o conceito de eficácia jurídica está ligado aos conceitos de validade e vigência 

estipulados por um determinado ordenamento jurídico. Para ser válida, uma norma deverá 

atender aos requisitos materiais e formais de um ordenamento. Se a norma válida é publicada, 

diz-se que a partir de então torna-se vigente, bem como os comportamentos nela descritos 

tornam-se exigíveis. 

É mister lembrar que “uma norma válida já pode ser vigente e, no entanto, não ter 

eficácia.” (FERRAZ JÚNIOR, 2001, p. 194). Isto porque, mesmo diante da exigibilidade dos 

comportamentos descritos, é possível que determinada norma não produza efeitos179. Por isso: 

“a capacidade de produzir efeitos depende de certos requisitos. (...) Uma norma se diz 

socialmente eficaz quando encontra na realidade condições adequadas para produzir seus 

efeitos.” (FERRAZ JÚNIOR, 2001, p. 194-195). 

Entretanto, a análise do presente trabalho vai mais adiante. É aqui considerado, desta 

forma, que uma norma pode ser válida, vigente e eficaz, produzindo efeitos a partir do seu 

cumprimento, e, no entanto, não ser economicamente eficiente. A eficiência econômica não 

depende apenas da eficácia jurídica, sendo estes conceitos tão independentes quanto 

relevantes para a Análise Econômica do Direito. 

Conforme apontado nas primeiras páginas, as considerações aqui expostas visam ao 

fim observar se a contribuição de intervenção no domínio econômico conhecida como CIDE-

combustível é economicamente eficiente. Para que isto seja feito é necessário analisar 

particularmente o desenho da intervenção estatal na Economia estipulado pela Constituição 

Federal brasileira, os limites de realização desta, bem como, em seguida, as características 

deste tributo, cuja função, como a própria denominação indica, visa intervir em determinado 

setor da economia, o que será feito nas próximas linhas. Só a partir de então conclusões a 

respeito da eficácia jurídica e da eficiência econômica deste poderão ser apresentadas. 

 

 

 

 

 

                                                
179 Neste sentido: “(...) normas efetivas são as normas obedecidas.” (FERRAZ JÚNIOR, 2005, p. 114). 
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3.2 A instituição de normas tributárias na intervenção por normatização do Estado na 

economia 

A intervenção do Estado brasileiro na economia encontra-se disciplinada no título VII 

da Constituição Federal, reservado à Ordem Econômica e Financeira. Algumas diretrizes da 

ordem econômica brasileira, no entanto, como os princípios da livre iniciativa e da dignidade 

da pessoa humana, também se encontram nos dispositivos constitucionais inseridos nos títulos 

reservados aos princípios, direitos e garantias fundamentais180.  

É importante esclarecer que a expressão “intervenção”, no sentido a ser adotado neste 

trabalho, limita-se à hipótese de atuação do Estado na esfera privada, não se referindo, 

portanto, à atuação do Estado em atividades públicas, como a prestação de serviços 

públicos181, por exemplo. É, portanto, adotada a idéia de que: 

(...) o vocábulo intervenção é, no contexto, mais correto do que a expressão atuação 
estatal: intervenção expressa atuação estatal em área de titularidade do setor privado; 
atuação estatal, simplesmente, expressa significado mais amplo. (...) Em outros 
termos, teremos que intervenção conota atuação estatal no campo da atividade 
econômica em sentido estrito; atuação estatal, ação do Estado no campo da atividade 
econômica em sentido amplo. (GRAU, 2006, p. 94) 

 É semelhante a constatação de que: 

A Constituição já não é tão clara, como as anteriores, quanto aos modos de atuação 
do Estado na economia. Fala em exploração direta da atividade econômica pelo 
Estado e do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica. 
Quer dizer: o Estado pode ser um agente econômico e um agente disciplinador da 
economia. Pode-se manter, em face da atual Constituição, a mesma distinção (...) de 
que ela reconhece duas formas de ingerência do Estado na ordem econômica: a 
participação e a intervenção. (SILVA, 2004, p. 784). 

Desta maneira, serão traçadas as características e os limites da intervenção do Estado 

na economia, mais especificamente, a intervenção estatal nas atividades de mercado 

                                                
180 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade 
da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (...)” e “Art. 170. A ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania 
nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido 
para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no 
País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.” A este respeito: 
“Justiça social, inicialmente, quer significar superação das injustiças na repartição, a nível pessoal, do produto 
econômico. Com o passar do tempo, contudo, passa a conotar cuidados, referidos à repartição do produto 
econômico, não apenas inspirados em razões micro, porém macroeconômicas: as correções na injustiça da 
repartição deixam de ser apenas uma imposição ética, passando a consubstanciar exigência de qualquer política 
econômica capitalista.” (GRAU, 2006, p. 224) 
181 A respeito desses serviços: “O elemento mais importante e decisivo para se definir serviço público reside 
justamente no elemento formal do conceito, ou seja, a identificação do regime jurídico que deverá orientar a 
gestão e realização desta atividade. O regime jurídico do serviço público é aquele informado pelas normas 
jurídicas que ficam nas órbitas dos princípios da prevalência do interesse público sobre o interesse privado e da 
indisponibilidade do interesse público pela Administração.” (FRANÇA, 2010, p. 228-229). 
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realizadas pelos particulares. Para tanto, é indispensável manter em mente o processo 

histórico de alterações político-sociais que resultaram em diferentes maneiras de intervenção 

do Estado na economia, conforme comentários acima. 

No Brasil, pela concepção consagrada na Constituição Federal de 1988, a ordem 

econômica apresenta uma limitação ao liberalismo individualista, regrado apenas pelas leis de 

mercado, e consagra, dentre os dispositivos, uma série de direitos sociais de proteção dos 

interesses de toda a coletividade. Isto por que: “a visão estática da economia, predominante 

entre os autores neoclássicos da Escola Marginalista e sua análise fundada no individualismo 

metodológico é abalada, no século XX, com a crescente preocupação em torno da noção de 

desenvolvimento.” (BERCOVICI, 2005, p. 45).  

Neste sentido, são objetivos expressos da República Federativa do Brasil: a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a 

erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e 

regionais, além da promoção do bem de todos. Estes objetivos, conhecidos como objetivos 

fundamentais182, deverão ser considerados na interpretação das normas relativas à intervenção 

do Estado na economia. 

Pelo exposto, diferente dos artigos 173, 175, 176 e 177183, nos quais está prevista a 

atuação do Estado como agente econômico, o art. 174 da Constituição Federal prevê a atuação 

do Estado como interventor da atividade econômica, ao estabelecer que: “como agente 

normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções 

de fiscalização, incentivo e planejamento (...)”. 

Nesta norma resta autorizada pelo ordenamento jurídico brasileiro a intervenção do 

Estado na economia, não apenas como agente normativo e regulador diante das falhas de 

                                                
182 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional;  III - erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” 
183 “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. (...) Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. (...) Art. 
176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem 
propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao 
concessionário a propriedade do produto da lavra. (...) Art. 177. Constituem monopólio da União: I - a pesquisa e 
a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; II - a refinação do petróleo nacional 
ou estrangeiro; III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades 
previstas nos incisos anteriores; IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados 
básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus 
derivados e gás natural de qualquer origem; V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 
industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos 
cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão (...).” 
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mercado, mas também nas funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Isto significa 

dizer que, no Brasil, a intervenção do Estado na economia não ocorre apenas posteriormente, 

diante da verificação da existência de falhas de mercado, tais como externalidades negativas 

ou assimetrias de informação, mas também deve ser anterior e concomitante a estas, diante da 

previsão das funções de planejamento, incentivo e fiscalização.  

Em outros termos, para além da intervenção decorrente das falhas de mercado, a 

intervenção também deve ser concomitante à realização das atividades econômicas. Em 

resumo, o Estado pode intervir anteriormente à realização das atividades econômicas, 

planejando a economia e criando incentivos diante da função de planejamento e incentivo, 

bem como fiscalizando o início destas atividades, por meio do poder de polícia.  

No decorrer da realização das atividades econômicas, o Estado também pode intervir 

ao colocar em prática o planejamento feito, ao estipular incentivos para os sujeitos e ao 

continuar a fiscalização. Ademais, mesmo estando finalizadas as atividades econômicas em 

um determinado mercado, o Estado deve continuar a fiscalização, principalmente para 

verificar se estas foram encerradas dentro dos ditames legais. 

No Brasil, assim, é permitido que o Estado intervenha no curso da Economia tanto 

estabelecendo normas, com a instituição de uma tributação indutora, por exemplo, como 

também regulando-a, ao determinar, também a título exemplificativo, a formação de estoques 

para controle de abastecimento184, de maneira que estas intervenções sejam anteriores, 

concomitantes e posteriores às atividades econômicas.  

Esta interpretação ampla do instituto da intervenção do Estado na Economia é a 

interpretação adotada pelo Supremo Tribunal Federal185. 

                                                
184 Acerca do tema: “entende-se por controle de abastecimento o conjunto de medidas destinadas a manter no 
mercado consumidor matéria prima, produtos ou serviços em quantidade necessária às exigências de seu 
consumo. Essas providências constituem atos de intervenção no domínio econômico e, por isso mesmo, são da 
competência originária da União.” (MEIRELLES, 2009, p. 652) 
185 “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.844/92, DO ESTADO DE SÃO 
PAULO. MEIA ENTRADA ASSEGURADA AOS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS 
EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. INGRESSO EM CASAS DE DIVERSÃO, ESPORTE, CULTURA 
E LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO 
FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE 
INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. 
ARTIGOS 1º, 3º, 170, 205, 208, 215 e 217, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É certo que a ordem 
econômica na Constituição de 1.988 define opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre 
iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na economia em 
situações excepcionais. 2. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, 
programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo 
para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170. 3. A livre 
iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a 
Constituição, ao contemplá-la, cogita também da "iniciativa do Estado"; não a privilegia, portanto, como bem 
pertinente apenas à empresa. 4. Se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro determina ao 
Estado a adoção de todas as providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura 
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O importante é observar que a intervenção a ser realizada pelo Estado deve atender aos 

preceitos constitucionais, sendo direcionada, portanto, à consecução dos objetivos contidos na 

Carta Magna, tais como os já citados objetivos de construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária e de garantia do desenvolvimento nacional. Desta maneira, independentemente da 

forma de intervenção do Estado, seja por meio de normatização, seja por meio de regulação, a 

imposição de limites à liberdade de atuação do sujeito no mercado deve estar embasada na 

finalidade de obtenção do bem da coletividade. A este respeito: 

A Constituição do Brasil de 1988 projeta um Estado desenvolto e forte, o quão 
necessário seja para que os fundamentos afirmados no seu art. 1º e os objetivos 
definidos no seu art. 3º venham a ser plenamente realizados, garantindo-se tenha a 
ordem econômica por fim assegurar a todos existência digna. Daí por que a 
preservação dos vínculos sociais e a promoção da coesão social pelo Estado 
assumem enorme relevância no Brasil (...). (GRAU, 2003, p. 259). 

 Desta maneira, intervenções estatais que limitem a situação econômica dos 

particulares devem guardar estrita observância com os direitos sociais historicamente 

conquistados que estão previstos na Constituição Federal, a fim de aproximarem a economia 

brasileira ao ótimo de Pareto. Isto porque, intervenções desnecessárias ou até mesmo 

injustificadas, que restringem a possibilidade de atuação dos sujeitos, piorando a situação por 

eles vividas, podem não representar uma melhora na situação dos outros sujeitos, o que as 

tornará economicamente ineficientes, portanto. 

 Por isso, mesmo que uma intervenção estatal na economia esteja fundada em normas 

consideradas constitucionais pelo ordenamento e que, além disso, detenham eficácia jurídica 

ao produzir efeitos perante os sujeitos, este fato, por si só, não significa que esta intervenção 

seja eficiente economicamente. Necessário se faz, portanto, acompanhar de perto as 

intervenções realizadas pelo Estado, exigindo-se a comprovação de que realmente 

concretizam os objetivos almejados.  

 A supressão dos interesses individuais por meio da intervenção estatal na economia 

deve então corresponder ao atendimento dos interesses coletivos186. Caso assim não seja 

verificado, ao invés de gerar eficiência econômica, estas intervenções poderão representar um 

retrocesso à própria organização autônoma do mercado, visto que significará, para os sujeitos 

                                                                                                                                                   
e ao desporto [artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e 217 § 3º, da Constituição]. Na composição entre esses 
princípios e regras há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário. 5. O direito ao 
acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, são meios de complementar a formação dos estudantes. 6. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 1950, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, 
julgado em 03/11/2005, DJ 02-06-2006 PP-00004 EMENT VOL-02235-01 PP-00052 LEXSTF v. 28, n. 331, 
2006, p. 56-72 RT v. 95, n. 852, 2006, p. 146-153) 
186 Neste sentido: “Os fundamentos da intervenção na propriedade e atuação no domínio econômico repousam na 
necessidade de proteção do Estado aos interesses da comunidade. Os interesses coletivos representam o direito 
do maior número e, por isso mesmo, quando em conflito com os interesses individuais, estes cedem àqueles, em 
atenção ao direito da maioria, que é a base do regime democrático (...)” (MEIRELLES, 2009, p. 603). 
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afetados, a piora da respectiva situação sem a verificação de um resultado positivo 

correspondente na sociedade. Isto significa dizer que, para além das determinações do art. 174 

da Constituição Federal, a intervenção estatal na Economia também deve respeitar os 

princípios constitucionais da ordem econômica previstos no art. 170 da Carta Magna.  

Neste sentido, são princípios da ordem econômica: soberania nacional, propriedade 

privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do 

meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e 

tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. Atendendo aos limites do objetivo 

deste trabalho, alguns comentários187 a respeito destes princípios serão feitos a seguir, a 

começar pelo princípio da soberania, antes da análise da intervenção econômica pela 

instituição de tributos.  

A primeira concepção de soberania, denominada concepção clássica, estava 

diretamente ligada à idéia de reconhecimento internacional de poder. Tal concepção 

relacionava-se ao contexto histórico da época, traduzido no reconhecimento dos Estados que 

se formavam na Europa. Com a aparição do Estado Moderno, tem-se a transferência da 

soberania da pessoa do monarca para a nação e, com isto, este conceito passou a ser 

compreendido como a independência do Estado perante qualquer poder externo188.  

Não se vislumbrava, assim, qualquer tipo de interferência estrangeira nas decisões 

internas de cada Estado. Atualmente, no entanto, com o desenvolvimento do Direito 

Internacional, o conceito de soberania se depara com a limitação do caráter absoluto dos 

desígnios de cada Estado. Há, portanto, obrigações externas a serem cumpridas perante os 

demais Estados soberanos, decorrentes dos costumes, princípios ou convenções 

internacionais. 

Essa concepção de soberania189 adveio da coordenação das situações que surgiram 

com a aproximação e o aprimoramento das relações internacionais. Pelas mesmas razões, o 

descumprimento das obrigações internacionais pode vir a acarretar sanções por parte dos 

                                                
187 Isto porque: “O ponto de partida do intérprete há que ser sempre os princípios constitucionais, que são o 
conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus afins. Dito de 
forma sumária, os princípios constitucionais são as norma eleitas pelo constituinte como fundamentos ou 
qualificações essenciais da ordem jurídica que constitui.” (BARROSO, 2002, p. 149). Ademais, “Os princípios 
são as normas-chaves de todo o sistema jurídico. (...) Em verdade, os princípios são o oxigênio das Constituições 
na época do pós-positivismo. É graças aos princípios que os sistemas constitucionais granjeiam a unidade de 
sentido e auferem a valoração de sua ordem normativa.” (BONAVIDES, 2004, p. 287-288). 
188 Daí se tem a origem etimológica da palavra soberania: “(...) a faculdade que, num dado ordenamento jurídico, 
aparece como suprema. Tem soberania quem possui o poder supremo, absoluto e incontrastável, que não 
reconhece, acima de si, nenhum outro poder. Bem por isso, ele sobrepaira toda e qualquer autoridade (daí: supra, 
supramus, soberano, soberania)” (CARRAZZA, 2005, pág. 125).  
189 Hans Kelsen (1881-1973) foi o responsável por reiniciar as discussões sobre o conceito de soberania. 
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outros Estados, pois o respeito às obrigações internacionais significa, também, o respeito às 

demais soberanias. Pela concepção moderna de soberania, assim, a restrição da atuação de um 

Estado não representa uma diminuição ou limitação de sua soberania, mas sim a 

concretização de um ato soberano. Em outros termos: 

O fato de que a soberania do Estado não é limitada pelo Direito Internacional (...), é 
inteiramente compatível com a realidade de que um Estado, ao reconhecer o Direito 
Internacional, fortalece sua soberania e, assim, pelos elementos do ordenamento 
jurídico interno, a assegura190. (KELSEN, 1967, pág. 343). 

É possível falar-se, desta maneira, em soberania interna e externa191. Soberania interna 

diz respeito ao exercício pleno da autoridade do Estado, ao determinar normas a serem 

cumpridas por todos os indivíduos que habitam o território respectivo. Soberania externa, por 

seu turno, significa que “nas relações recíprocas entre os Estados, não há subordinação nem 

dependência, e sim igualdade” (AZAMBUJA, 1979, pág. 65). Trata-se da teoria da 

autolimitação, pela qual: 

O Estado pode assumir, espontaneamente, limitações externas, a partir de 
compromissos assumidos perante outros poderes congêneres. Modernamente, esta 
questão ganha novos contornos diante do processo de reforço de poderes diversos, 
muitas vezes com a capacidade decisória igual ou superior à dos Estados, como 
ocorre, e. g., com a construção das nominadas comunidades supranacionais 
(STRECK/MORAIS, 2003, pág. 156). 

Seguindo no mesmo sentido, há a compreensão da soberania sob os aspectos político 

ou jurídico. A soberania, politicamente, é o poder incontrastável de coercitivamente 

determinar as competências e, juridicamente, traduz-se no poder de decidir sobre a eficácia do 

direito (DALLARI, 1972, pág. 79). 

No Brasil, além da inclusão deste princípio no rol do art. 170, a soberania é trazida192 

pela Constituição Federal como princípio fundamental do Estado Democrático de Direito193. 

Por esse princípio, assim, o Brasil exercita plenamente a autoridade do Estado, legislando, 

executando e decidindo as normas a serem cumpridas pelos indivíduos que habitam o 

território nacional. De igual maneira, pela concepção moderna de soberania, o referido 

princípio fundamental determina que o Brasil está submetido ao Direito Internacional, ainda 

                                                
190 “Die Tatsache, daß die Souveränität des Staates durch kein (...) Völkerrecht eingeschränkt ist, ist durchaus 
mit der Tatsache vereinbar, daß ein Staat, dadurch daß er kraft seiner Souveranität das Völkerrecht anerkennt 
und so zum Bestandteil der Staatliche Rechtsordnung macht, seine Souveranität (...)“. 
191 A respeito disso: “Embora a soberania não deva ser agasalhada como conceito divisível, pode se manifestar 
em dois sentidos – a soberania interna e a soberania externa – que, jungidos, caracterizam a construção uma, 
sinônimo de independência e autodeterminação”. (FERNANDES, 2007, p. 53). 
192 Há, na doutrina, divergência quanto à introdução do princípio da soberania no rol dos princípios 
constitucionais: “A soberania não precisava ser mencionada, porque ela é fundamento do próprio conceito de 
Estado” (SILVA, 2004, pág. 104). 
193 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; (...)”. 
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que voluntariamente acate certas obrigações internacionais limitando seu âmbito de atuação, 

tudo em nome de sua vontade soberana. 

Atualmente, assim, a idéia de soberania engloba, além do exercício pleno da 

autoridade do Estado em seu território, a relação do Estado internacionalmente, seja buscando 

o cumprimento de procedimentos dos outros Estados, nos limites de coordenação 

determinados pelo Direito Internacional, seja assumindo voluntariamente certas obrigações. A 

inclusão da soberania no rol dos princípios da ordem econômica representa, portanto, o 

objetivo de garantir a todos a existência digna, não por meio do isolamento, mas sim pela 

integração econômica do Brasil. 

 Em relação aos princípios da propriedade privada e da função social da propriedade, 

trazidos pelo art. 170, estes devem ser analisados conjuntamente. Ambos encontram-se no rol 

de direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal, restando assegurado no caput do 

referido artigo e no inciso XII o direito à propriedade e, no inciso seguinte, a função social 

desta.194 

 Esta referência quase simultânea feita ao direito de propriedade e à relativa função 

social reflete, de um lado, a preservação de um direito individual conquistado com a política 

liberal, o qual, por outro lado, deve ser interpretado dentro da conformidade social 

estabelecida constitucionalmente. No Brasil, assim, o poder público assegura a todos a 

garantia do direito de propriedade, estabelecendo, por exemplo, normas determinando a 

inviolabilidade195 desta, mas, ao mesmo tempo, restringe este direito individual ao estabelecer 

que a propriedade deve manter uma função social. 

 Diante da existência do interesse da coletividade relativo à digna existência das 

pessoas, portanto, o Estado passa a adotar medidas que possam então concretizá-lo. Uma 

destas medidas visando a obtenção, por todos, do direito social da moradia e do trabalho196 

reflete-se na premissa da função social da propriedade. No Brasil é então assegurada a função 

social da propriedade urbana197 e a função social da propriedade rural198. 

                                                
194 “Art. 5º Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a 
propriedade atenderá a sua função social; (...).” 
195 “Art. 5º(...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial; (...).” 
196 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.” 
197 “Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
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 A função social então, “(...) se manifesta na própria configuração estrutural do direito 

de propriedade, pondo-se concretamente como elemento qualificante na predeterminação dos 

modos de aquisição, gozo e utilização dos bens.” (SILVA, 2004, p. 283). Neste sentido, uma 

vez não sendo verificada a função social de uma propriedade, esta estará submetida ao 

instituto da desapropriação199, que “(...) é, assim, a forma conciliadora entre a garantia da 

propriedade individual e a função social dessa mesma propriedade, que exige usos 

compatíveis com o bem-estar da coletividade.” (MEIRELLES, 2009, p. 608). 

Ao intervir na economia a fim de alcançar a eficiência, portanto, o Estado brasileiro 

deve obedecer ao princípio da propriedade privada, dele não podendo se olvidar, sendo-lhe 

vedado, portanto, estabelecer aos sujeitos limites à fruição deste direito, exceto se não 

verificada a função social da propriedade, ocasião em que poderá então ser determinada a 

desapropriação.  

É importante ainda observar que o conceito de propriedade privada não se refere 

apenas à moradia das pessoas, mas também à propriedade das empresas que, de igual maneira, 

deve ser respeitada. Desta maneira, o estabelecimento destas deve ter como garantia o 

princípio da propriedade privada, também relacionado ao princípio da livre iniciativa200, desde 

que atendida a função social, devendo-lhes ser então asseguradas a liberdade de organização e 

de administração, feitas dentro dos moldes legais, não podendo o Estado neste âmbito intervir. 

Esta idéia se relaciona ao princípio da livre concorrência, também contido no rol do 

art. 170 da Constituição Federal. Nesse sentido: 

Há quem distinga entre a livre concorrência e a livre iniciativa, definindo a primeira 
como o princípio norteador dos limites da última. Assim, afirma-se que todos têm 
direito de se estabelecerem no exercício de atividade econômica, desde que o façam 
competitivamente. (COELHO, 2004, p. 212). 

                                                                                                                                                   
e garantir o bem- estar de seus habitantes. (...) § 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.” 
198 “Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios 
e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - 
utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar 
dos proprietários e dos trabalhadores.” 
199 “Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que 
não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com 
cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua 
emissão, e cuja utilização será definida em lei.” 
200 Quanto a isso, “para o direito comercial, dois aspectos relevantes se concluem da inserção da livre iniciativa 
entre os fundamentos da ordem econômica. Em primeiro lugar, a constitucionalidade de preceitos de lei que 
visam a motivar os particulares à exploração de atividades empresariais. O primado da autonomia patrimonial 
das pessoas jurídicas, por exemplo, quando aplicado ao direito societário, tem o sentido de limitar o risco, de 
forma a que as pessoas não receiem investir em atividades econômicas em razão da possibilidade de elevado 
comprometimento de seu patrimônio. (...) Em segundo lugar, o prestígio que a liberdade de iniciativa recebe da 
Constituição significa, também, o reconhecimento de um direito, titularizado por todos: o de explorarem 
atividades empresariais.” (COELHO, 2004, p.188). 



123 
 

 Também neste sentido: “a livre concorrência está configurada no art. 170, IV, como 

um dos princípios da ordem econômica. Ela é uma manifestação da liberdade de iniciativa 

(...)”. (SILVA, 2004, p. 775). O princípio da livre concorrência está ligado, desta feita, ao 

princípio da livre iniciativa, ao permitir ou ao facilitar a atuação dos particulares no mercado. 

Ao atuarem neste para a realização das atividades, aqueles não devem encontrar obstáculos 

decorrentes do abuso do poder econômico. 

Como acima afirmado, são objetivos contidos na Constituição Federal a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação 

da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção 

do bem de todos. Numa sociedade livre, portanto, a atuação econômica dos sujeitos deve ser 

garantida, sendo mister a coibição, pelo poder público, da limitação, do falseamento ou do 

prejuízo da livre concorrência. Neste sentido: 

Limitar a livre concorrência ou a livre iniciativa é barrar total ou parcialmente, 
mediante determinadas práticas empresariais, a possibilidade de acesso de outros 
empreendedores à atividade produtiva em questão. (...) Falsear a livre concorrência 
ou iniciativa significa ocultar a prática restritiva, através de atos e contratos 
aparentemente compatíveis com as regras de estruturação do mercado. (...) 
Prejudicar a livre concorrência ou iniciativa, por fim, significa incorrer em qualquer 
prática empresarial lesiva às estruturas do mercado, ainda que não limitativas ou 
falseadoras dessas estruturas. (COELHO, 2004, p. 212-213).  

Em não se verificando a liberdade de atuação dos sujeitos, assim, a conseqüência é 

dominação por poucos do mercado mediante o abuso do poder econômico. Com isso, os 

preços tendem a ser maiores do que o custo marginal, como acima explicado201, piorando a 

situação dos consumidores. Desta maneira, pela perspectiva de Pareto, o não atendimento ao 

princípio da livre concorrência oportuniza a ineficiência nas trocas realizadas no mercado. 

Esta é a razão pela qual a Constituição Federal determina a repressão do abuso do 

poder econômico que possibilite a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o 

aumento arbitrário dos lucros202. E não apenas por intermédio de imposição de medidas 

sancionatórias estes abusos são combatidos, mas também previamente por meio da atuação de 

algumas agências reguladoras, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE), conforme dispositivos da Lei 8.884/94203. 

                                                
201 Vide 3.1. 
202 “Art. 173 (...)§ 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.” Além disso, prevê o mesmo artigo que: “§ 5º - A 
lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 
responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a 
ordem econômica e financeira e contra a economia popular.” 
203 “Art. 1º Esta lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada 
pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa 
dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.” 
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Ademais, a edição da Emenda Constitucional n° 42, em 2003, possibilitou o 

estabelecimento de critérios especiais de tributação para prevenir desequilíbrios decorrentes 

da concorrência204, o que representa, também, uma forma preventiva de intervenção do Estado 

na economia a fim de assegurar a eficiência no mercado. Outro princípio constitucional com o 

mesmo objetivo é o princípio do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

Como é sabido, o princípio da livre concorrência está fundado no direito fundamental 

da igualdade, a fim de permitir a todos a liberdade de atuação no mercado sem restrições 

decorrentes de abuso do poder econômico. Em regra, assim, o Estado deve dispensar a todos 

tratamento igualitário, proporcionando semelhantes condições de atuação no mercado. A 

intervenção econômica do Estado de maneira diferenciada em relação aos sujeitos envolvidos 

se dá apenas de forma excepcional, conforme expressa previsão constitucional. 

Desta maneira, resta autorizado e incentivado pela Constituição Federal o tratamento 

diferenciado que favorece as empresas de pequeno porte, fato que foi concretizado com a 

entrada em vigor do “Simples Nacional”, em julho de 2007205. Também não macula o 

princípio da livre concorrência, então, o apoio e o estímulo ao associativismo, também 

constitucionalmente previsto206. 

Os demais princípios do art. 170 da Carta Magna, quais sejam, os princípios da defesa 

do consumidor e do meio ambiente, bem como o princípio da redução das desigualdades 

regionais e sociais e o princípio da busca pelo pleno emprego, constituem o que a doutrina 

resolveu denominar de princípios de integração207. Estes princípios, de diferentes maneiras, 

contribuem para a integração nacional e para o desenvolvimento econômico de maneira 

sustentável e socialmente compromissada. 

Neste sentido, a constatação de vulnerabilidade do consumidor perante o fornecedor 

em relações consumeristas fez com que o direito daquele fosse trazido pela Constituição 

Federal como um direito fundamental208. Com a edição do Código de Defesa do Consumidor, 

                                                
204 Com esta emenda, foi inserido o art. 146-A no texto constitucional, com a seguinte redação: “Art. 146-A. Lei 
complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da 
concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.” 
205 Lei Complementar 123/2006. 
206 “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado. (...) § 2º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.” 
207 A este respeito: “Juntamos aqui considerações sobre a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a 
redução das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego. Chamamo-los de princípios de 
integração, porque tosos estão dirigidos a resolver os problemas da marginalização regional ou social.” (SILVA, 
2004, p. 776). 
208 “Art. 5º (...) XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; (...).” 
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então, passaram a ser direitos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança, a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, dentre outros209. 

Especificamente em relação ao direito à informação, por exemplo, tem-se a 

intervenção do Estado na economia a fim de atenuar os efeitos da assimetria de informação 

havida entre o consumidor e o fornecedor de bens e serviços, da qual decorre o aumento dos 

custos de transação. Como acima afirmado, neste mesmo sentido, instituições eficientes serão 

aquelas capazes de fornecer informações ou incentivar a propagação destas a fim de reduzir as 

incertezas e diminuir os custos de transação suportados pelos sujeitos. 

A defesa do meio ambiente também se encontra no rol de direitos e garantias 

fundamentais210. A preocupação contida na Constituição Federal sobre este tema, a torna “(...) 

reconhecida internacionalmente como merecedora de elogios (...). De fato, a Carta de 1988 

apresenta uma série de preceitos quanto à tutela ambiental, seja de forma fragmentada em 

diversos Capítulos, seja em um capítulo específico do ambiente.” (BELTRÃO, 2009, p. 64). 

 Para que uma atividade econômica seja realizada de maneira eficiente, assim, não é 

suficiente a verificação de equivalência de valores numa alocação de recursos entre os 

sujeitos. Necessário se faz, também, que a realização da atividade não acarrete prejuízos ao 

meio ambiente, bem que é de uso comum de todos. Cabe ao Estado então acompanhar as 

atividades econômicas e nelas intervir a fim de diminuir a incidência de externalidades 

negativas. 

 Por fim, a redução de desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego 

relacionam-se diretamente com o objetivo constitucional de erradicação da pobreza e da 

marginalização e de redução das desigualdades sociais e regionais. Outrossim, a valorização 

                                                
209 “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; II - a 
educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e 
a igualdade nas contratações; III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos 
que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou 
desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; V - 
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de 
fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; VI - a efetiva prevenção e reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos 
com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, 
assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; VIII - a facilitação da defesa de seus 
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...) X - a 
adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.” 
210 “Art. 5º (...) LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo 
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e 
ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 
da sucumbência; (...).” 



126 
 

do trabalho humano na ordem econômica encontra-se expressamente contida no caput do art. 

170. 

 Não como afronta ao princípio da igualdade, mas sim como efetivação deste, assim, é 

permitido ao Estado intervir na economia de modo a estimular a consecução de uma situação 

mais igualitária entre as diversas regiões do país, diminuindo, assim, os abismos existentes 

entre as condições sociais destas. O estímulo ao crescimento do número de postos de 

empregos no setor privado, com a manutenção da taxa de juros no mercado por um 

determinado período de tempo, por exemplo, ou a instituição de incentivos fiscais211 são 

meios passíveis de ser utilizados pelo Estado a fim de alcançar os referidos objetivos na 

economia. 

 É de se observar, portanto, que: 

Na medida em que se entenda mercado como uma instituição que vise a criar 
incentivos, reduzir incertezas, facilitar operações entre pessoas, fica clara a idéia de 
que mercados aumentam a prosperidade e, portanto, o bem-estar geral. Intervenções 
em mercados podem ser tanto reguladoras quanto moderadoras do conjunto de 
operações neles realizadas. (STAJN, 2004, p. 36). 

Desta maneira, como aqui apresentado, diversas são as formas de intervenção estatal 

na economia, que inclui, por exemplo, o estoque de produtos para abastecimento ou a 

fiscalização contra o abuso do poder econômico. O importante é observar, caso a caso, os 

limites constitucionais impostos a tais práticas, que se apresenta como indispensável para a 

obtenção da eficiência diante da existência das falhas de mercado. 

Neste trabalho é focada a intervenção do Estado na economia por intermédio da 

normatização, nos termos do art. 174 da Constituição Federal, mais especificamente, por meio 

da instituição de normas tributárias. Portanto, nas próximas linhas serão traçados alguns 

comentários a respeito do Sistema Tributário Nacional e da intervenção estatal mediante 

normas tributárias, bem como a verificação nesta do atendimento aos princípios da ordem 

econômica. 

 

 

 

 

 

 

                                                
211 Neste sentido, assim prevê a Constituição Federal: “Art. 151. É vedado à União: I - instituir tributo que não 
seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao 
Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a 
promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País; (...).” 
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3.3 Finalidade e destinação vinculada dos tributos na intervenção econômica 

A Constituição Federal determina que o Estado deve intervir como agente normativo e 

regulador da atividade econômica, a fim de obter a eficiência. Com este objetivo, então, 

poderão ser editadas normas de intervenção do Estado na economia, desde que sejam 

observados os princípios constitucionais da ordem econômica acima descritos. Neste trabalho, 

conforme explicitado, é dada especial atenção às normas tributárias que detêm tal finalidade. 

A este respeito: 

(...) o Estado interfere no domínio econômico por via do fomento, isto é, apoiando a 
iniciativa privada e estimulando determinados comportamentos. Assim, por 
exemplo, através de incentivos fiscais, o Poder Público promove a instalação de 
indústrias ou outros ramos de atividade em determinada região. Do mesmo modo, a 
elevação ou redução da alíquota da impostos (...) é decisiva na expansão ou retração 
de determinado segmento da economia. (BARROSO, 2203, p. 279-280). 

Para o objetivo do presente estudo, portanto, faz-se necessário realizar uma 

observação acerca da utilização, pelo ordenamento jurídico brasileiro, da intervenção estatal 

na economia por meio da instituição de tributos, antes de ser analisada a eficiência econômica 

de uma destas espécies tributárias, qual seja, a contribuição de intervenção no domínio 

econômico, pela perspectiva da Análise Econômica do Direito até aqui apresentada. 

No Brasil, não obstante a existência de divergência doutrinária212, é adotado pelo 

Supremo Tribunal Federal o entendimento de que são cinco as espécies tributárias213. Com 

isto, apesar da Constituição Federal não apresentar uma definição do que seriam os tributos, a 

interpretação majoritária a respeito das espécies tributárias permite que o conceito de tributo 

previsto no Código Tributário Nacional214 simultaneamente abarque os impostos, as taxas, as 

                                                
212 A este respeito: “A doutrina tem mantido (e o fez especialmente na vigência de textos constitucionais 
precedentes) acesa polêmica sobre a natureza, tributária ou não, de algumas prestações exigidas pelo Estado, 
designadamente os empréstimos compulsórios e certas figuras geralmente batizadas como contribuições. Tem-se 
discutido se, a par do imposto, da taxa e da contribuição de melhoria (arrolados no art. 5º do CTN como espécies 
de tributo), teriam ainda natureza tributária aquelas outras exações. E, quando admitida essa natureza, disputa-se 
também se elas seriam espécies distintas ou, ao contrário, se subsumiriam nalgum dos tipos nominados no citado 
artigo. O interesse dessas questões não está só na discussão acadêmica, pois da capitulação de tais figuras como 
espécies tributárias depende sua sujeição aos princípios tributários, cuja aplicação pode modificar ou mesmo, em 
dadas situações,  inviabilizar a exigência.” (AMARO, 2005, p. 27). Neste sentido, por exemplo, é o 
posicionamento a seguir expresso: “Daí se conclui que a CF adotou a divisão quadripartida: o tributo 
compreende o imposto, a taxa, a contribuição e o empréstimo compulsório. Parece-nos que as contribuições 
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas, referidas 
no art. 149, devem se amalgamar conceptualmente às contribuições de melhoria mencionadas no art. 145, III, 
subsumindo-se todas no conceito mais amplo de contribuições especiais.” (TORRES, 2009, p. 371). 
213 “De feito, a par das três modalidades de tributos (os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria), a que 
se refere o art. 145 para declarar que são competentes para instituí-los a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, os arts. 148 e 149 aludem a duas outras modalidades tributárias, para cuja instituição só a União é 
competente: o empréstimo compulsório e as contribuições sociais, inclusive as de intervenção no domínio 
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas” (STF, RE 146.733-9/SP, voto do Rel. Min. 
Moreira Alves, DJ 29/06/92). 
214 “Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada.” 
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contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Estas 

últimas abrangem as contribuições sociais, a contribuição de intervenção no domínio 

econômico, a contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, restou então superada para 

parte da doutrina e da jurisprudência pátria a visão tripartida dos tributos prevista no Código 

Tributário Nacional215, passando a ser aceita a denominada visão qüinqüipartida 216. Portanto, 

as contribuições especiais, assim como as demais espécies tributárias, devem ser entendidas 

como prestações a serem suportadas pelo sujeito passivo da relação tributária, em 

cumprimento ao princípio constitucional da legalidade. Pela expressa previsão do Código 

Tributário, desta feita, não podem ser confundidos os tributos com sanções que decorram de 

ilícitos. Isto porque o que caracteriza um tributo é a solidariedade fiscal, e não a penalidade. 

Desta maneira, então, e de acordo com o princípio constitucional da capacidade 

contributiva217, a participação de todos, respeitados os limites da capacidade individual de 

cada contribuinte, deve existir para a consecução dos fins do Estado. Assim, diante da 

existência dos referidos objetivos da República Federativa do Brasil, os quais estão previstos 

na Constituição Federal, torna-se necessária a obtenção, pelo Estado, de recursos que 

permitam a concretização destes no mundo dos fatos. O Estado, nesta perspectiva: 

(...) tem que se instrumentalizar para o atendimento dos fins traçados no 
ordenamento normativo. O Estado não existe por si só, como entidade lúdica. Tem 
um destino a cumprir e deve satisfação às finalidades encampadas no ordenamento 
normativo. Sua razão de ser está na própria Constituição. (...) Sendo assim, da 
mesma forma que o Estado tem finalidades a alcançar, deve ter os meios necessários 
para satisfazer os objetivos da comunidade. (OLIVEIRA, 2010, p. 30-31). 

Esta visão construída pela doutrina jurídica acerca dos tributos se aproxima da idéia 

econômica da efetuação do pagamento de tributos pelos sujeitos, ao realizarem uma 

determinada atividade. Isto porque, para a Economia: 

                                                
215 “Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.”  
216 Esta visão é obtida pela interpretação, em conjunto, do que prevêem os seguintes artigos constitucionais: 
“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: I - 
impostos; II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; III - contribuição 
de melhoria, decorrente de obras públicas. (...) Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios: I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de 
guerra externa ou sua iminência; II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 
nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b". Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de 
empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Art. 149. Compete 
exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 
contribuições a que alude o dispositivo.” 
217 “Art. 145 (...)§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.” 
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 (...) taxar um bem normalmente aumentará o preço pago pelos demandantes e 
diminuirá o preço recebido pelos ofertantes. Isso representa certamente um custo 
para os demandantes e ofertantes, mas, do ponto de vista do economista, o custo real 
do imposto é que ele diminui a produção. A produção perdida é o custo social do 
imposto. (VARIAN, 2006, p. 322-323). 

Para os economistas, portanto, a solidariedade fiscal, que é concretizada pela 

participação dos sujeitos ao contribuírem com o pagamento de tributos, simultaneamente 

representa uma retirada de parte da produção e o direcionamento desta como pagamento de 

custos de transação. Neste ponto, é de se ressaltar o reconhecimento da Economia quanto à 

importância do pagamento dos tributos, sendo isso entendido por esta ciência como um custo 

social. Entretanto, pelo outro lado, também, o Direito218 não pode abrir mão da visão 

econômica de que os tributos representam, para os sujeitos, um aumento de custos que serão 

por eles suportados.  

Se o jurista se preocupa apenas com o conceito de solidariedade fiscal, que é 

concretizada pela contribuição tributária dos sujeitos em prol do bem comum, atendo-se, 

portanto, a uma visão eminentemente jurídica da tributação e ignorando os efeitos causados 

por esta instituição na economia, estará se afastando da eficiência econômica, que também é 

um objetivo almejado pelos Estados. A idéia de aproximar os conceitos econômicos ao 

Direito consiste, assim, em uma relevante contribuição da Análise Econômica do Direito.  

Ao lado da visão de solidariedade fiscal deve ser observado pelo Direito, portanto, que 

o pagamento dos tributos consiste em custos de transação a serem assumidos pelos 

particulares. Neste sentido, é desejo não apenas dos sujeitos individualmente considerados, 

enquanto contribuintes de determinada tributação, mas também de toda a sociedade, na 

consecução dos objetivos do Estado, que o pagamento de um tributo represente efetivamente 

uma melhora na situação por eles vivida. Como visto acima, o conceito do ótimo de Pareto na 

Economia demanda, para a respectiva verificação, uma melhora na situação de um sujeito 

diante da perda suportada por outro. Com isso se obtém a eficiência econômica. 

Isso significa dizer que uma norma jurídica que institua um tributo, mesmo sendo 

válida, vigente e eficaz para o Direito, poderá ser ineficiente para a Economia, se não 

possibilitar a melhora da situação de alguns. Especialmente em relação aos tributos que se 

destinam a intervenção do Estado na economia, como será abaixo apresentado, estes devem 

                                                
218 A doutrina jurídica já reconhece o cuidado que deve ser legado à interpretação do princípio da solidariedade 
no Direito Tributário e afirma, neste mesmo sentido, que: É inegável a importância da solidariedade, mas ela 
deve ser praticada especialmente no gasto público. (...) O princípio da solidariedade constitui fundamento para a 
atuação do Estado, que há de promover a solidariedade social. E, para tanto, pode mesmo utilizar a tributação 
como mecanismo para a redistribuição de renda. Tudo isto, porém, há de ser feito sem desconsideração alguma 
pelo princípio da legalidade, até porque um não se contrapõe ao outro princípio. (MACHADO, 2009, p. 45-46). 
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efetivamente cumprir o papel para o qual foram instituídos. Assim, além de respeitar os 

princípios constitucionais da Ordem Econômica e Financeira, os tributos devem representar o 

aumento da eficiência econômica. 

Caso isto não ocorra, e a perda de uns sujeitos com o pagamento de tributos não 

represente uma melhora para si ou para outrem, a eficiência econômica somente será obtida 

com a economia deste custo de transação que o tributo representa. Será necessária, portanto, 

uma mudança na conformação institucional, por meio da alteração das regras formais 

constituídas pelas normas jurídicas que estabelecem este tributo. Isto permite a afirmação de 

que: 

Contra a idéia de que Direito só pode ser entendido pelo uso de conceitos da 
doutrina legal tradicional, baseados na justiça e na equidade, economistas enfrentam 
que tal entendimento pode ser ampliado (suplantado?) pelos conceitos econômicos, 
incluindo o critério da eficiência econômica. Como tal, a Economia na Análise 
Econômica do Direito é um corpo literário que primariamente composto (...) pelos 
conceitos de dentro da microeconomia e da economia do bem-estar, nos quais de 
organização eficaz são a eficiência de Pareto na troca, a eficiência de Pareto na 
produção (...)219. (MERCURO / MEDEMA, 1997, p. 13) 

 A partir das considerações expostas neste trabalho a respeito do ótimo de Pareto, 

então, poderá ser em seguida analisada a contribuição de intervenção no domínio econômico 

conhecida como CIDE-combustível. No entanto, antes de tal análise, algumas considerações a 

respeito das características dos tributos brasileiros devem ser estabelecidas, principalmente 

em relação à finalidade destes e à destinação do produto da respectiva arrecadação, o que 

permitirá maior facilidade na observação da eficiência econômica do tributo em estudo. 

Como acima afirmado, a interpretação majoritária a respeito das espécies de tributos 

entende que tanto o imposto, como a taxa, a contribuição de melhoria, a contribuição especial 

e o empréstimo compulsório consistem, respectivamente, numa “prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”, 

nos termos do artigo citado.  

Cada um destes tributos detém características próprias, tais como a competência para 

instituí-los, a determinação legal das hipóteses de incidência ou as modalidades de 

lançamento aplicáveis às espécies, por exemplo. A fim de estudá-los com maior facilidade, a 

doutrina apresenta uma série de classificações, permitindo então que os tributos sejam entre si 

                                                
219 Do original: “Against the idea that law can be understood only through the use of the traditional legal 
doctrinal concepts based on justice and fairness, economics counters that such understanding can be augmented 
(supplanted?) by economic concepts, including the criteria of economic efficiency. As such, the Economics in 
Law and Economics is a body of literature that is comprised primarly (…) of the concepts within neoclassical 
microeconomics and welfare economics, where the operative organizing concepts are Pareto efficiency in 
exchange, Pareto efficiency in production (…).” 
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diferenciados. Este método de análise será utilizado nas próximas linhas para apresentar as 

características da CIDE-combustível. 

É atribuído a Aristóteles220 o início da sistematização científica por intermédio da 

classificação. Devido à popularidade desta forma de estudo nas ciências, grande é a 

diversidade de possibilidades de serem realizadas classificações. Especificamente no Direito 

Tributário, há a problemática das alterações normativas, que constantemente modificam a 

estrutura do sistema tributário: 

As dificuldades encontradas para a classificação das espécies de tributos decorrem 
do fato de que os sistemas tributários, não obstante as tentativas para dar-lhes lógica 
e racionalidade, não nasceram prontos e acabados; ao contrário, formaram-se ao 
longo da história, na medida das necessidades do Estado e de suas funções, que 
também evoluíram ao longo do tempo, e, modernamente, especializaram-se em 
órgãos autônomos, estatais e não estatais, a que o Estado delegou atribuições de 
interesse público, buscando, em conseqüência, provê-los com receitas legais. 
(AMARO, 2005, p. 69-70). 

Neste sentido, por exemplo, foi aqui ressaltado que a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 ampliou o rol de espécies tributárias. Tais espécies apresentam características 

específicas que permitem novas formas de classificação dos tributos. Atualmente, as espécies 

tributárias podem ser classificadas, por exemplo, quanto à competência impositiva, podendo 

então ser federais, estaduais ou municipais. Tal classificação apresenta-se útil, porque o Brasil 

é um Estado Federal. Assim, “como já ressaltamos, fosse o Brasil um Estado Unitário e o 

trabalho de dividir os tributos em espécies e subespécies seria, provavelmente, inócuo.” 

(CARRAZZA, 2005, p. 488).” 

Outra classificação utilizada pela doutrina refere-se à vinculação dos tributos com a 

atividade estatal, sendo nesta divididos entre os vinculados e os não vinculados. 

(MACHADO, 2009, p. 67). Esta última classificação também pode ser descrita da seguinte 

maneira:  

A classificação qualitativa permite distinguir os tributos em vinculados ou não-
vinculados e contributivos ou comutativos. Vinculados são os tributos devidos em 
decorrência de uma prestação estatal em favor do contribuinte; vinculadas são as 
taxas e as contribuições. Tributo contributivo é o que encontra a sua justificativa 
primordial na capacidade contributiva (= imposto); quando se basear no princípio do 
custo/benefício ou da equivalência, como acontece com as taxas e as contribuições, 
classificar-se-á como tributo comutativo ou retributivo. (TORRES, 2009, p. 371-
372). 

                                                
220 Sobre isto: “O uso por Aristóteles dos termos “gênero” e “espécie” é a base do uso biológico moderno dos 
termos. Ele os usou em todas as ciências.” (ROBINSON, 1995, p. 12) Do original: “Aristotle ś use of the terms 
“genus” and “species” is the basis of our modern biological use of terms. (…) He used them in every science.” 
Neste sentido, afirmou Aristóteles que: “é evidente, então, que existe mais de uma espécie de justiça. Devemos 
buscar determinar o seu gênero e a sua diferença específica.” (ARISTÓTELES, 2005, p. 107), ao tratar da justiça 
distributiva, que é a justiça que se manifesta na distribuição de bens divisíveis, e a justiça corretiva, pela qual é 
restabelecida a igualdade. (ARISTÓTELES, 2005, p. 108-111). 
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Além destas formas de classificação dos tributos, os tributos ainda podem ser 

classificados, por exemplo, quanto à repercussão econômica, sendo neste caso taxados como 

diretos ou indiretos221, ou mesmo quanto ao exercício da competência, qual seja, privativo, 

comum ou residual222. Diante desta variedade de classificações, bem como pela possibilidade 

de estipulação de novos critérios classificatórios, faz-se necessário estipular, no caso concreto, 

os critérios que mais contribuem para análise a ser realizada. 

Nesta perspectiva, apresentam-se como úteis para a presente pesquisa sobre a 

existência de eficiência econômica na contribuição de intervenção no domínio econômico as 

classificações dos tributos quanto à finalidade ou à função e a classificação quanto à 

destinação do produto da arrecadação. Como será abaixo constatado, tais classificações se 

aproximam quando a matéria a ser analisada se refere às contribuições especiais. 

De acordo com esta classificação, a finalidade ou a função de um tributo pode ser 

fiscal ou extrafiscal, ou ainda, parafiscal. Tais conceitos serão a seguir analisados, com ênfase 

no conceito de extrafiscalidade, o qual será apresentado por último, devido à importância que 

detém neste trabalho.  

Neste sentido, então, são fiscais os tributos cuja finalidade precípua é a arrecadação de 

recursos para os cofres públicos, que após serão utilizados para a realização da atividade 

financeira do Estado. Assim, diante da existência de necessidades públicas a serem supridas, 

bem como da estipulação das finalidades do Estado pelo respectivo ordenamento jurídico, nos 

termos acima referidos, cabe à atividade financeira desenvolvida pelo Estado arrecadar os 

valores indispensáveis para a consecução dessas finalidades. 

A atividade financeira do Estado é, assim, “(...) a atuação estatal voltada para obter, 

gerir e aplicar os recursos financeiros necessários à consecução das finalidades do Estado que, 

em última análise, se resumem na realização do bem comum.” (HARADA, 2009, p. 4). Nesta 

perspectiva: 

A atividade financeira é precedida pela definição das necessidades públicas. 
Conhecendo-as, passam a existir três momentos distintos: a) o da obtenção de 
recursos; b) o de sua gestão (intermediado pelo orçamento: aplicação, exploração 

                                                
221 A respeito desta classificação: “Direto é o imposto que assim se caracteriza quando, numa só pessoa, reúnem-
se as condições de contribuinte de direito (aquele que é responsável pela obrigação tributária) e contribuinte de 
fato (aquele que suporta o ônus do imposto). (...) Indireto é o imposto que comporta, na operação, dualidade de 
pessoas: contribuinte de direito (aquele que é responsável pelo pagamento do tributo – também denominado de 
sujeito passivo direito); e contribuinte de fato (aquele que efetivamente suporta o ônus do imposto – também 
denominado de sujeito passivo indireto). (CASSONE, 2006, 82). 
222 Sobre isto: “A competência tributária é discriminada pela Constituição entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios. Compreende a competência legislativa plena, e é indelegável, salvo as funções de 
arrecadar ou fiscalizar os tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria 
tributária e outras de cooperação entre essas entidades públicas, conforme dispuser lei complementar (...).” 
(SILVA, 2003, p. 702-703). 
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dos bens do Estado, etc.) e c) o do gasto, com o qual se cumpre a previsão 
orçamentária e se satisfazem as necessidades previstas.” (OLIVEIRA, 2010, p. 71). 

Com isto pode ser observado, portanto, que a realização da atividade financeira do 

Estado também representa uma decisão política a ser tomada pelos que estão no poder. 

Mesmo diante da necessidade de cumprimento das finalidades estatais expressamente 

previstas no ordenamento jurídico, há uma margem de discricionariedade para a estipulação 

das despesas públicas a serem efetivadas, a qual será definida pela atuação política, desde que 

também sejam respeitadas as transferências constitucionais223. 

Como receita derivada, assim, os tributos arrecadados são destinados aos cofres 

públicos, a partir do que já podem direcionados para o cumprimento das finalidades 

estabelecidas no orçamento, em atenção ao princípio da legalidade. Os tributos cuja função 

seja preponderantemente a arrecadação de valores para serem utilizados na atividade 

financeira do Estado consistem em tributos fiscais, portanto.       

Um exemplo de tributo fiscal é representado pelo imposto de renda e proventos de 

qualquer natureza, que é o responsável pelo maior volume de arrecadação fiscal. Neste 

sentido: “O imposto de renda é de enorme importância no orçamento da União Federal, onde 

figura como a principal fonte de receita tributária.” (MACHADO, 2009, p. 315).  

Assim, o tributo é classificado como fiscal “(...) quando seu principal objetivo é a 

arrecadação de recursos financeiros para o Estado." (MACHADO, 2009, p. 68). Por outro 

lado, quando o objetivo de um tributo é “(...) a arrecadação de recursos para o custeio de 

atividades que, em princípio, não integram funções próprias do Estado, mas este a desenvolve 

através de entidades específicas.” (MACHADO, 2009, p. 68), tem-se, assim, um tributo com 

função parafiscal. 

Esta diferenciação entre as funções dos tributos se deu pelas seguintes razões: 

As funções do Estado se ampliam e se diversificam. Criam-se, por exemplo, 
sistemas oficiais de previdência e assistência social, que devem ser financiados não 
só com recursos oriundos da arrecadação de impostos, mas também com receitas 
específicas. Essa especificidade justifica a distinção da figura impositiva. (...) A par 
disso o Estado reconhece e prestigia certas entidades representativas de categorias 
profissionais (sindicatos, conselhos profissionais), dadas as funções de interesse 
público que as animam. (AMARO, 2005, p. 72). 

                                                
223 A respeito das transferências constitucionais: “Parcela das receitas federais arrecadadas pela União é 
repassada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. O rateio da receita proveniente da arrecadação de 
impostos entre os entes federados representa um mecanismo fundamental para amenizar as desigualdades 
regionais, na busca incessante de promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e Municípios. Cabe ao 
Tesouro Nacional, em cumprimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos 
aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Dentre as principais transferências da União para os 
Estados, o DF e os Municípios, previstas na Constituição, destacam-se: o Fundo de Participação dos Estados e 
do Distrito Federal (FPE); o Fundo de Participação dos Municípios (FPM); o Fundo de Compensação pela 
Exportação de Produtos Industrializados - FPEX; o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb; e o Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural - ITR.” (TESOURO NACIONAL, 2010, p.1). 
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O tributo com função parafiscal, a exemplo das contribuições previdenciárias, se 

caracteriza, portanto, pela afetação dos recursos obtidos com a arrecadação respectiva para a 

finalidade de realização de atividades a serem desenvolvidas por entidades específicas224. 

Assim, apesar se serem sujeitos ativos da relação jurídica tributária a União, os Estados e o 

DF, além dos municípios, 

Em algumas oportunidades, porém, verificamos que a lei instituidora do gravame 
indica sujeito ativo diferente daquele que detém a respectiva competência, o que nos 
conduz à conclusão de que uma é a pessoa competente, outra a pessoa credenciada a 
postular o cumprimento da prestação. (...) Dois aspectos, por conseguinte, hão de ser 
atendidos para que venhamos a isolar o chamado tributo parafiscal: 1) sujeito ativo 
indicado expressamente na lei instituidora da exação, diferente da pessoa política 
que exerceu a competência; e 2) atribuição, também expressa, do produto 
arrecadado, à pessoa apontada para figurar como sujeito ativo. (BARROS 
CARVALHO, 2007, p. 247). 

Ao lado dos tributos fiscais e parafiscais encontram-se os denominados tributos 

extrafiscais, na classificação quanto à finalidade, como acima adiantado. A doutrina 

reconhece na função extrafiscal de um tributo a possibilidade de atuação do Estado de, por 

meio deste, intervir em determinada situação econômico-social. Pode ser observado, então, 

que: “há extrafiscalidade quando o legislador, em nome do interesse coletivo, aumenta ou 

diminui as alíquotas e/ou as bases de cálculo dos tributos, com o objetivo principal de induzir 

os contribuintes a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa.” (CARRAZZA, 2005, p.106-107). 

Desta forma, o que se percebe atualmente é que, de uma função meramente arrecadatória, os 

tributos passam a exercer, também, a função regulatória da economia. 

Tal característica permite a visualização de certas prerrogativas aos tributos 

extrafiscais, os quais, pela finalidade que detêm, não estão submetidos às determinações de 

alguns dos princípios tributários, quais sejam, o princípio da anterioridade e o princípio da 

legalidade225. Isto porque é permitida a alteração da alíquota de alguns impostos por 

intermédio de decreto, como no caso do imposto sobre produtos industrializados.  

                                                
224 Em consideração às contribuições previdenciárias, tais foram as alterações estipuladas com o advento da Lei 
11.471: “Art. 1° A Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
órgão da administração direta subordinado ao Ministro de Estado da Fazenda. Art. 2º Além das competências 
atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil 
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança 
e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 
8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição. 
225 Sobre o princípio da legalidade no Direito Tributário: “Proclama o inciso I do art. 150 da Constituição ser 
vedado exigir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça. O princípio é informado pelos ideais de justiça e de 
segurança jurídica, valores que poderiam ser solapados se à administração pública fosse permitido, livremente, 
decidir quando, como e de quem cobrar tributos. Esse princípio é multissecular, tendo sido consagrado, na 
Inglaterra, na Magna Carta de 1215, do Rei João Sem Terra, a quem os barões ingleses impuseram a necessidade 
de obtenção prévia de aprovação dos súditos para a cobrança de tributos (no taxation without representation).” 
(AMARO, 2005, p. 111). Já em relação ao princípio da anterioridade: “(...) quanto à maioria dos tributos, a 
Constituição exige que a lei criadora ou majoradora do tributo, sobre ser anterior à situação descrita como fato 
gerador, seja anterior ao exercício financeiro de incidência do tributo.” (AMARO, 2005, p. 120). É de ser 
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Assim, a necessidade de rapidez na realização de manobras estatais com o fito de 

intervir na economia demanda a concessão, pela própria Constituição Federal, da 

possibilidade se ser efetuada uma rápida alteração na conformação institucional que determina 

a aplicação destes tributos, o que é concretizado pela exceção da alteração das alíquotas ao 

princípio da legalidade e a não submissão ao princípio da anterioridade. Também 

especificamente em relação à contribuição de intervenção no domínio econômico objeto de 

análise neste trabalho, a CIDE-combustível, esta poderá ter a alíquota reduzida ou 

restabelecida pelo Poder Executivo. 

Isto não significa dizer, entretanto, que os tributos extrafiscais não representem 

também uma fonte de arrecadação para realização da atividade financeira do Estado, assim 

como os tributos fiscais. Apenas a finalidade precípua deste tributo é a intervenção e não a 

arrecadação. Neste sentido226: 

Há tributos que se prestam, admiravelmente, para a introdução de expedientes 
extrafiscais. Outros, no entanto, inclinam-se mais ao setor da fiscalidade. Não existe, 
porém, entidade tributária que se possa dizer pura, no sentido de realizar tão-só a 
fiscalidade, ou, unicamente, a extrafiscalidade. Os dois objetivos convivem, 
harmônicos, na mesma figura impositiva, sendo apenas lícito verificar que, por 
vezes, um predomina sobre o outro. (BARROS CARVALHO, 2007, p. 245-246). 

Em relação a esta classificação, a CIDE-combustível enquadra-se dentre os tributos 

extrafiscais, de acordo com interpretação da própria previsão constitucional227 que a instituiu. 

A este tributo deverá ser cumprida, portanto, a estrita observância da finalidade a qual foi 

instituída. Como acima afirmado, a instituição de um gravame ao particular, representando a 

piora da situação por ele vivida, deve representar, para os fins de obtenção de eficiência 

econômica, a melhora da situação de outrem. A intervenção da economia por meio da 

imposição de tributos, em especial um tributo extrafiscal, cuja finalidade é a regulação de uma 

determinada situação, deve atender, assim, a tal finalidade. 

Esta observação remete a atenção deste trabalho à outra classificação, que diz respeito 

à destinação do produto da arrecadação. Por esta perspectiva, os tributos podem ser 

                                                                                                                                                   
observado, no entanto, que: “nesse contexto o trato das garantias do contribuinte exige especial atenção. Não se 
deve admitir que os princípios da legalidade e da anterioridade da lei tributária, que são garantias do 
contribuinte, sejam simplesmente minimizados ou descartados. Como a restrição a esses princípios 
constitucionais é admitida simplesmente para que os impostos regulatórios possam ser utilizados com 
determinadas finalidades, é da maior importância a questão de saber se as alterações neles processadas por atos 
do Poder Executivo têm realmente, em cada caso, a finalidade que justifica esse regime jurídico excepcional.” 
(MACHADO, 2009, p. 45). 
226 Também: “No atual estágio das finanças públicas, dificilmente um tributo é utilizado apenas como 
instrumento de arrecadação. Pode ser a arrecadação o seu principal objetivo, mas não o único.” (MACHADO, 
2009, p. 68). 
227 “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio 
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 
6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.” 
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classificados entre tributos de arrecadação vinculada ou de arrecadação não-vinculada. 

Algumas considerações são importantes para o enquadramento da CIDE-combustível neste 

quadro. 

Não há concordância na doutrina jurídico-tributária brasileira a respeito da 

importância da destinação do produto da arrecadação para o Direito Tributário. De um lado, 

por exemplo, há quem afirme que ao Direito Tributário não cabe analisar este tema. Neste 

sentido: 

(...) o destino que se dê ao produto da arrecadação é irrelevante para caracterizar a 
natureza jurídica do tributo. Coincide, a ponto, com o limite de especulação do 
Direito Tributário, que não se ocupa de momentos ulteriores à extinção do liame 
fiscal. Aquela entidade que vier a preencher os requisitos estipulados no art. 3° do 
Código Tributário Nacional será, juridicamente, um tributo, a despeito da destinação 
que for atribuída aos valores arrecadados. (BARROS CARVALHO, 2007, p. 30-31). 

Nesta perspectiva, assim, não poderia ser objeto de estudo do Direito Tributário a 

verificação da destinação da arrecadação. Tal atribuição seria apenas do Direito Financeiro. 

Em sentido oposto, há quem defenda que o Direito Tributário seja apenas um ramo do Direito 

Financeiro: “O Direito Financeiro se divide em vários ramos (...). O Direito Tributário é o 

ramo mais desenvolvido, que oferece normas melhor elaboradas, em homenagem à segurança 

dos direitos individuais.” (TORRES, 2009, p. 12). 

O entendimento adotado neste trabalho não se situa nem num extremo, nem em outro. 

Portanto, diante da possibilidade de identificação de um objeto próprio, qual seja, o tributo, 

dotado de um sistema de métodos interpretativos e princípios próprios, é aqui primeiramente 

considerado que o Direito Tributário é um ramo autônomo do Direito, ligado ao Direito 

Financeiro, mas não a este subordinado. 

Pelo outro lado, também, apresenta-se como limitadora a visão de que o Direito 

Tributário não deve se ater ao destino do que foi arrecadado com a tributação. Assim, diante 

da leitura do art. 4°, do Código Tributário Nacional228, parte da doutrina defende que: “não se 

venha argumentar que a destinação do produto da arrecadação é irrelevante para a 

determinação da natureza jurídica específica do tributo.” (MACHADO, 2009, p. 416). Neste 

sentido, também: 

Se classificar é necessário, e se a destinação integra o regime jurídico específico do 
tributo (ou seja, é um dado juridicizado), não se pode negar que se trata de um 
critério (jurídico) hábil à especificação do tributo, ou seja, idôneo para particularizar 
uma espécie tributária, distinta de outras. E, obviamente, não se deve invocar o art. 
4° do Código Tributário Nacional, mesmo porque ele não condiciona o trabalho do 
legislador constituinte, que pode utilizar o critério da destinação para discriminar 

                                                
228 “Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, 
sendo irrelevantes para qualificá-la: I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; II - a 
destinação legal do produto da sua arrecadação.” 
 



137 
 

esta ou aquela espécie tributária, sem que a norma infraconstitucional o impeça. 
(AMARO, 2005, p. 78). 

Há, assim, utilidade, principalmente para a verificação da eficiência econômica dos 

tributos, na classificação destes quanto à destinação da arrecadação. Para além disto, a 

participação do contribuinte no pagamento dos tributos, concretizando a solidariedade fiscal, 

se sustenta na crença de que todos contribuem, nos limites da capacidade contributiva que 

detêm, para a obtenção do bem comum de todos, por meio do suprimento das necessidades 

públicas. Portanto, como acima afirmado, os tributos são custos sociais a serem suportados 

pelos particulares, pela perspectiva da Economia.  

Por esta razão é que não pode ser defendido que o Direito Tributário deve se abster da 

preocupação com o real cumprimento da finalidade de cada tributo, sob o argumento de que 

isto extrapolaria o limite de especulação do respectivo objeto de análise.  Num Estado 

democrático, a noção tributária de solidariedade fiscal e a participação dos sujeitos, que 

contribuem com parte da riqueza que detêm, para a concretização desta, não permitem a 

ausência do Direito Tributário na observação do posterior cumprimento da finalidade dos 

tributos que são estabelecidos. É de se lembrar, ademais, que: 

A vinculação a fato do Estado dá-se precisamente para realçar o caráter 
sinalagmático da obrigação tributária. (...) Os fins constitucionalmente 
predeterminados revelam uma diretriz constitucional. Nem o legislador, nem o 
administrador podem adestinar ou tredestinar o produto da arrecadação das 
contribuições, sob pena de crime de responsabilidade e nulidade do ato 
administrativo. (COÊLHO, 2003, p. 121-122). 

Em relação à destinação da arrecadação os tributos podem ser classificados como não-

vinculados ou vinculados. Os tributos não-vinculados são aqueles cujo fato gerador não se 

liga a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte, conforme previsão do Código 

Tributário Nacional229. Tais tributos são cobrados, portanto, para alcançar o bem comum, nos 

termos expressos no capítulo anterior, mediante a realização da atividade financeira do 

Estado.  

Mais especificamente, o produto da arrecadação destes tributos é direcionado, 

conforme a atuação política desenvolvida, nos gastos públicos previamente definidos na lei 

orçamentária. Um exemplo é trazido com o imposto, cuja destinação da arrecadação é não-

vinculada, conforme expressa previsão constitucional230. Assim: “o tributo, na forma do 

                                                
229 “Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.”  
230 “Art. 167. São vedados: (...) IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a 
repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos 
para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de 
atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, 
e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem 
como o disposto no § 4º deste artigo; (...).” Também são não-vinculadas as taxas e as contribuições de melhoria, 
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imposto, torna-se o instrumento para realizar a justiça que opera por meio de uma 

redistribuição dos rendimentos.” (SACCHETTO, 2005, p. 26).  

Os recursos obtidos com os impostos representam, assim, parcela das receitas 

derivadas que constituem o orçamento para o custeio das despesas públicas, as quais devem 

trazer benefícios para a coletividade, não sendo possível identificar, individualmente, os 

beneficiados. Neste sentido: 

Impostos (art. 145, I, da CF) são exações desvinculadas de qualquer atuação do 
estadual, decretadas exclusivamente em função do jus imperii do Estado. Seu fato 
gerador é sempre uma situação independente de qualquer atividade estatal 
específica, relativa ao contribuinte. O imposto sempre representa uma retirada da 
parcela de riqueza do particular, respeitada a capacidade contributiva deste. 
(HARADA, 2009, p. 305). 

Já os tributos vinculados são aqueles cuja receita obtida deve ser exclusiva e 

totalmente direcionada ao atendimento de uma atividade determinada. É o que acontece com 

os empréstimos compulsórios231 e as contribuições especiais. A respeito destas últimas, “a 

Constituição de 1988 introduziu no sistema tributário brasileiro a técnica dos impostos 

afetados a finalidades específicas, dando-lhes o nome de contribuições.” (COÊLHO, 2003, p. 

121-122). 

O produto da arrecadação destas espécies tributárias tem, portanto, prévia 

determinação quanto ao direcionamento que terão na atividade financeira do Estado. A 

respeito das contribuições, assim: 

(...) A existência de finalidades específicas a que elas se propõem é seu diferencial 
constitucional. É irrelevante que o Código Tributário Nacional, em seu art. 4°, 
proíba a consideração da destinação do produto da arrecadação como critério para 
identificação das espécies tributárias, já que este diploma normativo é anterior às 
Constituições que trouxeram a possibilidade de instituição de contribuições. 
(CANADO/SANTI, 2007, p. 309). 

Nestes termos, além de extrafiscal, a CIDE-combustível é um tributo de destinação do 

produto da arrecadação vinculada. Sobre isto:  

As contribuições de intervenção no domínio econômico caracterizam-se pela 
finalidade interventiva. A própria contribuição, em si mesma, há de ser um 
instrumento de intervenção, vale dizer, há de ter função tipicamente extrafiscal, 
função de intervenção no domínio econômico, e os recursos com a mesma 
arrecadados devem ser destinados especificamente ao financiamento da atividade 
interventiva. (MACHADO, 2009, p. 65). 

Feitas estas considerações a respeito das espécies tributárias e à classificação destas, 

bem como a situação do objeto em estudo nesta perspectiva, se passará, no próximo capítulo, 
                                                                                                                                                   
a não ser, no caso das primeiras, se as taxas forem judiciárias, conforme a redação atual da Constituição Federal: 
“Art. 98. (...) § 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às 
atividades específicas da Justiça.” 
231 Assim prevê a Constituição Federal: “Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir 
empréstimos compulsórios: I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de 
guerra externa ou sua iminência; II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 
nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b". Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de 
empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.” 
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ao estudo das contribuições especiais e, especificamente, da CIDE-combustível, em atenção 

ao objetivo de verificar se este tributo tem eficiência econômica, a partir dos fins aos quais foi 

instituído no ordenamento jurídico brasileiro. 
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4.  ANÁLISE ECONÔMICA DA INTERVENÇÃO ESTATAL NA ECONOMIA POR MEIO DA CIDE-

COMBUSTÍVEL  

4.1 A intervenção do Estado na economia pela instituição de contribuições especiais 

 No capítulo anterior foram traçadas algumas considerações a respeito da intervenção 

do Estado na busca pela eficiência econômica. Assim, em relação à utilização de tributos 

neste sentido, foram apresentadas as espécies tributárias, com enfoque principalmente na 

classificação doutrinária destas em relação à finalidade e ao destino do produto da respectiva 

arrecadação. Nas linhas finais deste trabalho será analisada a espécie tributária representada 

pelas as contribuições especiais, com primazia no estudo da CIDE-combustível, em atenção 

às premissas estabelecidas pelo Neoinstitucionalismo na Análise Econômica do Direito. 

 Desde a primeira Constituição brasileira, promulgada em 1824, se tem a previsão de 

arrecadação de contribuições232. O emprego deste vocábulo, no entanto, referia-se ao que hoje 

se entende como tributos e, por isso, foi substituído pelo termo “imposto” na Constituição da 

República de 1891233. A utilização do termo tributo começa a ser utilizado para designar o 

gênero das espécies tributárias na Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 

1934234. Nesta Carta fica estabelecida, pela primeira vez num texto constitucional, a forma 

tripartite de custeio da previdência235. 

 Esta forma de custeio permanece na Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 

1937236, que também determina a cobrança de contribuições sindicais. Já a Constituição de 

                                                
232 “Art. 15. E' da attribuição da Assembléa Geral (...) X. Fixar annualmente as despezas publicas, e repartir a 
contribuição directa. (...) Art. 171. Todas as contribuições directas, á excepção daquellas, que estiverem 
applicadas aos juros, e amortisação da Divida Publica, serão annualmente estabelecidas pela Assembléa Geral, 
mas continuarão, até que se publique a sua derogação, ou sejam substituidas por outras. Art. 172. O Ministro de 
Estado da Fazenda, havendo recebido dos outros Ministros os orçamentos relativos ás despezas das suas 
Repartições, apresentará na Camara dos Deputados annualmente, logo que esta estiver reunida, um Balanço geral 
da receita e despeza do Thesouro Nacional do anno antecedente, e igualmente o orçamento geral de todas as 
despezas publicas do anno futuro, e da importancia de todas as contribuições, e rendas publicas.” 
233 Assim, por exemplo: “Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 
seguintes:  § 30 - Nenhum imposto de qualquer natureza poderá ser cobrado senão em virtude de uma lei que o 
autorize.” 
234  “Art 186 - O produto de impostos, taxas ou quaisquer tributos criados para fins determinados não poderá ter 
aplicação diferente. Os saldos que apresentarem anualmente serão, no ano seguinte, incorporados à respectiva 
receita, ficando extinta a tributação, apenas alcançando o fim pretendido.” 
235 “Art 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do trabalho, na cidade e nos 
campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador e os interesses econômicos do País. § 1º - A legislação 
do trabalho observará os seguintes preceitos, além de outros que colimem melhorar as condições do 
trabalhador: h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurando a esta descanso antes e 
depois do parto, sem prejuízo do salário e do emprego, e instituição de previdência, mediante contribuição igual 
da União, do empregador e do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de 
acidentes de trabalho ou de morte; (...).” 
236 “Art 138 - A associação profissional ou sindical é livre. Somente, porém, o sindicato regularmente 
reconhecido pelo Estado tem o direito de representação legal dos que participarem da categoria de produção para 
que foi constituído, e de defender-lhes os direitos perante o Estado e as outras associações profissionais, estipular 
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1946 é a responsável estruturação da visão tripartida dos tributos237, que seria consolidada 

com a publicação do Código Tributário Nacional, em 1966. Nesta Constituição é retomada a 

previsão da instituição de contribuição de melhoria, suprimida no texto de 1937. 

Em 1967, com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, 

permanece a visão tripartida dos tributos238, nos termos citados no capítulo anterior. Pela 

primeira vez é prevista uma contribuição para atender à intervenção no domínio 

econômico239, bem como o empréstimo compulsório240. Nesta Constituição também é 

continuada a contribuição social241 e a contribuição sindical242. Tais previsões se repetem em 

1969243 e nas posteriores emendas244. 

Não procede, portanto, a afirmação de que as contribuições especiais e os empréstimos 

compulsórios surgiram apenas com a promulgação da Constituição Federal de 1988. O que 

                                                                                                                                                   
contratos coletivos de trabalho obrigatórios para todos os seus associados, impor-lhes contribuições e exercer em 
relação a eles funções delegadas de Poder Público.” 
237 “Art 30 - Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar: I - contribuição de 
melhoria, quando se verificar valorização do imóvel, em conseqüência de obras públicas; II - taxas; III - 
quaisquer outras rendas que possam provir do exercício de suas atribuições e da utilização de seus bens e 
serviços.” 
238 “Art 18 - sistema tributário nacional compõe-se de impostos, taxas e contribuições de melhoria e é regido 
pelo disposto neste Capítulo em leis complementares, em resoluções do Senado e, nos limites das respectivas 
competências, em leis federais, estaduais e municipais.” 
239 “Art 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios: (...)§ 
8º - São facultados a intervenção no domínio econômico e o monopólio de determinada indústria ou atividade, 
mediante lei da União, quando indispensável por motivos de segurança nacional, ou para organizar setor que não 
possa ser desenvolvido com eficiência no regime de competição e de liberdade de iniciativa, assegurados os 
direitos e garantias individuais. § 9º - Para atender à intervenção no domínio econômico, de que trata o parágrafo 
anterior, poderá a União instituir contribuições destinadas ao custeio dos respectivos serviços e encargos, na 
forma que a lei estabelecer.” 
240   “Art 19 - Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios arrecadar: (...) § 4º - Somente 
a União, nos casos excepcionais definidos em lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. (...)”. 
241  “Art 158 - A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da 
lei, visem à melhoria, de sua condição social: (...) XVI - previdência social, mediante contribuição da União, do 
empregador e do empregado, para seguro-desemprego, proteção da maternidade e, nos casos de doença, velhice, 
invalidez e morte; (...).” 
242 “Art 159 - É livre a associação profissional ou sindical; a sua constituição, a representação legal nas 
convenções coletivas de trabalho e o exercício de funções delegadas de Poder Público serão regulados em lei. § 
1º - Entre as funções delegadas a que se refere este artigo, compreende-se a de arrecadar, na forma da lei, 
contribuições para o custeio da atividade dos órgãos sindicais e profissionais e para a execução de programas de 
interesse das categorias por eles representadas.” 
243 “Art. 163. São facultados a intervenção no domínio econômico e o monopólio de determinada indústria ou 
atividade, mediante lei federal, quando indispensável por motivo de segurança nacional ou para organizar setor 
que não possa ser desenvolvido com eficácia no regime de competição e de liberdade de iniciativa, assegurados 
os direitos e garantias individuais. Parágrafo único. Para atender a intervenção de que trata êste artigo, a União 
poderá instituir contribuições destinadas ao custeio dos respectivos serviços e encargos, na forma que a lei 
estabelecer.” 
244 Redação da Emenda Constitucional nº 8, de 1977: “Art. 21. Compete à União: (...) § 1º A União poderá 
instituir outros impostos, além dos mencionados nos itens anteriores, desde que não tenham fato gerador ou base 
de cálculo idênticos aos dos previstos nos artigos 23 e 24.§ 2º A União pode instituir: I - contribuições, 
observada a faculdade prevista no item I deste artigo, tendo em vista intervenção no domínio econômico ou o 
interesse de categorias profissionais e para atender diretamente a parte da União no custeio dos encargos da 
previdência social. II - empréstimos compulsórios, nos casos especiais definidos em lei complementar, aos quais 
se aplicarão as disposições constitucionais relativas aos tributos e às normas gerais do direito tributário.” 
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ocorria apenas era que a interpretação majoritária até então defendida se alinhava com a visão 

tripartida dos tributos, determinada pelo Código Tributário Nacional.  

A partir da Constituição Federal de 1988, assim, foi-se consolidando na doutrina e na 

jurisprudência pátria a visão qüinqüipartida dos tributos, conforme explicitado no capítulo 

anterior. A respeito disso: “é induvidosa, hoje, a natureza tributária dessas contribuições.” 

(MACHADO, 2009, p. 414). Também:  

Todo o suporte argumentativo calcava-se na orientação do sistema, visto e 
examinado na sua integridade estrutural. Assim, outra coisa não fez o legislador 
constituinte senão prescrever manifestamente que as contribuições são entidades 
tributárias, subordinando-se em tudo e por tudo às linhas definitórias do regime 
constitucional peculiar aos tributos. (BARROS CARVALHO, 2007, p. 43). 

As contribuições são então “ingressos necessariamente direcionados a instrumentar 

(ou financiar) a atuação da União (ou dos demais entes políticos) no setor da ordem social” 

(AMARO, 2005, p. 53). Por tal razão:  

Tem como fato gerador uma atuação indireta do Poder Público mediatamente 
referida ao sujeito passivo da obrigação tributária. A contribuição social caracteriza-
se pelo fato de que, no desenvolvimento pelo Estado de determinada atividade 
administrativa de interesse geral, acarretar maiores despesas em prol de certas 
pessoas (contribuintes), que passam a usufruir de benefícios diferenciados dos 
demais (não contribuinte). Tem seu fundamento na maior despesa provocada pelo 
contribuinte e na particular vantagem a ele proporcionada pelo Estado. (HARADA, 
2009, p. 310). 

De acordo com a leitura do atual texto constitucional que a prevê245, três são as 

modalidades de contribuições especiais: as sociais, as corporativas e as interventivas 

(CARRAZZA, 2005, p. 549). O referido artigo constitucional prevê, ademais, a submissão 

destas aos princípios tributários da legalidade e da anterioridade, com exceção deste último 

em relação às contribuições sociais. A partir destas considerações, serão analisadas nas 

próximas linhas as modalidades de contribuições existentes. 

Conforme expressa previsão constitucional246, a seguridade social no Brasil é custeada 

por meio de contribuições sociais, além da contribuição da União247 e de outras fontes248. 

                                                
245 “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio 
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 
6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.” 
246 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da 
lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
e das seguintes contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da 
lei, incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer 
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) a receita ou o faturamento; c) 
o lucro; II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; III - sobre a 
receita de concursos de prognósticos. IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele 
equiparar.  
247 Prevê a Lei 8.212: “Art. 16. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do Orçamento 
Fiscal, fixados obrigatoriamente na lei orçamentária anual. Parágrafo único. A União é responsável pela 
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Ficam assim estabelecidas as duas formas de financiamento da seguridade social: o 

financiamento indireto, por meio de recursos provenientes dos orçamentos públicos, e o 

financiamento direto, que se concretiza com a cobrança das contribuições sociais dos 

trabalhadores, por exemplo. É a Constituição Federal que determina, também, o conceito de 

seguridade social249, cuja finalidade é assegurar a todos os direitos à saúde, à previdência e da 

assistência social250. 

Desta maneira, pela previsão constitucional, tem o Estado o dever de atuar diretamente 

na proteção dos sujeitos, seja em relação às atividades laborativas que estes exercem, 

garantindo-lhes a proteção contra os riscos decorrentes da perda ou redução, permanente ou 

temporária, das condições obter o próprio sustento, seja em relação à saúde, seja em relação à 

assistência social. 

Pode ser observado, assim, que a contribuição social se caracteriza por deter uma 

finalidade específica, qual seja, o custeio da seguridade social, seguindo a classificação das 

contribuições especiais acima exposta. A respeito desta finalidade é afirmado que: “a 

contribuição social é a contraprestação devida pela seguridade social e outros benefícios na 

área social garantidos pelo Estado a determinado grupo da sociedade, de que decorra 

benefício especial para o cidadão que dele participa.” (TORRES, 2009, p. 408-409).  

O produto da arrecadação das contribuições sociais tem, portanto, a previsão de uma 

determinada finalidade. Neste sentido, também: “(...) a finalidade é o caminho mais seguro 

para a identificação do regime jurídico das contribuições.” (CARAZZA, 2005, p. 556). Torna-

                                                                                                                                                   
cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de 
benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual.”  
248 De acordo com a Lei 8.212, também são fontes de custeio para a seguridade social: “Art. 27. Constituem 
outras receitas da Seguridade Social: I - as multas, a atualização monetária e os juros moratórios; II - a 
remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros; III - as receitas 
provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens; IV - as demais receitas 
patrimoniais, industriais e financeiras; V - as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais; VI - 50% 
(cinqüenta por cento) dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do art. 243 da Constituição 
Federal; VII - 40% (quarenta por cento) do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da 
Receita Federal; VIII - outras receitas previstas em legislação específica. Parágrafo único. As companhias 
seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias 
terrestres, de que trata a Lei nº 6.194, de dezembro de 1974, deverão repassar à Seguridade Social 50% 
(cinqüenta por cento) do valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de Saúde-SUS, para 
custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito.” 
249 “Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.” 
250 É importante observar que, de acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é “direito de todos e 
dever do Estado”, independentemente de contribuição, assim como a assistência social, conforme previsão do 
art. 203, também da Constituição Federal. Já a previdência social tem caráter contributivo e é de filiação 
obrigatória, conforme determinação do art. 201, da Carta Magna. Ademais: “Além das contribuições sociais 
destinadas para esse fim, porém, existem outras orientadas para o campo não compreendido no âmbito da 
seguridade, pois “nela não estão incluídos os direitos à educação, à habitação e outros que compõem o conjunto 
da ordem social em todo o Título VIII da Constituição. É o caso, por exemplo, do salário-educação (art. 212, §5° 
do Texto Maior), destinado ao financiamento do ensino fundamental.” (TOMÉ, 2007, p 326). 
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se relevante para a caracterização de uma contribuição social, assim, a destinação do produto 

das contribuições à finalidade a que foi instituída, protegendo o contribuinte de 

arbitrariedades nesta destinação. 

Ao lado das contribuições sociais, está a modalidade de contribuições conhecida como 

contribuições corporativas ou contribuições de interesse das categorias profissionais ou 

corporativas. É característica específica desta modalidade de contribuição a vinculação da 

entidade da categoria profissional ou econômica ao contribuinte. Tais contribuições: 

(...) são tributos destinados ao custeio das atividades das instituições fiscalizadoras e 
representativas de categorias econômicas ou profissionais, que exercem funções 
legalmente reputadas como de interesse público. O que faz aqui a União é 
disciplinar por lei a atuação dessas entidades, conferindo-lhes, para que tenham 
suporte financeiro, a capacidade de arrecadar contribuições legalmente instituídas. 
(AMARO, 2005, p. 55). 

Isto significa dizer que, por meio da instituição destas contribuições, o Estado custeia 

o exercício de entidades que fiscalizam, representam ou regulamentam o exercício de certas 

atividades profissionais ou econômicas, tais como os conselhos regionais profissionais. 

Também são contribuições desta modalidade as contribuições que se destinam às entidades 

privadas de serviço social e de formação profissional que são vinculadas ao sistema sindical, 

como aquelas devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC) ou ao 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 

Além das contribuições corporativas acima referidas, há a contribuição sindical, que 

está prevista no art. 8°, IV, da Constituição Federal251. Conforme interpretação deste texto, é 

considerado um tributo a contribuição prevista em lei, que é a contribuição social contida no 

art. 149, da Carta Magna. A outra contribuição, fixada por assembléia geral, não preenche o 

requisito da legalidade, não podendo, por isso, ser considerada como um tributo, nos termos 

do art. 3°, do Código Tributário Nacional. Ademais, esta última contribuição não é 

compulsória, diante do impedimento constitucional à obrigação de filiação sindical252. Tal é o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal253. 

                                                
251 Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) IV - a assembléia geral fixará a 
contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema 
confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei; (...).” 
252 Também do art. 8°, acima transcrito: “V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 
(...)”. 
253“EMENTA: CONSTITUCIONAL. SINDICATO. CONTRIBUIÇÃO INSTITUÍDA PELA ASSEMBLÉIA 
GERAL: CARÁTER NÃO TRIBUTÁRIO. NÃO COMPULSORIEDADE. EMPREGADOS NÃO 
SINDICALIZADOS: IMPOSSIBILIDADE DO DESCONTO. C.F., art. 8º, IV. I. - A contribuição confederativa, 
instituída pela assembléia geral - C.F., art. 8º, IV - distingue-se da contribuição sindical, instituída por lei, com 
caráter tributário - C.F., art. 149 - assim compulsória. A primeira é compulsória apenas para os filiados do 
sindicato. II. - R.E. não conhecido.” (RE 198092, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, 
julgado em 27/08/1996, DJ 11-10-1996 PP-38509 EMENT VOL-01845-04 PP-00843). 
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Estas contribuições são classificadas como parafiscais, diante da delegação do poder 

impositivo para as referidas entidades, as quais realizarão os objetivos institucionais com o 

produto da arrecadação obtida. Trata-se, mais uma vez, da vinculação de uma das 

modalidades de contribuições especiais a uma finalidade específica: 

(...) a regra-matriz constitucional destas contribuições agrega, de modo 
indissociável, a idéia de destinação. Queremos com tal assertiva sublinhar que, por 
imperativo da Lei Maior, os ingressos advindos da arrecadação destes tributos 
devem necessariamente ser destinados à viabilização ou ao custeio de uma das 
atividades mencionadas no art. 149 da CF. Pouco importa se a atividade é 
desempenhada pela própria União ou por terceiro, delegatário. (CARRAZZA, 2005, 
p. 554). 

A opção pela instituição de uma contribuição parafiscal para o custeio destes 

objetivos, no entanto, não é aplaudida por toda a doutrina: 

As contribuições corporativas são odiosas e antiquadas, nasceram com o fascismo e 
os governos autoritários ou intervencionistas do entreguerras (1920 a 1940). Em 
verdade, as próprias categorias econômicas e sindicais deveriam ter a liberdade de se 
organizarem e se autodisciplinarem com contribuições estatutárias, votadas pelos 
seus próprios membros e pagas pelos mesmos, sem a intermediação do Estado. 
(COÊLHO, 2005, p. 481) 

 A outra modalidade de contribuições especiais trazida pelo texto constitucional é a 

contribuição de intervenção no domínio econômico. Conforme aduzido anteriormente, a 

Constituição Federal determina a intervenção do Estado como agente normativo e regulador 

da atividade econômica, a fim de obter a eficiência, sendo permitida, neste sentido, a edição 

de normas de intervenção do Estado na economia, desde que observados os princípios 

constitucionais da ordem econômica. 

A intervenção do Estado no domínio econômico já era prevista na Constituição 

Federal de 1937254, bem como na de 1946255. Entretanto, apenas na Constituição de 1967 

surgiu uma contribuição com tal finalidade, denominada contribuição de intervenção no 

domínio econômico, como linhas acima indicado.  

Prevista no art. 149 da Constituição Federal de 1988, a contribuição de intervenção no 

domínio econômico, assim como as outras modalidades de contribuição aqui referidas, 

caracterizam-se pela destinação do produto da arrecadação a que foram criadas, sendo 

classificadas, para tanto, como tributos vinculados. Por esta perspectiva: “as contribuições, 

como acima refletido, têm um diferencial com relação às espécies tributárias previstas na 

                                                
254 “Art 135 - Na iniciativa individual, no poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo, exercido 
nos limites do bem público, funda-se a riqueza e a prosperidade nacional. A intervenção do Estado no domínio 
econômico só se legitima para suprir as deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da produção, 
de maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jogo das competições individuais o pensamento 
dos interesses da Nação, representados pelo Estado. A intervenção no domínio econômico poderá ser mediata e 
imediata, revestindo a forma do controle, do estimulo ou da gestão direta.” 
255 “Art 146 - A União poderá, mediante lei especial, intervir no domínio econômico e monopolizar determinada 
indústria ou atividade. A intervenção terá por base o interesse público e por limite os direitos fundamentais 
assegurados nesta Constituição.” 
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Constituição (...): elas exigem, para a caracterização de sua espécie, a destinação específica do 

produto de sua arrecadação.” (CANADO/SANTI, 2007, p. 313).  

Para além desta característica comum a todas as modalidades de contribuições, em 

relação à destinação do produto da arrecadação, a contribuição de intervenção no domínio 

econômico, quanto à classificação relativa à finalidade, é enquadrada como um tributo 

extrafiscal. Sendo assim, a função da imposição desta espécie tributária é eminentemente a 

intervenção do Estado em determinados setores da economia, quando necessário. Assim: 

É certo que todo e qualquer tributo interfere no domínio econômico. Mesmo o 
tributo considerado neutro, vale dizer, com função predominantemente fiscal, posto 
que a simples transposição de recursos financeiros do denominado setor privado 
para o setor público, que realiza, configura intervenção no domínio econômico. Por 
isto se há de entender que a intervenção no domínio econômico que caracteriza essa 
espécie de contribuições sociais é apenas aquela que se produz com o objetivo 
específico perseguido pelo órgão estatal competente para esse fim, nos termos da lei. 
(MACHADO, 2009, p. 415). 

Isto significa que esta modalidade de contribuição só poder ser instituída quando for 

de fato necessária uma intervenção do Estado. Neste sentido, também: 

Consistindo a extrafiscalidade no emprego de fórmulas jurídico-tributárias para a 
obtenção de metas que prevalecem sobre os fins simplesmente arrecadatórios de 
recursos monetários, o regime que há de dirigir tal atividade não poderia deixar de 
ser aquele próprio das exações tributárias. Significa, portanto, que, ao construir suas 
pretensões extrafiscais, deverá o legislador pautar-se, inteiramente, dentro dos 
parâmetros constitucionais, observando as limitações de sua competência impositiva 
e os princípios superiores que regem a matéria (...). (BARROS CARVALHO, 2007, 
p. 246).  

Para além dos parâmetros constitucionais, em atenção aos limites de competência e 

aos princípios, a intervenção do Estado na economia deve também alcançar a eficiência 

econômica, como defendido neste trabalho. Mesmo que esteja em conformidade com o texto 

constitucional, a instituição de uma contribuição de intervenção pode não ser 

economicamente eficiente.  

Desta maneira, e em acordo com a Análise Econômica do Direito, pela qual o aumento 

da eficiência na alocação dos recursos e a conseqüente melhora no desempenho da economia 

estão relacionados às conformações institucionais que são determinadas pelas normas 

jurídicas, ao ser instituída uma contribuição de intervenção no domínio econômico, é 

indispensável, então, a constatação de que esta restrição imposta aos particulares de fato esteja 

apta a aumentar a eficiência.  

Caso contrário, se observará apenas a piora da situação de um determinado grupo de 

sujeitos, com a diminuição do patrimônio destes, sem uma correspondente melhora na 

situação econômica por eles vivida, ou mesmo por outros, consoante a contribuição legada 

por Pareto. A análise da CIDE-combustível, nas próximas linhas, será realizada em 

conformidade com este entendimento esposado pela Nova Economia Institucional. 
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4.2 Finalidade e destinação vinculada do produto da arrecadação da CIDE-

combustível 

Os próximos parágrafos serão dedicados a um estudo a respeito das características 

relativas à CIDE-combustível, conforme sinalizado na introdução deste trabalho, dentre as 

quais, a finalidade extrafiscal e a destinação vinculada da respectiva arrecadação. Também 

serão abordados os aspectos formais deste tributo, com o objetivo de definir a configuração 

legal deste. A partir de então poderá se feita uma análise econômica da utilização do produto 

da arrecadação desta contribuição. 

De acordo com o art. 149 da Constituição Federal, supratranscrito, a competência para 

instituição de uma contribuição de intervenção no domínio econômico é exclusiva da União, 

não estando sujeita à reserva de lei complementar256. Além disso, apenas a denominada 

CIDE-combustível, objeto de apreciação neste trabalho, tem o fato gerador previamente 

determinado na Constituição Federal. As demais contribuições de intervenção têm o 

respectivo fato gerador estipulado na lei que as institui. 

Assim, por exemplo, a Lei 10.168/2000, que instituiu a denominada CIDE-royalties, 

também conhecida como CIDE-tecnologia, com a finalidade de estimular o desenvolvimento 

tecnológico brasileiro257, determina como fato gerador da incidência desta contribuição de 

intervenção no domínio econômico a remessa de valores para o exterior, com a finalidade de 

custear, a título de royalties ou remuneração, contratos que tratem da detenção de licença de 

uso, a aquisição de conhecimentos tecnológicos e a celebração de contratos relativos à 

exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de 

assistência técnica258, sendo o produto da arrecadação destinado ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

                                                
256 Neste sentido: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E DE INTERESSE DAS 
CATEGORIAS PROFISSIONAIS. CRIAÇÃO. DISPENSABILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. O 
Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido da dispensabilidade de lei complementar para a criação 
das contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais. Precedente. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 739715 AgR, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Segunda 
Turma, julgado em 26/05/2009, DJe-113 DIVULG 18-06-2009 PUBLIC 19-06-2009 EMENT VOL-02365-13 
PP-02745) 
257 Assim é o texto da Lei 10.168/2000: “Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação 
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento 
tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre universidades, 
centros de pesquisa e o setor produtivo.”. 
258 “Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída contribuição de 
intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de 
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de 
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.” 
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Especificamente em relação à CIDE-combustível, a Constituição Federal259 prevê que 

o fato gerador desta é a realização de operações de comercialização no mercado interno ou de 

importação dos combustíveis que foram elencados no art. 3º da 10.336/2001260. Assim, a 

partir da previsão constitucional, esta lei instituiu a contribuição de intervenção no domínio 

econômico sobre a importação e a comercialização de petróleo e derivados, gás natural e 

derivados e álcool etílico combustível. A este respeito: 

A regra de incidência das CIDES é condicional, ou seja, descreve hipoteticamente a 
situação que, se vier a ocorrer na realidade, deflagará por subsunção a obrigação 
tributária. Assim, por exemplo: a CIDE do petróleo tem como fatos geradores as 
operações, realizadas pelos contribuintes indicados em lei, de importação e 
comercialização no mercado interno de gasolinas e suas correntes, diesel e suas 
correntes, querosene de aviação e outros querosenes, óleos combustíveis, gás 
liquefeito de petróleo e álcool etílico combustível (...). (TORRES, 2009, p. 418). 

A referida lei estabeleceu relevantes aspectos a respeito deste tributo, dos quais é 

importante neste trabalho tratar, a fim de obter uma melhor descrição do objeto em estudo. 

Por expressa previsão legal261, assim, são considerados contribuintes da CIDE-combustível 

o produtor, o formulador e o importador, pessoa física ou jurídica, dos tipos de combustíveis 

acima elencados.  

Ainda a respeito dos contribuintes, a Lei 10.833/2003, que trouxe algumas alterações à 

legislação tributária federal, determinou que as sociedades cooperativas que realizam vendas 

em comum são responsáveis pelo recolhimento da CIDE-combustível incidente sobre a 

comercialização de álcool etílico combustível262. No entanto, desde 2004, com a edição do 

                                                
259 “Art. 177. (...) § 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às 
atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool 
combustível deverá atender aos seguintes requisitos: I - a alíquota da contribuição poderá ser: a) diferenciada por 
produto ou uso; b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 
150,III, b; II - os recursos arrecadados serão destinados: a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de 
álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; b) ao financiamento de projetos 
ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; c) ao financiamento de programas de infra-
estrutura de transportes.” 
260 “Art. 3o A Cide tem como fatos geradores as operações, realizadas pelos contribuintes referidos no art. 2o, de 
importação e de comercialização no mercado interno de: I – gasolinas e suas correntes; 
II - diesel e suas correntes; III – querosene de aviação e outros querosenes; IV - óleos combustíveis (fuel-oil); V - 
gás liqüefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de nafta; e VI - álcool etílico combustível.” 
261 “Art. 2o São contribuintes da Cide o produtor, o formulador e o importador, pessoa física ou jurídica, dos 
combustíveis líquidos relacionados no art. 3o. Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se formulador 
de combustível líquido, derivados de petróleo e derivados de gás natural, a pessoa jurídica, conforme definido 
pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) autorizada a exercer, em Plantas de Formulação de Combustíveis, as 
seguintes atividades: I - aquisição de correntes de hidrocarbonetos líquidos; II - mistura mecânica de correntes de 
hidrocarbonetos líquidos, com o objetivo de obter gasolinas e diesel; III - armazenamento de matérias-primas, de 
correntes intermediárias e de combustíveis formulados; IV - comercialização de gasolinas e de diesel; e V - 
comercialização de sobras de correntes.” 
262O texto da citada lei prevê: “Art. 22. As sociedades cooperativas que se dedicam a vendas em comum, 
referidas no art. 82 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e que recebam para comercialização a produção 
de seus associados, são responsáveis pelo recolhimento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
– CIDE, incidente sobre a comercialização de álcool etílico combustível, observadas as normas estabelecidas 
na Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001.” 
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Decreto nº 5.060, estão dispensadas deste recolhimento, diante da redução a zero da alíquota 

da CIDE incidente sobre o álcool etílico combustível263. 

Em relação à responsabilidade, a Lei 10.336/2003264 determina que, em caso de 

importação realizada por conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora, o 

adquirente de mercadoria de procedência estrangeira é responsável solidário pela CIDE-

combustível. Trata-se, portanto, do instituto da solidariedade no Direito Tributário, 

disciplinada pelo Código Tributário Nacional265, segundo o qual, em determinadas situações 

de fato, quando houver interesse comum entre as pessoas envolvidas, ou em situações de 

direito, determinadas em lei, a responsabilidade pelo pagamento do tributo será de mais de um 

devedor.  

No caso específico em comento, já que constitui fato gerador da CIDE-combustível a 

importação dos combustíveis designados em lei, diante da realização de uma importação por 

conta e ordem, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira também será 

responsável pelo pagamento do tributo, no caso de não pagamento desta contribuição pelo 

importador. O mesmo se diga em relação às infrações ocorridas durante a importação, pelas 

quais também pode ter responsabilidade, conjunta ou isoladamente, o adquirente de 

mercadoria de procedência estrangeira. 

A Lei 10.336/2001 também determina a base de cálculo da CIDE-combustível, sobre a 

qual incidirão as alíquotas, a fim de calcular a quantia a ser paga pelo contribuinte. Pelo texto 

                                                
263 “Art. 1o  As alíquotas específicas da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a 
importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico 
combustível (CIDE), previstas no art. 5º da Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001, ficam reduzidas para: I - 
R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por metro cúbico de gasolinas e suas correntes; (Redação dada pelo Decreto 
nº 6.875, de 2009). II - R$ 70,00 (setenta reais) por metro cúbico de diesel e suas correntes. (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.875, de 2009). Parágrafo único. Ficam reduzidas a zero as alíquotas de que trata o caput, aplicáveis 
a: I - querosene de aviação; II - demais querosenes; III - óleos combustíveis com alto teor de enxofre; IV - óleos 
combustíveis com baixo teor de enxofre; V - gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de 
nafta; e VI - álcool etílico combustível.” É importante observar que, em relação ao inciso II do artigo anterior, o 
Decreto nº 7.095, de 2010, determinou que: “Art. 1o  A alíquota específica de que trata o inciso I do art. 1o do 
Decreto no 5.060, de 30 de abril de 2004, fica reduzida para R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por metro 
cúbico de gasolinas e suas correntes até 30 de abril de 2010, retornando para R$ 230,00 (duzentos trinta reais) 
por metro cúbico de gasolinas e suas correntes a partir dessa data.” 
264 “Art. 11. É responsável solidário pela Cide o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de 
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora. 
Art. 12. Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, relativamente à Cide, o adquirente de mercadoria 
de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa 
jurídica importadora.” 
265 “Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua 
o fato gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A 
solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.  Art. 125. Salvo disposição de lei em 
contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade: I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita 
aos demais; II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a 
um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo; III - a interrupção da prescrição, 
em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.” 
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legal266, assim, para cada produto previsto no rol do art. 3°, corresponde uma quantidade de 

produtos, conforme o disposto em instruções normativas administrativas267, a qual é expressa 

numa unidade de medidas estatísticas respectiva. A base de cálculo representa, assim, 

uma quantidade comercializada do produto, seja no mercado interno, seja por meio de 

importação. Sobre esta é que incidirão, assim, as alíquotas previstas na Lei 10.336/2001268. 

Além de determinar o prazo de pagamento269, a lei também prevê a possibilidade de 

deduções270 da CIDE-combustível. Desta forma, do valor da CIDE-combustível que incide na 

comercialização no mercado interno pode ser deduzido o valor da mesma contribuição que foi 

devida na operação anterior, seja este valor pago pelo próprio contribuinte, em caso de 

importação, seja o valor pago por outro contribuinte, em caso de aquisição no mercado 

interno.  

Quanto às isenções, a lei em comento prevê271 que, em relação a gasolinas e diesel, e 

respectivas correntes, além de querosene de aviação e outros querosenes, óleos combustíveis, 

gás liqüefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de nafta e o álcool etílico 

                                                
266 “Art. 4o A base de cálculo da Cide é a unidade de medida adotada nesta Lei para os produtos de que trata o 
art. 3o, na importação e na comercialização no mercado interno.” 
267 A tabela de unidades de medidas estatísticas encontra-se anexa à Instrução Normativa da Receita Federal do 
Brasil nº 422, de 17 de maio de 2004. Assim, por exemplo, a unidade de medida estatística do alcool etílico, não 
desnaturado, para fins carburantes, é o litro. Já a medida do Óleo diesel de baixo teor de enxofre é o metro 
cúbico.  
268 “Art. 5o A Cide terá, na importação e na comercialização no mercado interno, as seguintes alíquotas 
específicas:I – gasolina, R$ 860,00 por m³; II – diesel, R$ 390,00 por m³; III – querosene de aviação, R$ 92,10 
por m³; IV – outros querosenes, R$ 92,10 por m³; V – óleos combustíveis com alto teor de enxofre, R$ 40,90 por 
t; VI – óleos combustíveis com baixo teor de enxofre, R$ 40,90 por t; VII – gás liqüefeito de petróleo, inclusive 
o derivado de gás natural e da nafta, R$ 250,00 por t; VIII – álcool etílico combustível, R$ 37,20 por m³.” É 
importante lembrar que algumas alíquotas estão reduzidas a zero, conforme redação do Decreto nº 5.060/2004, 
acima colacionado. Ademais, a própria Lei 10.336/2001 prevê a redução de alíquotas específicas: “Art. 9o O 
Poder Executivo poderá reduzir as alíquotas específicas de cada produto, bem assim restabelecê-las até o valor 
fixado no art. 5o.” 
269 “Art. 6o Na hipótese de importação, o pagamento da Cide deve ser efetuado na data do registro da Declaração 
de Importação. Parágrafo único. No caso de comercialização, no mercado interno, a Cide devida será apurada 
mensalmente e será paga até o último dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao de ocorrência do fato 
gerador.” 
270 “Art. 7o Do valor da Cide incidente na comercialização, no mercado interno, dos produtos referidos no art. 
5o poderá ser deduzido o valor da Cide: I – pago na importação daqueles produtos; II – incidente quando da 
aquisição daqueles produtos de outro contribuinte. Parágrafo único. A dedução de que trata este artigo será 
efetuada pelo valor global da Cide pago nas importações realizadas no mês, considerado o conjunto de produtos 
importados e comercializados, sendo desnecessária a segregação por espécie de produto. Art. 8o O contribuinte 
poderá, ainda, deduzir o valor da Cide, pago na importação ou na comercialização, no mercado interno, dos 
valores da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos na comercialização, no mercado interno, dos 
produtos referidos no art. 5o (...). Art. 8o-A. O valor da Cide-Combustíveis pago pelo vendedor de 
hidrocarbonetos líquidos não destinados à formulação de gasolina ou diesel poderá ser deduzido dos valores 
devidos pela pessoa jurídica adquirente desses produtos, relativamente a tributos ou contribuições administrados 
pela Receita Federal do Brasil, nos termos, limites e condições estabelecidos em regulamento." 
271 “Art. 10. São isentos da Cide os produtos, referidos no art. 3o, vendidos a empresa comercial exportadora, 
conforme definida pela ANP, com o fim específico de exportação para o exterior.” 
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combustível, desde que destinados à exportação, não terão incidência de CIDE-

combustível272. 

Isto foi possível diante da edição da Emenda Constitucional n° 33, que ocorreu no dia 

11 de dezembro de 2001, dias antes da publicação da Lei 10.336, o que se deu no dia 19 de 

dezembro do mesmo ano. As mudanças advindas com esta emenda273 passaram a permitir, 

assim, a não incidência da CIDE-combustível sobre as receitas de exportação. A este respeito: 

(...) a Emenda Constitucional n. 33/2001 acrescentou os §§ 2° ao 4° ao art. 149, 
tendo sido o item II do § 2° modificado pela Emenda Constitucional n. 42/2003, 
para definir imunidade das receitas de exportação, a par de expressamente prever a 
possibilidade de incidência sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; 
para expressar que a alíquota pode ser ad valorem – tendo por base o faturamento, a 
receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro – ou 
específica; para explicar que a lei pode equiparar à pessoa jurídica a pessoa natural 
destinatária das operações de importação e, por fim, para facultar à lei definir 
hipóteses em que a contribuição será monofásica. (AMARO, 2005, p. 55) 

Ademais, a referida emenda incluiu o §4° no art. 177 da Constituição Federal274, 

determinando algumas diretrizes para a lei que, dias depois, instituiria a CIDE-combustível. 

Com isso, passou a ser constitucionalmente previsto que esta contribuição interventiva 

poderia ter alíquota diferenciada por produto ou uso, bem como esta poderia ser restabelecida 

por ato do Poder Executivo, não sendo então aplicável o princípio da anterioridade.  

Outrossim, essa emenda passou a prever a vinculação do produto da arrecadação, 

determinando que este deve ser destinado ao pagamento de subsídios a preços ou transporte 

de álcool combustível, gás natural e derivados, além de derivados de petróleo, ao 

                                                
272 Ainda sobre a isenção, prevê a IN: “Art.7º A Cide-Combustíveis não incidirá nas operações de exportação 
para o exterior. Art.8º Estão fora do campo de incidência da Cide-Combustíveis as operações de importação e 
comercialização de importação e comercialização efetivadas: I – com "normal-parafina", não destinada à 
formulação de gasolina ou de diesel, classificada nos códigos NCM 2710.19.99 ou 2712.20.00; e, II - com 
butano de pureza igual ou superior a 95% em n-butano ou em isobutano, classificado na posição NCM 29.01. 
Art. 9º A receita de comercialização dos gases propano classificado no código 2711.12, butano classificado no 
código 2711.13, todos da NCM, e a mistura desses gases, quando destinados à utilização como propelentes em 
embalagem tipo aerossol, não estão sujeitos à incidência da Cide-Combustíveis até o limite quantitativo 
autorizado pela ANP.” 
273 Tal emenda, depois alterada no inciso II pela Emenda Constitucional n° 42, de 2003, determinou a seguinte 
redação do art. 149: “§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata 
o caput deste artigo: I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; II - incidirão também sobre a 
importação de produtos estrangeiros ou serviços; III - poderão ter alíquotas: a) ad valorem, tendo por base o 
faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; b) específica, 
tendo por base a unidade de medida adotada. § 3º A pessoa natural destinatária das operações de importação 
poderá ser equiparada a pessoa jurídica, na forma da lei. § 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições 
incidirão uma única vez.” 
274 “§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de 
importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível 
deverá atender aos seguintes requisitos: I - a alíquota da contribuição poderá ser: a) diferenciada por produto ou 
uso; b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,III, b; II - 
os recursos arrecadados serão destinados: a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool 
combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; b) ao financiamento de projetos ambientais 
relacionados com a indústria do petróleo e do gás; c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de 
transportes. ” 
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financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás, bem 

como ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. Com isso, restou mais 

uma vez concretizada a idéia de que a instituição de uma nova exação, particularmente essa 

contribuição, que é vinculada, conforme classificação acima exposta, deve corresponder a 

uma atuação estatal determinada. 

Isto porque a intervenção do estado por meio da CIDE-combustível não se dá por 

meio de alterações nas alíquotas, como ocorre com o Imposto sobre Produtos Industrializados, 

por exemplo. Neste último, a diminuição do valor a ser pago pelo contribuinte com a 

diminuição da incidência tributária visa incentivar determinados comportamentos, 

principalmente os de consumo em relação a determinadas mercadorias. Como a CIDE-

combustível, não. Apesar de haver a previsão de variação nas alíquotas, conforme acima 

afirmado, a intervenção por esta contribuição especial se dá por meio de destinação do 

produto da respectiva arrecadação para determinadas áreas da economia. 

Assim, por expressa previsão constitucional, passou a ser previsto que a CIDE-

combustível deve ser destinada aos objetivos acima elencados. Qualquer desvio nesta 

destinação significa que a esta contribuição de destinação vinculada não está intervindo na 

economia. Neste sentido: 

Embora não neguemos que, em regra, a destinação do produto da arrecadação é 
irrelevante para caracterizar o tributo, não podemos ignorar que as “contribuições”, 
ainda que venham a assumir a roupagem de imposto, pressupões, por comando 
expresso da Carta Magna, a vinculação da receita obtida a órgão, fundo ou despesa. 
Em conseqüência, tal vinculação, longe de ser vedada, é imprescindível, até porque 
é ela que vai confirmar a natureza da contribuição, possibilitando o controle de sua 
constitucionalidade. (CARRAZZA, 2005, p. 556). 

Esta observação remete o trabalho à análise do art. 1° da Lei 10.336, ora estudada. 

Pela redação do referido artigo275, assim, o produto da arrecadação da CIDE-combustível está 

vinculado ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás 

natural e derivados, além de derivados de petróleo, ao financiamento de projetos ambientais 

relacionados com a indústria do petróleo e do gás, bem como ao financiamento de programas 

de infra-estrutura de transportes, assim como determinado na Emenda Constitucional n° 33. 

                                                
275 Art. 1o Fica instituída a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a 
comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (Cide), a 
que se refere os arts. 149 e 177 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 33, 
de 11 de dezembro de 2001. § 1o O produto da arrecadação da Cide será destinada, na forma da lei orçamentária, 
ao: I - pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, de gás natural e seus derivados e de 
derivados de petróleo; II - financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do 
gás; e III - financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. § 2o Durante o ano de 2002, será 
avaliada a efetiva utilização dos recursos obtidos da Cide, e, a partir de 2003, os critérios e diretrizes serão 
previstos em lei específica. 
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Apesar da expressa previsão, tanto constitucional, como legal, da vinculação do 

destino da arrecadação do produto desta contribuição a estes setores, a CIDE-combustível está 

sendo destinada a outras finalidades, algumas delas, inclusive, que deveriam ser custeadas por 

outros tributos, os tributos eminentemente fiscais, tais como os impostos. Por tal razão, um 

ano após a instituição desta contribuição interventiva foi editada uma lei, com o fito de dispor 

sobre a aplicação dos recursos originários da CIDE-combustível, além de criar o Fundo 

Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – FNIT. 

Esta lei, a Lei 10.636/2002, determinou que os recursos da CIDE-combustível não 

poderiam mais ser destinados a pagamentos de quaisquer saldos devedores referentes à Conta 

Petróleo, a partir de 2003276. Tal redação, bem como a redação do art. 2° desta mesma lei277, 

resta inócua diante da previsão constitucional acima apresentada. Não pode o produto da 

arrecadação da CIDE-combustível ser destinado a pagamento de saldos devedores do Estado, 

nem a qualquer outra finalidade, que não às finalidades expressamente previstas para esta 

contribuição. 

Mesmo assim, a fim de regular esta destinação, a lei em comento estabeleceu como 

deveriam ser aplicados os recursos, com o objetivo de assegurar a verificação das destinações 

constitucionais. A seguir serão apresentadas as disposições legais referentes a cada uma, 

portanto.  No tocante ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria 

do petróleo e do gás, determina a referida lei que o produto da arrecadação da CIDE-

combustível deve ser direcionado à fiscalização de atividades poluidoras, ao desenvolvimento 

de planos de contingência para emergência, bem como de estudos de ações ambientais, ao 

                                                
276 “Art. 3o (VETADO) Parágrafo único. A partir do exercício de 2003, os recursos provenientes de arrecadação 
da Cide não poderão ser destinados a pagamentos de quaisquer saldos devedores referentes à Conta Petróleo, 
instituída pela Lei no 4.452, de 5 de novembro de 1964, e extinta nos termos do art. 74 da Lei no 9.478, de 6 de 
agosto de 1997.” O caput deste artigo foi revogado, pois previa que: “"Art. 3o Os subsídios a preços ou 
transporte de álcool combustível, de gás natural e seus derivados e de derivados de petróleo a serem custeados 
com recursos da Cide, conforme estabelece a alínea a do inciso II do § 4o do art. 177 da Constituição, deverão 
estar autorizados por leis específicas originadas de proposições do Conselho Nacional de Política Energética – 
CNPE, aprovadas pelo Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 73 da Lei no 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, e referirem-se a fatos geradores posteriores à entrada em vigor da Lei no 10.336, de 19 de 
dezembro de 2001.” Na mensagem 1.242, de 19 de dezembro de 2001, expedida  pela subchefia para Assuntos 
Jurídicos, a Casa Civil argumentou que o referido caput seria inconstitucional por violar a  reservada ao 
Presidente da República de a iniciativa de lei que dispõe sobre atribuições de órgãos da Administração Pública 
federal. 
277 “Art. 2o A aplicação do produto da arrecadação da Cide incidente sobre a importação e a comercialização de 
petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível atenderá às destinações 
determinadas pelo inciso II do § 4o do art. 177 da Constituição e obedecerá aos critérios e diretrizes estabelecidos 
nesta Lei.” 
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apoio ao desenvolvimento de instrumentos de proteção a unidades de conservação costeiras, 

marinhas e de águas interiores e ao fomento a projetos diversos, nos termos da lei278. 

Quanto ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes, determina o 

art. 6° da Lei 10.636279 que a aplicação dos recursos advindos desta contribuição deve ter 

como objetivo a economia no consumo de combustíveis automotivos, o que parece bastante 

contraditório, já que os contribuintes deste imposto são os comerciantes e os importadores de 

combustíveis. Para além deste objetivo, são apresentados outros, até mesmo mais abstratos 

que este último, como, por exemplo, “a melhoria da qualidade de vida da população”. 

Diante do texto legal, pode ser afirmado que não há uma diretriz concreta capaz de 

controlar a destinação da arrecadação da CIDE-combustível no setor dos transportes. Isto 

porque conceitos como melhoria da qualidade de vida da população ou atendimento mais 

econômico são demasiado abrangentes e não determinam como, de fato, a aplicação deste 

recurso deve ser feita. Neste mesmo sentido, inclusive, o artigo da lei ora comentada que 

determinava o percentual a ser aplicado nos transportes, bem como as prioridades, foi 

vetado280. 

                                                
278 “Art. 4o Os projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás a serem contemplados com 
recursos da Cide, conforme estabelece a alínea "b" do inciso II do § 4o do art. 177 da Constituição Federal, serão 
administrados pelo Ministério do Meio Ambiente e abrangerão: I – o monitoramento, controle e fiscalização de 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; II – o desenvolvimento de planos de contingência locais e 
regionais para situações de emergência; III – o desenvolvimento de estudos de avaliação e diagnóstico e de ações 
de educação ambiental em áreas ecologicamente sensíveis ou passíveis de impacto ambiental; IV – o apoio ao 
desenvolvimento de instrumentos de planejamento e proteção de unidades de conservação costeiras, marinhas e 
de águas interiores; V – o fomento a projetos voltados para a preservação, revitalização e recuperação ambiental 
em áreas degradadas pelas atividades relacionadas à indústria de petróleo e de seus derivados e do gás e seus 
derivados; VI – o fomento a projetos voltados à gestão, preservação e recuperação das florestas e dos recursos 
genéticos em áreas de influência de atividades relacionadas à indústria de petróleo e de seus derivados e do gás e 
seus derivados. VII - o fomento a projetos voltados à produção de biocombustíveis, com foco na redução dos 
poluentes relacionados com a indústria de petróleo, gás natural e seus derivados. (...).” 
279 “Art. 6o A aplicação dos recursos da Cide nos programas de infra-estrutura de transportes terá como objetivos 
essenciais a redução do consumo de combustíveis automotivos, o atendimento mais econômico da demanda de 
transporte de pessoas e bens, a segurança e o conforto dos usuários, a diminuição do tempo de deslocamento dos 
usuários do transporte público coletivo, a melhoria da qualidade de vida da população, a redução das 
deseconomias dos centros urbanos e a menor participação dos fretes e dos custos portuários e de outros terminais 
na composição final dos preços dos produtos de consumo interno e de exportação.” 
280 Foi vetado o artigo 5°, cujo texto previa: “A aplicação dos recursos da Cide em programas de investimento na 
infra-estrutura de transportes, em parcela anual do produto da sua arrecadação estabelecida, a cada quatro anos, 
pelas leis instituidoras dos planos plurianuais de que trata o § 1o do art. 165 da Constituição Federal, em 
percentual nunca inferior a setenta e cinco por cento, abrangerá a infra-estrutura aquaviária, ferroviária, 
portuária, rodoviária, e multimodal, de responsabilidade da União, inclusive nos seus componentes delegados a 
Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, atenderá a um ou mais dos objetivos definidos no art. 6o e far-se-á 
em ações relativas a: I – planejamento e pesquisa, estudos e projetos, regulação e fiscalização; II – manutenção, 
restauração e reposição do patrimônio constituído pelas ferrovias, hidrovias, rodovias, sistemas ferroviários 
metropolitanos, portos e terminais; III – eliminação de pontos críticos que afetem a segurança de pessoas e bens 
no tráfego ao longo das vias e na operação dos portos e de outros terminais; IV – melhoramento e ampliação de 
capacidade das vias e terminais existentes, objetivando atender a demanda reprimida na movimentação de 
pessoas e bens; V – construção e instalação de novas vias e terminais, com prioridade para conclusão de 
empreendimentos iniciados, mediante avaliação econômica do retorno dos investimentos em função da demanda 
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 Pelo projeto da lei, assim, a parcela anual do produto da arrecadação da CIDE-

combustível devia ser destinada, em pelo menos 75%, para a infra-estrutura aquaviária, 

ferroviária, portuária, rodoviária ou multimodal, sendo utilizada, para tanto, em ações como 

estudos, manutenção, restauração e reposição do patrimônio da infra-estrutura dos transportes, 

segurança, melhoramento e ampliação da capacidade das vias, construções, dentre outros. O 

texto deste artigo apresentava um direcionamento mais concreto de como poderia o Estado 

intervir na economia com a aplicação dos recursos auferidos com esta contribuição. 

 No entanto, pelo argumento de que 15% da arrecadação da CIDE-combustível já 

estaria direcionada a programas como “Auxílio Gás”, da Lei 10.453/2002, e que a estipulação 

de 75% para a infra-estrutura dos transportes deixaria pequena parcela para o pagamento de 

subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e derivados, bem como de 

derivados de petróleo, além do financiamento de projetos ambientais relacionados com a 

indústria do petróleo e do gás, o texto do referido artigo foi revogado281, não havendo mais 

determinações a respeito da aplicação deste recurso. 

 Ademais, também em relação ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de 

álcool combustível, gás natural e derivados, além de derivados de petróleo, não há 

regulamentação atualmente, tendo em vista o veto ao artigo 3° da Lei 10.636, pelas razões já 

acima expostas. O que se observa, portanto, é uma falta de vinculação legal ao produto da 

arrecadação desta contribuição, cuja finalidade é eminentemente extrafiscal, conforme 

argumentado. O que existe, desde 2004, é apenas a vinculação do percentual que deve ser 

repassado pela União aos Estados, conforme determinação constitucional das receitas 

tributárias282. 

                                                                                                                                                   
de tráfego. § 1o Incluem-se no inciso V: I – a construção de eclusas para viabilizar ou perenizar a navegação 
fluvial, ainda que associadas a projetos destinados a propiciar usos específicos de recursos hídricos; II – a 
implantação de empreendimentos de interesse da defesa nacional. § 2o O percentual estabelecido 
no caput prevalecerá na ausência da disciplinação da matéria pelos PPA.” 
281 As razões do veto também estão na Mensagem 1.242, de 19 de dezembro de 2001 : “"O art. 5o, em 
seu caput, fixa a vinculação de, no mínimo, 75% da arrecadação da Cide para a aplicação em programas de 
investimento na infra-estrutura de transportes, restando, portanto, no máximo, 25% para os demais usos 
previstos. Para que se identifique o que representam esses percentuais e considerando crescimento médio de 
2,6% nos mercados de diesel e gasolina, produtos que geram a arrecadação da Cide, espera-se arrecadar com a 
Contribuição recursos próximos a R$ 7,5 bilhões. Dessa forma, estão sendo destinados à área de transportes, no 
mínimo, R$ 5,6 bilhões, remanescendo para áreas de energia e meio ambiente, no máximo, R$ 1,9 bilhões. No 
entanto, é necessário se considerar que alguns programas já se encontram em andamento, alguns deles 
remanescentes do período anterior à liberação dos preços e criação da Cide. O Programa Auxílio-Gás, por 
exemplo, instituído pela Lei nº 10.453, de 13 de maio de 2002, deverá consumir em torno de R$ 1,1 bilhão, 
correspondente ao pagamento de 9,5 milhões de benefícios mensais, com os respectivos custos operacionais. 
Deve-se, ainda, enfatizar que o montante previsto pressupõe a manutenção do valor do benefício, fato que vem 
sendo bastante discutido, tendo em vista recentes aumentos nos preços do GLP. Como se observa, apenas esse 
Programa, nas condições atuais deverá consumir perto de 15% do total da arrecadação esperada. (...)” 
282 “Art. 159. A União entregará: (...) III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio 
econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, 
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Não obstante esta falta de controle, poderia até se argumentar que, ao menos, os 

recursos fossem destinados às três finalidades constitucionais acima elencadas. Que fossem 

direcionadas nas leis orçamentárias, assim, as receitas das arrecadações desta contribuição a 

despesas que efetivamente realizassem as finalidades a que foi instituída, a fim de ser obtida a 

almejada intervenção do domínio econômico. Tal não foi observado, entretanto. 

Então, por uma visão retrospectiva da contribuição em comento, foi observado até 

aqui que, da edição da lei que instituiu a CIDE-combustível, em 19 de dezembro de 2001, 

com produção de efeitos a partir de 1° de janeiro de 2002, à edição e à entrada em vigor da lei 

que estabeleceu os critérios para aplicação dos recursos com esta arrecadados, passou mais de 

um ano. Mesmo assim, como apontado acima, a edição de uma lei estabelecendo os critérios 

de aplicação do produto da CIDE-combustível em 2002 não trouxe uma previsão concreta de 

como estes recursos deveriam ser aplicados, tendo, inclusive, muitos artigos vetados, sem 

qualquer substituição de texto. 

O que se observa a partir de então é desanimador. Apesar de existirem algumas leis 

esparsas, tais como a Lei n° 10.604283 e a Lei nº 11.909/2009284, com a previsão de utilização 

da arrecadação da CIDE-combustível, a contribuição em estudo passou a ser aplicada de 

maneira descontrolada, sendo direcionada, inclusive, na criação de créditos suplementares.  

                                                                                                                                                   
distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo.(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 44, de 2004). (...)”. Assim, com a Lei no 10.336/2004, passou a ser 
determinado que: "Art. 1o-A A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal, para ser aplicado, 
obrigatoriamente, no financiamento de programas de infra-estrutura de transportes, o percentual a que se refere o 
art. 159, III, da Constituição Federal, calculado sobre a arrecadação da contribuição prevista no art. 1o desta Lei, 
inclusive os respectivos adicionais, juros e multas moratórias cobrados, administrativa ou judicialmente, 
deduzidos os valores previstos no art. 8o desta Lei e a parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. § 1o Os recursos serão distribuídos pela União aos Estados e ao 
Distrito Federal, trimestralmente, até o 8o (oitavo) dia útil do mês subseqüente ao do encerramento de cada 
trimestre, mediante crédito em conta vinculada aberta para essa finalidade no Banco do Brasil S.A. ou em outra 
instituição financeira que venha a ser indicada pelo Poder Executivo federal. § 2o A distribuição a que se refere o 
§ 1o deste artigo observará os seguintes critérios: I – 40% (quarenta por cento) proporcionalmente à extensão da 
malha viária federal e estadual pavimentada existente em cada Estado e no Distrito Federal, conforme estatísticas 
elaboradas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT; II – 30% (trinta por cento) 
proporcionalmente ao consumo, em cada Estado e no Distrito Federal, dos combustíveis a que a Cide se aplica, 
conforme estatísticas elaboradas pela Agência Nacional do Petróleo - ANP; III – 20% (vinte por cento) 
proporcionalmente à população, conforme apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE; IV – 10% (dez por cento) distribuídos em parcelas iguais entre os Estados e o Distrito Federal.” Esta lei, 
no entanto, vincula apenas 29%, que é o percentual a ser repassado pela União. Não há determinação quanto aos 
71% restantes. 
283 “Art. 4o Fica autorizada a concessão de subsídio para redução da tarifa de transportes de gás natural com 
recursos provenientes de parcela do produto da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico, de que trata a Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001.”  
284 “Art. 4o  Caberá ao Ministério de Minas e Energia: (...) § 2o  O Ministério de Minas e Energia poderá 
determinar a utilização do instrumento de Parceria Público Privada, de que trata a Lei no 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004, bem como a utilização de recursos provenientes da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico - CIDE e da Conta de Desenvolvimento Energético, na forma do disposto no art. 13 da Lei no10.438, 
de 26 de abril de 2002, para viabilizar a construção de gasoduto de transporte proposto por sua própria iniciativa 
e considerado de relevante interesse público.”  
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Assim, na Lei Orçamentária de 2003, a Lei n° 10.640/2003, restou prevista a 

utilização dos recursos provenientes da CIDE-combustível para criação de créditos 

suplementares285. No quadro 11 anexo à comentada lei encontra-se, dentre as especificações 

de despesas, a utilização da CIDE-combustível para custear despesas com pessoal e encargos 

sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões 

financeiras, amortização da dívida e reserva de contingência.  

Apesar de ter decidido, em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, pela 

inconstitucionalidade de interpretação desta lei orçamentária que possibilitasse a abertura de 

crédito suplementar com finalidade diferente da destinação a que foi arrecadada a CIDE-

combustível286, o Supremo Tribunal Federal não conseguiu evitar futuros desvios na aplicação 

desta contribuição. 

Assim, por exemplo, foi a abertura de crédito extraordinário feita pela Lei 

11.735/2008, cujos recursos, dentre outros, decorreram da CIDE-combustível287. Em anexo a 

esta lei está a programação a ser atendida com este crédito, na qual se encontra a destinação 

para amortização e encargos de financiamento da dívida contratual interna, cumprimento de 

                                                
285 “Art. 4o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, observados os limites e condições 
estabelecidos neste artigo e desde que demonstrada, em anexo específico do decreto de abertura, a 
compatibilidade das alterações promovidas na programação orçamentária com a meta de resultado primário 
estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2003, para suplementação de 
dotações consignadas: I - a cada subtítulo, até o limite de dez por cento do respectivo valor, mediante a utilização 
de recursos provenientes de: a) anulação parcial de dotações, limitada a dez por cento do valor do subtítulo 
objeto da anulação, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo; b) reserva de contingência, inclusive de fundos e 
de órgãos e entidades das Administrações direta e indireta, observado o disposto no parágrafo único do art. 8º da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, e no § 6º deste artigo; c) excesso de arrecadação de receitas diretamente 
arrecadadas, desde que para alocação nos mesmos subtítulos em que os recursos dessas fontes foram 
originalmente  programados, observado o disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade 
Fiscal; e d) até dez por cento do excesso de arrecadação; (...).” 
286 “PROCESSO OBJETIVO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ORÇAMENTÁRIA. 
Mostra-se adequado o controle concentrado de constitucionalidade quando a lei orçamentária revela contornos 
abstratos e autônomos, em abandono ao campo da eficácia concreta. LEI ORÇAMENTÁRIA - 
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - IMPORTAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS, GÁS NATURAL E DERIVADOS E ÁLCOOL 
COMBUSTÍVEL - CIDE - DESTINAÇÃO - ARTIGO 177, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É 
inconstitucional interpretação da Lei Orçamentária nº 10.640, de 14 de janeiro de 2003, que implique abertura de 
crédito suplementar em rubrica estranha à destinação do que arrecadado a partir do disposto no § 4º do artigo 
177 da Constituição Federal, ante a natureza exaustiva das alíneas "a", "b" e "c" do inciso II do citado 
parágrafo.” (ADI 2925, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MARCO AURÉLIO, 
Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2003, DJ 04-03-2005 PP-00010 EMENT VOL-02182-01 PP-00112 LEXSTF 
v. 27, n. 316, 2005, p. 52-96) 
287 Esta lei resultou da conversão da Medida Provisória nº 424 e prevê: “Art. 2o  Os recursos necessários à 
abertura do crédito de que trata o art. 1o decorrem de: I - Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial 
da União do exercício de 2007, no valor de R$ 985.223.423,00 (novecentos e oitenta e cinco milhões, duzentos e 
vinte e três mil, quatrocentos e vinte e três reais), dos quais: (...) b) R$ 198.395.734,00 (cento e noventa e oito 
milhões, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais) de Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico - Combustíveis; (...).” 
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débitos judiciais periódicos vincendos devidos pela União, autarquias e fundações públicas 

federais, além de auxílio-alimentação aos servidores e empregados do setor bélico e outras. 

Como é sabido, a abertura de créditos extraordinários pressupõe a verificação de 

situações que necessitem de atendimento a despesas imprevisíveis e urgentes288. Desta forma, 

não haveria óbice na criação de créditos extraordinários a partir de recursos da contribuição 

ora analisada com o fito de recuperar emergencialmente certa infra-estrutura de transporte, 

por exemplo, pois tal finalidade se coaduna com a instituição da CIDE-combustível.  

O que deve ser combatido é a utilização da arrecadação deste tributo como um cheque 

a ser passado em branco para o Estado que, ao invés de intervir na economia, cumprindo a 

finalidade da instituição deste tributo, utiliza o respectivo produto como se a CIDE-

combustível fosse uma espécie tributária arrecadatória, tal qual o imposto, tributo 

constitucionalmente não-vinculado. 

A partir das considerações feitas em relação à previsão legal da CIDE-combustível, 

serão então analisadas nas próximas linhas as conseqüências econômicas da política de 

utilização da arrecadação desta contribuição que vem sendo praticada, bem como será 

verificado se esta detém ou não eficiência econômica, nos termos da Análise Econômica do 

Direito apresentada neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
288 Neste sentido, prevê a Constituição Federal: “Art. 167. (...) § 3º - A abertura de crédito extraordinário 
somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.” 
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4.3 A ineficiência econômica da finalidade da CIDE-combustível diante do desvio na 

destinação do produto da arrecadação desta contribuição 

Dentre as três modalidades de contribuições especiais, foram analisadas as 

contribuições de intervenção no domínio econômico, caracterizadas pela vinculação do 

produto da arrecadação e pela extrafiscalidade na finalidade da respectiva imposição. Neste 

sentido: 

A finalidade da intervenção no domínio econômico caracteriza essa espécie de 
contribuição social como tributo de função nitidamente extrafiscal. Assim, um 
tributo cuja finalidade predominante seja a arrecadação de recursos financeiros 
jamais será uma contribuição social de intervenção no domínio econômico. A 
finalidade interventiva dessas contribuições, como característica essencial dessa 
espécie tributária, deve manifestar-se de duas formas, a saber: (a) na função da 
própria contribuição, que há de ser um instrumento da intervenção estatal no 
domínio econômico, e ainda, (b) na destinação dos recursos com a mesma 
arrecadados, que só podem ser aplicados no financiamento da intervenção que 
justificou sua instituição. (MACHADO, 2009, p. 415-416). 

Foi apontado e embasado doutrinariamente que a instituição de uma contribuição de 

intervenção no domínio econômico pressupõe a efetiva necessidade de interposição estatal 

num determinado setor da economia. Quanto a isso, impende inicialmente lembrar que a Nova 

Economia Institucional defende a premissa de que as normas jurídicas mudam os incentivos 

na Economia ao determinar as conformações das instituições. 

Nesse sentido, com o intuito de aumentar a eficiência na alocação de recursos, o 

trabalho desenvolvido por Douglass North busca analisar as instituições para reduzir a 

incidência dos custos de transação na produção, no comércio e na distribuição nos mercados. 

Com a análise das instituições, portanto, pode-se buscar a melhor forma de se determinar, por 

meio das leis, os ajustes marginais no complexo de regras que compõem a conformação 

institucional. 

Ademais, pela perspectiva desenvolvida a partir dos escritos de Oliver Williamson na 

Análise Econômica do Direito, as intervenções no domínio econômico realizadas pelo Estado 

devem ser entendidas como um dos mecanismos de governo capazes de definir as instituições.  

Reconhecidas como tal, as intervenções do Estado na Economia devem atender não apenas 

aos requisitos constitucionalmente previstos para a sua existência e validade, mas também ao 

requisito da eficiência econômica.  

Especificamente em relação à CIDE-combustível, a intervenção do Estado nos 

respectivos setores do mercado se concretiza por meio da instituição de uma contribuição a 

ser cobrada dos particulares que nestes atuam, cujo produto obtido deve ser direcionado na 

forma de subsídios e financiamentos de projetos e programas, de maneira a incentivar o 

aumento das movimentações neste mercado. 
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Assim, após a análise dos aspectos formais desta contribuição, tais como a 

determinação da sujeição passiva, do fato gerador, da alíquota e da base de cálculo, bem como 

outros detalhes relativos à arrecadação e a isenções legalmente previstas, passou-se a verificar 

neste trabalho a destinação do produto da arrecadação.  

É de se lembrar que só um ano após a instituição desta contribuição foi editada uma lei 

prevendo a aplicação da respectiva arrecadação. Isto permite a dedução de que no primeiro 

ano, antes da edição desta segunda lei, foi possível o direcionamento destes recursos a 

finalidades diferentes daquelas que a partir de então foram estabelecidas.  

Nesta mesma perspectiva, desde o início, a instituição da CIDE-combustível se 

demonstrou bastante confusa. Isto pode ser afirmado diante do fato de que, dentro de apenas 

uma semana após a instituição dessa contribuição, a lei instituidora passou a sofrer 

modificações nas alíquotas a serem aplicadas289. Além disso, a CIDE-combustível se 

apresenta inconsistente sob o ponto de vista da destinação da arrecadação que a suporta. 

Isto porque, como afirmado acima, a regularização da destinação do produto da 

arrecadação só ocorreu um ano após a instituição da contribuição ora estudada. Mesmo assim, 

como visto no tópico anterior, uma série de vetos ao texto do projeto desta lei neutralizaram 

qualquer efeito na tentativa de esclarecer o destino dos valores arrecadados com este tributo. 

Como se isso não bastasse, o orçamento referente ao ano que se seguiu a esta lei 

regulamentadora permitiu a abertura de crédito suplementar com receitas obtidas pela 

arrecadação da CIDE-combustível. Necessária foi a proposição de uma ação direta de 

inconstitucionalidade a fim de impedir esta afronta à Carta Magna. Mesmo assim, conforme 

também restou demonstrado290, os recursos da CIDE-combustível continuam sendo 

destinados a outras finalidades, tais como a cobertura de dívidas estatais e auxílios para 

servidores.  

                                                
289 O Decreto nº 4.066, de 27/12/2001 determinou: “Art. 1o  As alíquotas específicas da Contribuição de 
Intervenção do Domínio Econômico (Cide), instituída pela Lei no 10.336, de 19 de dezembro de 2001, ficam 
reduzidas, com observância do disposto no art. 9o da referida Lei, para: I - R$ 21,40 (vinte e um reais e quarenta 
centavos) por metro cúbico, no caso de querosene de aviação; II - R$ 104,60 (cento e quatro reais e sessenta 
centavos) por tonelada, no caso de gás liqüefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de nafta; III -
 R$ 22,54 (vinte e dois reais e cinqüenta e quatro centavos) por metro cúbico, no caso de álcool etílico 
combustível. Art. 2o  Os limites de dedução a que se referem os incisos III, VI e VII do art. 8o da Lei no 10.336, 
de 2001, ficam reduzidos para, respectivamente: I - R$ 3,81 (três reais e oitenta e um centavos) e R$ 17,59 
(dezessete reais e cinqüenta e nove  centavos) por metro cúbico, no caso de querosene de aviação; II - R$ 18,63 
(dezoito reais e sessenta e três centavos) e R$ 85,97 (oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos) por 
tonelada, no caso de gás liqüefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de nafta; III - R$ 4,01 
(quatro reais e um centavo) e R$ 18,53 (dezoito reais e cinqüenta e três centavos) por metro cúbico, no caso de 
álcool etílico combustível.” 
290 Vide 4.1. 
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A constatação deste fato torna impossível a falta de indignação por parte da doutrina. 

Assim, por exemplo: 

A leniência na aceitação de miríades de contribuições interventivas sem 
referibilidade – e portanto com feitio de impostos – significa apenas isto: é possível 
criar ordinariamente impostos afetados aos milhares. Para cada fim, um imposto 
para atendê-lo. A teoria do finalismo é o fim da racionalidade do sistema tributário. 
Não faz sentido a Constituição proibir a afetação de impostos a órgão, fundo, 
programa ou despesa (art. 167, IV) e submeter a severas limitações o exercício da 
competência residual para criar impostos e contribuições novas (...) e, ao mesmo 
tempo, a doutrina e a jurisprudência admitirem, à margem do sistema constitucional, 
a criação a la diable, de milhares de “contribuições interventivas” e sociais em 
sentido lato (fora do art. 195 da CF) para os mais variados fins e que são, pela 
análise de seus fatos geradores, verdadeiros impostos instituídos por leis ordinárias. 
Urge que a inteligência doutrinária e a prudência dos juízes ponham fim nessa 
patologia tributária, que assola o Brasil. (COÊLHO, 2007, p. 37). 

Como observado anteriormente, a instituição de uma contribuição a onerar o 

contribuinte tem como requisito principal o preenchimento do requisito próprio desta espécie 

tributária quanto à vinculação do produto da arrecadação. Neste sentido, a modalidade de 

contribuição especial conhecida como social assegura o financiamento direto da seguridade 

social, já a modalidade corporativa é direcionada ao custeio das atividades das instituições 

fiscalizadoras e representativas de categorias econômicas ou profissionais. 

Em relação à modalidade interventiva, assim, as contribuições que a constituem 

devem ser obrigatoriamente direcionadas para a realização da intervenção do Estado na 

economia. Então, “nem se diga, para ‘provar’ a irrelevância da destinação, que o desvio dos 

recursos arrecadados não contamina a relação jurídica tributária.” (AMARO, 2005, p. 78). A 

vinculação na destinação do produto da arrecadação consiste, portanto, numa característica 

inerente às contribuições. Neste sentido: 

Sendo as contribuições instituídas em virtude de um determinado gasto, ou seja, de 
uma determinada finalidade, podemos afirmar que um eventual desvio de finalidade 
ou a tredestinação do produto da arrecadação implica alteração das condições para o 
exercício da competência impositiva. Nos termos já salientados, os tributos possuem 
funções constitucionais e, em razão destas, legitimam-se. Temos impostos para 
custear o gasto público genérico do Estado e temos contribuições sociais para 
custear gastos sociais específicos. É simples: as competências são distintas e não se 
confundem. (SPAGNOL, 2002, p. 95). 

No caso específico da CIDE-combustível, a finalidade, conforme rebatido, é a 

intervenção do Estado no domínio econômico. A esse respeito, neste trabalho foi adotada a 

idéia de que discorrer sobre a intervenção do Estado na economia é lidar com a atuação deste 

na esfera privada, o que se dá por meio de planejamento, incentivo e fiscalização. A ação 

estatal deste tipo, que seja capaz de, por algum modo, restringir a atuação do particular, deve 

então atender ao bem de toda a coletividade.  

Com esta finalidade, pode o Estado brasileiro impor limites à liberdade de atuação 

individual, seja por meio de regulação, seja por meio de normatização, tal qual a instituição de 
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um tributo com finalidade extrafiscal. Assim, a instituição de uma contribuição de intervenção 

que não corresponda a uma finalidade interventiva se mostra inconstitucional e deve ser 

combatida.  

No entanto, não é este o caso específico da CIDE-combustível que, além de ser 

prevista na própria Constituição Federal, apresenta um tracejo de finalidades a serem 

atendidas, quais sejam, o pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool 

combustível, de gás natural e derivados, bem como de derivados de petróleo, o financiamento 

de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás, além do 

financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. 

Não se trata, portanto, de verificar apenas os aspectos materiais e formais da 

constitucionalidade da CIDE-combustível, mas também refletir sobre a eficiência econômica 

desta exação, com os instrumentos legados pela Análise Econômica do Direito, em 

combinação com a observação da destinação do produto desta arrecadação que vem sendo 

realizada pelo Estado brasileiro.  

Inicialmente impende considerar que é inegável a necessidade de especial atenção 

estatal aos setores econômicos que estão previstos na lei que instituiu a contribuição em 

comento, tais como os relacionados a projetos energéticos, ambientais e à infra-estrutura de 

transportes. Principalmente em relação a esta última, diante da visível precariedade que 

atualmente detém, dificultando não apenas a situação vivida pelos cidadãos nas locomoções, 

mas também prejudicando a realização da atividade comercial interestadual.  

No entanto, não pode ser deixada de lado a observação de que certas despesas 

públicas, incluindo-se aí as despesas correntes de manutenção, devem ser pagas com a 

arrecadação dos tributos fiscais. Dependerão, portanto, da prioridade a ser dada ou não pela 

atividade política daqueles que estão no poder. Isto porque, atualmente, o Direito Tributário 

evoluiu da visão da Antiguidade291, segundo a qual as despesas a serem realizadas, após 

serem identificadas, deveriam ser repassadas, proporcionalmente, aos sujeitos. 

                                                
291 Sobre isso, no Império Romano, por exemplo, “quando havia déficit, este se repartia entre os cidadãos na 
proporção de seus patrimônios (...).” (OLIVEIRA, 2010, p. 74). Também:“Antigamente, o Estado, para fazer 
face às despesas necessárias ao cumprimento de suas finalidades, valia-se de vários meios universalmente 
conhecidos, tais como guerras de conquistas, extorsões de outros povos, doações voluntárias, fabricação de 
moedas metálicas ou de papel, exigência de empréstimos, rendas produzidas por seus bens e suas empresas, 
imposição de penalidades, etc. (...) Hoje, o princípio de que a receita tributária deve ser previamente aprovada 
pelos representantes do povo acha-se inscrito nas Cartas Políticas de quase todos os países. (...) Atualmente, o 
fenômeno encontra-se juridicizado, isto é, o tributo passou a constituir-se em uma categoria jurídica disciplinada 
pelo Direito. Só pode ser exigido através de uma relação jurídica entre o Estado e o súdito-contribuinte, a qual 
resulta exclusivamente da lei”. (HARADA, 2009, p. 287-288) 
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Hoje, diante da obrigatoriedade do planejamento para o Estado292, este deve se 

organizar para, de acordo com as receitas disponíveis, realizar as despesas em atenção às 

necessidades públicas. Não se tem como admitir a criação, para cada um das despesas 

orçamentárias, de uma contribuição específica a ser repassada aos cidadãos. Não é esta a 

forma de realização da atividade financeira do Estado.  

Diante disso, parece equivocada a visão externalizada pela Câmara dos Deputados em 

relação à criação da CIDE-combustível: 

A Cide mais conhecida é a Cide-Combustíveis, instituída pela Lei 10336/01 a fim de 
assegurar um volume mínimo de recursos para investimento em infra-estrutura de 
transportes. A contribuição incide sobre a importação e a comercialização de 
gasolina, óleo diesel, querosenes, óleos combustíveis, gás liquefeito de petróleo 

(GLP) e álcool combustível.
293

 

 Pode ser observado, portanto, que a visão da CIDE-combustível detida por parte do 

Poder Legislativo brasileiro remete à idéia de que esta constitui uma fonte de recursos 

mínimos a serem direcionados para o investimento em infra-estrutura de transportes. No 

entanto, não é demais lembrar que o que deve assegurar um volume mínimo de recursos para 

investimento em infra-estrutura dos transportes é uma boa gestão governamental, com 

capacidade de destinar corretamente a arrecadação obtida com tributos não-vinculados, e não 

é a criação de um tributo, sob o argumento de que se estaria assim intervindo na economia.  

Esta visão pode deixar em evidência a impressão de que o Estado não pretende intervir 

na economia, a fim de incentivar certos comportamentos no mercado, com a instituição da 

CIDE-combustível, mas sim obter mais uma fonte de arrecadação para diminuir, pelo menos 

em relação à infra-estrutura dos transportes ou a projetos ambientais e energéticos, o valor a 

ser despendido com despesas que, constitucionalmente, deveriam ser suportadas por meio da 

arrecadação de tributos não-vinculados.  

No sítio virtual do Ministério dos Transportes, semelhante é o entendimento desta casa 

a respeito da CIDE-combustível:  

A CIDE foi criada com a intenção de gerar um fluxo constante de recursos para 
financiar os investimentos necessários no setor de transportes, que historicamente 
ficava prejudicado pelas restrições orçamentárias impostas devido à grande demanda 
de outros setores não menos essenciais. A idéia é que os recursos para as obras de 
construção e manutenção da infra-estrutura de transportes sejam financiados por 

                                                
292 Prevê a Constituição Federal: “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 
para o setor público e indicativo para o setor privado.” 
293 Notícia da Agência Câmara de Notícias, de 23/09/2008. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/126512.html> Acesso em 29 Ago. 2010. 
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quem realmente utiliza essa infra-estrutura, ou seja, pelos próprios usuários dos 
meios de locomoção.294 

O entendimento de que a CIDE-combustível teve a criação advinda da histórica 

insuficiência de destinação de recursos para o setor da infra-estrutura dos transportes não é 

condizente com a previsão constitucional que a instituiu. Como apontado neste trabalho, a 

intervenção do Estado na economia tem como objetivo a concretização de uma ação estatal na 

esfera particular, inclusive mediante incentivos, a fim de induzir certos comportamentos dos 

sujeitos que atuam no mercado.  

Não se trata, portanto, de custear despesas genéricas, que legalmente deveriam ser 

suportadas por impostos, com o produto da arrecadação de contribuições especiais. Não é 

aceitável a criação de uma contribuição interventiva, com efeitos supostamente extrafiscais, se 

o propósito a ser custeado é eminentemente fiscal. Mormente quando este é o entendimento 

externalizado pelo Ministério do Transporte resta demonstrada a fragilidade da interpretação 

do tributo em comento. 

Este é o risco que se tem com a instituição de uma contribuição interventiva que não 

teve apresentada nenhuma justificativa, quando da respectiva criação, que fosse capaz de 

efetivamente comprovar a necessidade de intervenção estatal nestes setores, ou mesmo o 

modo como esta intervenção se daria, muito menos que apresente atualmente um 

acompanhamento da real utilização nestes setores e os resultados obtidos. 

Isto vai de encontro à premissa apresentada no decorrer deste trabalho295, segundo a 

qual deve ser observada e comprovada pelo Estado a real necessidade de realização de uma 

intervenção econômica. A instituição de normas jurídicas sob o argumento de que estas irão 

intervir em determinado setor do mercado não pode se limitar a esta argumentação, mas deve 

ser embasada na verificação e na comprovação dos fatos econômicos correlatos.  

No entanto, tendo em vista que as posições acima colacionadas sobre a origem da 

CIDE-combustível representam uma visão parcial de determinados setores da Administração 

Pública, apesar de constarem em sítios oficiais na internet, nas próximas linhas se terá como 

superada, por argumentação, a premissa da necessidade de comprovação, quando da criação 

desta contribuição, aos propósitos intervencionistas do Estado, apesar da inexistência desta. 

Considerando, portanto, que a CIDE-combustível foi criada para atender aos 

propósitos de planejamento, fiscalização e incentivo, relativos à intervenção do Estado na 

economia, e não para o custeio de despesas correntes, como no caso de manutenção de 

                                                
294 Ministério dos Transportes: “Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE”  Disponível em: 
http://www.transportes.gov.br/ProPro/CIDE/PerResp.htm Acesso em 29 Ago. 2010. 
 
295 Vide 2.1. 
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estradas, ou para o custeio de despesas de capital, com o direcionamento do produto da 

arrecadação a dotações para realização de obras, nos termos da lei 4.320/1964296.  

Ou, em outros termos, partindo-se da premissa de que esta contribuição está apta a 

intervir na economia brasileira com a destinação do produto da arrecadação a determinados 

setores, seja por planejamento, seja por fiscalização, seja por incentivo. Ainda assim, a CIDE-

combustível não está sendo totalmente direcionada para estas finalidades extrafiscais. 

Como verificado no capítulo anterior, há uma tendência para utilização destes recursos 

para a criação de créditos adicionais, sejam suplementares, sejam extraordinários. Ocorre que 

a criação destes créditos, conforme os ditames legais297, pressupõe a existência de recursos 

não comprometidos advindos de superávit financeiro, excesso de arrecadação, anulação 

parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais ou produto de operações 

de credito autorizadas. 

Duas questões se apresentam diante destes fatos, portanto. A primeira diz respeito à 

obrigatoriedade de destinação do produto da arrecadação exclusivamente às finalidades 

contidas na Lei 10.336/2001, que repete as finalidades constitucionais. Assim, é obrigatório 

que o produto da CIDE-combustível seja direcionado ao pagamento de subsídios a preços ou 

                                                
296 “Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: (...)  § 1º Classificam-se como 
Despesas de Custeio as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a 
atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. § 2º Classificam-se como Transferências Correntes 
as dotações para despesas as quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para 
contribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito público ou 
privado. § 3º Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências destinadas a cobrir despesas 
de custeio das entidades beneficiadas, (...) § 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o 
planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à 
realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, 
equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de emprêsas que não sejam de caráter 
comercial ou financeiro. § 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a: I - aquisição 
de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; II - aquisição de títulos representativos do capital de emprêsas 
ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; III - 
constituição ou aumento do capital de entidades ou emprêsas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, 
inclusive operações bancárias ou de seguros. § 6º São Transferências de Capital as dotações para investimentos 
ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de 
contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo 
derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para 
amortização da dívida pública.” 
297 A este respeito, prevê a Lei 4.320/1964: “Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não 
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se 
em: I - suplementares, os destinados a refôrço de dotação orçamentária; II - especiais, os destinados a despesas 
para as quais não haja dotação orçamentária específica; III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e 
imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. (...) Art. 43. A abertura dos créditos 
suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida 
de exposição justificativa. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I 
- o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de 
arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em Lei; IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite 
ao poder executivo realiza-las. (...)” 
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transporte de álcool combustível, de gás natural e derivados e de derivados de petróleo, ao 

financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás e ao 

financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. É assim que o Estado brasileiro 

pretende intervir nestes setores da economia. É inaceitável a destinação do produto desta 

arrecadação a outros fins.  

A segunda questão se refere à insistência de utilização deste produto como crédito 

adicional. Já foi observado no tópico anterior que tais créditos destinam-se à realização de 

despesas não previstas ou decorrentes de erro de planejamento ou erro de fato. Se estas 

despesas fossem relativas à intervenção estatal nestes setores, não haveria óbice que 

impedissem a utilização dos recursos da CIDE-combustível para criá-los298. Entretanto, como 

também visto, já chegou a ocorrer o custeio de despesas meramente arrecadatórias por meio 

da criação de créditos adicionais com o produto desta contribuição. 

Ademais, a utilização de CIDE-combustível como fonte para criação de um crédito 

adicional pressupõe a existência de um superávit financeiro. No específico observado no 

tópico anterior, houve superávit financeiro apurado no balanço patrimonial da União, dos 

quais milhões decorreram da arrecadação da CIDE-combustível e que, depois, foram 

repassados para atividades estranhas àquelas que foram determinadas na criação deste tributo. 

Impera lembrar aqui a finalidade vinculada da CIDE-combustível, que deve ser 

utilizada, portanto, no custeio dessa finalidade. Eventuais superávits financeiros do produto 

desta contribuição que oportunizam a criação de créditos extraordinários demonstram a 

inadequação desta fonte de arrecadação para a intervenção do Estado na economia. Isto 

porque, se o produto desta deve ser utilizado para intervir, mas nesta finalidade está 

constantemente sobejando, conclui-se que a CIDE-combustível se apresenta antes de tudo 

como uma onerosidade excessiva para o contribuinte. 

Então, como se não bastasse a inexistência de comprovação para a criação desta 

contribuição interventiva e a ausência de uma regularização que efetivamente determine o 

modo de aplicação desta, o produto da arrecadação desta contribuição, diante de sucessivas 

sobras que representam no orçamento, passou a ser destinado a finalidades diferentes daquelas 

às quais foi instituída.  

                                                
298 Este é o caso, por exemplo da Lei nº 11.656/2008, conversão da Medida Provisória nº 402, de 2007, que abriu 
crédito extraordinário com superávit financeiro de R$ 15.790.142,00 (quinze milhões, setecentos e noventa mil, 
cento e quarenta e dois reais) de CIDE-combustível, dentre outras fontes, para o custeio apenas de obras de infra-
estrutura e de meio-ambiente. O mesmo se diga em relação a Lei nº 11.544/2007, conversão da Medida 
Provisória nº 381, de 2007, que também abriu crédito extraordinário com superávit financeiro de R$ 
2.513.229.032,00 (dois bilhões, quinhentos e treze milhões, duzentos e vinte e nove mil e trinta e dois reais) de 
CIDE-combustível, mas que foi totalmente direcionada para obra de infra-estruturas. 
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Assim, diante do objetivo constitucional de intervenção do Estado no domínio 

econômico a ser com este produto custeado, e tendo em vista a destinação que esse está tendo 

efetivamente, pode ser afirmado que, pela perspectiva do contribuinte, a cobrança da CIDE-

combustível se traduz como uma piora na própria situação sem a verificação, em contra 

partida, de uma melhora dela advinda. 

Isto porque as contribuições especiais, diferente de outras espécies tributárias, 

pressupõem que o produto arrecadado com a respectiva cobrança seja ao cabo destinado a 

quem de fato efetuou o pagamento. Por esta perspectiva, pode ser então afirmado que: 

“Válido parece, portanto, propor uma correlação entre a finalidade da contribuição e sua fonte 

financeira: o universo de contribuintes da contribuição de intervenção no Domínio Econômico 

há de corresponder àqueles imediatamente atingidos pela intervenção (...).” (SCHOUERI, 

2005, p. 199). Por esta razão é que o produto da arrecadação da CIDE-combustível deve ser 

destinado às três finalidades que se encontram previstas constitucionalmente. 

Pela visão microeconômica, assim, o custo social representado pelo pagamento desta 

contribuição, ou seja, a produção perdida que é direcionada ao cumprimento desta exação, 

deve corresponder às finalidades as quais esta última foi instituída, passando então ser 

direcionada ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás 

natural e derivados, além de derivados de petróleo, ao financiamento de projetos ambientais 

relacionados com a indústria do petróleo e do gás, bem como ao financiamento de programas 

de infra-estrutura de transportes. Isto porque são contribuintes deste tributo o produtor, 

o formulador e o importador, pessoa física ou jurídica, dos tipos de combustíveis legalmente 

elencados.  

Pela própria caracterização das contribuições especiais, então, notadamente quanto à 

vinculação na destinação do produto da arrecadação, a aplicação dos respectivos recursos em 

áreas diferentes daquelas previamente determinadas se apresenta como uma piora na situação 

do particular sem uma melhora na situação por este ou por outrem vivida. É importante 

lembrar que esta melhora deve ocorrer no âmbito vivido pelo contribuinte, já que se trata de 

uma contribuição especial299. 

                                                
299 Este também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “21. Como se vê, o singular regime 
constitucional das contribuições responde a variantes axiológicas diversas daquelas que inspiram e orientam o 
dos impostos e das taxas. O sujeito passivo não se define como tal na relação jurídico-tributária da contribuição 
por manifestar capacidade contributiva, como se dá nos impostos, nem por auferir benefício ou contraprestação 
do Estado, como se passa com as taxas, mas apenas por pertencer a um determinado grupo social ou econômico, 
identificável em função da finalidade constitucional específica do tributo de que se cuide” (ADI n° 3.105/DF, 
Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso, DJ de 18/2/05). Ainda neste sentido: “Os 
pressupostos teóricos indispensáveis das contribuições são esses: a) A relação entre o Estado e o contribuinte é 
sinalagmática ou não há contribuição mas imposto. b) O sinalagma, porém, não é pessoal e direto, mas indireto e 
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No caso da CIDE-combustível, assim, não pode ser argumentado que uma destinação 

diversa da prevista, capaz de melhorar a situação vivida por particulares em outros setores, 

que não os setores ligados às atividades do contribuinte, poderia impedir a ineficiência 

econômica desta contribuição. Como afirmado, para a verificação da eficiência econômica é 

mister que seja respeitada a destinação prevista para este tributo vinculado. 

Pelo prisma econômico, portanto, apresenta-se como economicamente ineficiente a 

instituição da CIDE-combustível quando esta tem destinação diferente da que foi determinada 

pela Constituição Federal. Esta constatação é possível diante da contribuição de Pareto 

estudada neste trabalho. A norma jurídica que instituiu este tributo, mesmo sendo válida, 

vigente e eficaz para o Direito é ineficiente para a Economia, ao não garantir a destinação da 

totalidade do produto arrecadado à melhora da situação vivida por aqueles que a pagam. 

A análise da CIDE-combustível traçada neste trabalho pressupõe, assim, a visão da 

Nova Economia Institucional, pela qual é amplamente possível a geração de ineficiências 

econômicas por meio de instituições estabelecidas pelo Direito. Propugna-se aqui, assim, uma 

distanciação da primeira idéia institucionalista, defendida pela Velha Economia Institucional, 

caracterizada principalmente pela exaltação à consideração das instituições na análise 

econômica, cuja conseqüência era a desconsideração de qualquer possibilidade de existência 

de ineficiências geradas por estas. 

Desta maneira, pela teoria da Análise Econômica do Direito adotada neste trabalho, a 

verificação, por meio de instrumentos da microeonomia, de ineficiências econômicas geradas 

a partir do estabelecimento de instituições demanda a estipulação de mudanças nas regras que 

as prevêem. Em relação a CIDE-combustível, portanto, diante da ineficiência gerada pela 

destinação diversa do produto da arrecadação, impera atualmente a necessidade de uma maior 

definição legal a respeito da aplicação dos respectivos valores, bem como a posterior 

fiscalização da efetiva utilização destes aos fins constitucionalmente traçados. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
grupal (maior grau de difusão que nas taxas). c) É preciso comprovar, antes a necessidade de intervenção estatal 
em prol de certos fins, ocasionadores de maiores despesas por parte do Estado ou instrumentalidades suas. d) 
Estas maiores despesas necessariamente devem ser suportadas pelos beneficiários da atuação estatal, vedada a 
repercussão ou translação jurídica da exação. e) O fato jurígeno das contribuições necessariamente é uma 
atuação estatal. f) Por isso mesmo a base de cálculo da exação deve medir o “custo” da atuação estatal, daí a 
necessidade de a receita dela ser prevista e revista, a cada orçamento (controle do Executivo pelo legislativo) 
(...). (COÊLHO, 2007, p. 63). 
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CONCLUSÃO: DESAFIOS PARA A VERIFICAÇÃO DE UMA CIDE-COMBUSTÍVEL ECONOMICAMENTE 

EFICIENTE 

 

O objetivo deste trabalho foi contribuir, por meio da análise econômica da eficiência 

da CIDE-combustível, para a reflexão que vem sendo construída nos últimos anos no Brasil a 

respeito da reforma tributária. A proposta foi lançar um olhar sobre o referido tributo, 

considerando não apenas o resultado obtido com a arrecadação, mas também o papel que este 

representa para os contribuintes. Com isto se pretendeu verificar se, de fato, a CIDE-

combustível está apta para realizar com eficiência a intervenção que a fundamenta. 

A consideração dos efeitos econômicos que a CIDE-combustível representa para os 

sujeitos está baseada na premissa do movimento da Análise Econômica do Direito, segundo a 

qual, estas duas ciências, Direito e Economia, encontram-se permanentemente vinculadas. 

Para este movimento, assim, a análise de um objeto, no caso, a análise de uma espécie 

tributária, não pode se limitar aos aspectos jurídicos que a embasa, mas também o significado 

econômico desta imposição. 

Isto porque, conforme citado neste trabalho, para o particular, a prestação pecuniária 

compulsória que representa um tributo consiste em mais um dos diversos custos a serem por 

ele suportados numa transação. Assim, se este custo foi criado com uma finalidade, como a 

CIDE-combustível, que foi criada com a finalidade de intervir na economia incentivando no 

mercado de combustíveis, por meio de melhorias na infra-estrutura de transportes, por 

exemplo, é de se esperar que a perda representada pela assunção deste custo consista, com 

eficiência, na consecução da respectiva finalidade.  

Para os produtores, formuladores e importadores de combustíveis e derivados, que são 

os contribuintes da CIDE-combustível, assumir mais este custo de transação a fim de realizar 

a atividade comercial no Brasil, sob o argumento de que teriam incentivos no respectivo 

mercado e, por outro lado, observar que parte do produto arrecadado está tendo destinação 

diversa, pode levar à conclusão de que esta exação se apresenta como ineficiente do ponto de 

vista econômico. 

Não se poderia neste trabalho defender o argumento de que a destinação diversa do 

produto arrecadado com a CIDE-combustível, para finalidades diferentes daquelas previstas 

constitucional e legalmente, se justificaria pela demanda de receitas orçamentárias que é 

verificada no Brasil. Um erro não deve justificar outro. Se as fontes tributárias não são 

suficientes para satisfazer as despesas orçamentárias brasileiras, tem-se então mais um 

argumento para revisar o modelo tributário que é atualmente utilizado no Brasil.  
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É economicamente ineficiente apenas repassar este buraco orçamentário para um 

determinado setor da economia, sem refletir nas conseqüências deste ato. Afinal, o aumento 

dos custos de transação nas atividades de produção, formulação e importação de combustíveis 

e derivados pela instituição da CIDE-combustível invariavelmente é repassado aos 

consumidores por meio do aumento dos preços destes produtos o que, em última análise, pode 

ser prejudicial para a economia do Brasil, principalmente se for considerado o potencial deste 

país para competir no mercado mundial de combustíveis. 

Além disso, não parece ser o modo mais correto, pela perspectiva do princípio da 

transparência da Administração Pública, a obtenção de receitas tributárias pela criação de uma 

determinada espécie, utilizando, por exemplo, o argumento de intervenção no domínio 

econômico, e depois a realização do repasse do produto da respectiva arrecadação para outras 

finalidades não interventivas, as quais, inclusive, deveriam ser suportadas com a receita de 

impostos, tributo historicamente não-vinculado. Por isso, deve ser repetido, se a atual 

configuração do sistema tributário nacional não é suficiente no objetivo de suportar as 

despesas orçamentárias que se apresentam no Brasil, deve então ser reformulada. 

Tentar esconder esta questão por meio da instituição de novas contribuições, 

onerando, com isso, setores específicos da economia, é criar um novo problema, 

nomeadamente para esses setores, os quais terão que suportar, isoladamente, as conseqüências 

das deficiências do sistema tributário como um todo. A reflexão acerca da CIDE-combustível 

deve, portanto, considerar todos estes aspectos econômicos, e não apenas o cumprimento das 

normas jurídicas que as instituíram. 

 Por isso, na primeira parte deste trabalho a preocupação foi demonstrar a importância 

da relação entre Direito e Economia. A observação acerca desta relação constatou que 

Economia e Direito, antes mesmo de se tornarem ciências autônomas, já se encontravam 

ligadas. Mesmo antes da Economia adquirir autonomia científica, com objeto e métodos 

próprios, o que se deu a partir do Liberalismo, Direito e Economia já se encontravam unidos 

pelos respectivos objetos. 

Também foi observada a transformação que o Liberalismo representou para esta 

relação. Com o Liberalismo passou a ser propugnada a liberdade do indivíduo perante o poder 

absoluto do monarca e a defesa dos direitos e garantias individuais dos sujeitos. Como uma 

das conseqüências disto, passou a caber a cada indivíduo a tomada das decisões a respeito da 

escolha e do controle do exercício da própria atividade econômica e, em contrapartida, era 

rejeitada qualquer influência do Estado neste processo. 
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Dentre os movimentos que se sucederam ao Liberalismo, foi analisado como o 

Socialismo influenciou o nascimento do Estado Social. Restou verificado que a ausência do 

Estado na economia poderia gerar situações de injustiças extremas, ao não ser proporcionada 

a todos a igualdade de oportunidades. Com isto passou a ser defendido que o Estado deveria 

atuar de perto, controlando, por meio da instituição de normas jurídicas, as atividades dos 

particulares. 

Também no sentido da relação entre Direito e Economia, o Keynesianismo, 

influenciado pelo Marginalismo, apontou a relação entre a determinação da taxa de juros e do 

sistema de tributação pelo Estado e a obtenção de incentivos econômicos, mais 

especificamente, a consecução do pleno emprego. Todas estas construções doutrinárias 

analisadas no trabalho apontaram para a importância do reconhecimento do estreitamento dos 

laços entre Direito e Economia. 

A Análise Econômica do Direito, que a partir de então foi estudada como marco 

teórico para análise da CIDE-combustível, surgiu como uma resposta a este reconhecimento. 

Por isso, foi demonstrada neste trabalho a relevância do Institucionalismo para o início do 

movimento da Análise Econômica do Direito. Assim, se, de um lado, a ciência jurídica havia 

desenvolvido o Direito Econômico em consideração ao reconhecimento do vínculo que estas 

ciências mutuamente representam, do outro, também a Economia, por meio do 

Institucionalismo, passou a defender a consideração das instituições, dentre as quais as 

jurídicas, que influenciam esta ciência. 

É importante lembrar que, inicialmente, o Institucionalismo se caracterizou por uma 

forte oposição à teoria econômica clássica até então desenvolvida, por ir de encontro à 

premissa da racionalidade ilimitada do homem. Esta é a conclusão que se chega ao se 

observar que os primeiros institucionalistas valorizaram o estudo da variabilidade do 

comportamento humano e da limitação da racionalidade, caracterizando-se, principalmente, 

pela demonstração de que a análise econômica deveria ser construída a partir do estudo das 

regras, da estrutura e dos comportamentos das organizações, e considerando, inclusive a 

evolução no tempo do desenvolvimento da Economia. Este pensamento adveio do legado 

doutrinário de autores como Veblen, Commons e Mitchell, também acompanhados neste 

trabalho. 

Após, foi observado que o movimento da Análise Econômica do Direito possui 

diversas nuances que enriquecem ainda mais o debate. Isto permite afirmar que, mesmo 

inicialmente influenciado pelos institucionalistas, o referido movimento ganhou autonomia, 

tendo sido desenvolvido por várias correntes, dentre as quais a conhecida como 
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Neoinstitucionalismo. O Neoinstitucionalismo guarda uma referência com os pioneiros do 

Institucionalismo, ao considerar a limitação da racionalidade do homem. Mas vai além, ao 

relacionar a limitação da racionalidade aos custos de transação envolvidos numa troca, dentre 

as quais, os custos de acesso à informação. 

Além disso, diferente dos institucionalistas, os neoinstitucionalistas são mais 

cautelosos quando o assunto é a intervenção do Estado na economia, pois, além de 

considerarem os efeitos do direito na economia, apontam para a possibilidade da geração de 

ineficiências a partir desses efeitos. Isto porque a limitação da racionalidade não acontece 

apenas em relação aos indivíduos, mas pode, também, atingir as instituições. A partir desta 

premissa, foram então estudados dois dos principais autores do neoinstitucionalismo, 

Douglass North e Oliver Williamson. 

Com o intuito de aumentar a eficiência na alocação dos recursos e melhorar o 

desempenho da economia, Douglass North buscou analisar as instituições. Conforme 

apontado no capítulo específico, o objetivo era reduzir a incidência dos custos de transação na 

produção, no comércio e na distribuição nos mercados. Para tanto, o neoinstitucionalista se 

aprofundou na teoria do comportamento humano, considerando a limitação da racionalidade e 

a individualidade no processamento das informações encontradas no meio, com a teoria dos 

custos de transação.  

Isto porque, para o referido autor, a partir do momento que se tem, num mercado 

imperfeito, a realização de atividades com o objetivo de aumento do retorno e, em 

contrapartida, a existência de altos custos de transação, que inclusive podem chegar a impedi-

las, torna-se relevante o estudo das instituições. O objetivo foi realizar uma análise, pela 

perspectiva do Direito e da Economia, da possibilidade de redução destes custos, aumentando 

a eficiência na alocação de recursos. 

Já Williamson complementou este pensamento, ao defender que a eficiência 

econômica seria um resultado advindo não apenas das conformações institucionais que se 

apresentam no meio, mas também do alinhamento entre as transações realizadas no mercado e 

as estruturas de governança. Estas estruturas definem as conformações institucionais que 

regem a atuação das organizações perante o mercado, de modo a economizar em custos de 

transação. 

A Análise Econômica do Direito, mais especificamente, a Nova Economia 

Institucional, busca então averiguar se as conformações institucionais estabelecidas pelos 

mecanismos de governo, principalmente pela positivação de normas jurídicas, de fato 

alcançam os objetivos a que são propostas, tais como o objetivo de intervir na economia. Esta 



173 
 

análise, no entanto, não se limita a observar o cumprimento dos requisitos constitucionais e 

legais, mas também abrange a análise a respeito da eficiência econômica destas instituições, 

pela perspectiva da alocação dos recursos existentes. 

A partir destas considerações, foi defendido nesta dissertação que as intervenções no 

domínio econômico realizadas pelo Estado devem ser entendidas como um dos mecanismos 

de governo capazes de definir as instituições, pela perspectiva neoinstitucionalista da Análise 

Econômica do Direito. Reconhecidas como tal, as intervenções do Estado na Economia 

deveriam atender não apenas aos requisitos constitucionalmente previstos para a sua 

existência e validade, mas também ao requisito da eficiência econômica. 

Neste intuito, foi proposta para a realização da análise econômica da CIDE-

combustível a contribuição do pensamento de Vilfredo Pareto. Este autor verificava, por meio 

de análises microeconômicas, a melhor forma de realizar trocas eficientes a partir das 

preferências dos sujeitos. A consideração das contribuições da microeconomia para análise de 

uma determinada instituição é uma dos instrumentos defendidos pelo Neoinstitucionalismo, 

conforme restou demonstrado neste trabalho. 

A partir da constatação de que não é possível satisfazer totalmente todas as 

expectativas que os sujeitos detêm, Pareto chegou à conclusão de que atingir o ponto ótimo é 

verificar que, em determinadas alocações de recursos, a melhora da situação de um sujeito 

representa a piora da situação de outrem. Se isto for observado, a alocação dos recursos 

disponíveis será eficiente. Em consideração a este pensamento, foi proposto nesta dissertação 

um paralelo com as instituições estabelecidas pelo Direito. 

Assim, as instituições serão economicamente eficientes se a piora da situação de um 

dos sujeitos determinada por estas consistam efetivamente na melhora da situação de outros. 

É ineficiente a norma que estabelece a piora da situação econômica de um sujeito quando, por 

outro lado, esta piora não consiste simultaneamente na melhora da situação vivida por outros 

sujeitos.  

Nesse âmbito é importante ressaltar que a análise da CIDE-combustível não poderia 

deixar de lado o cumprimento da finalidade a que foi criada. Sim, porque de uma forma ou de 

outra, a aplicação de recursos tributários nos diversos setores da sociedade sempre podem 

trazer benefícios a alguém. Até mesmo o desvio de receitas tributárias por corrupção pode 

favorecer um grupo minoritário de sujeitos. Mas isso não significa dizer que esta alocação de 

recursos seria eficiente do ponto de vista econômico, já que há uma perda dos contribuintes 

sem a devida aplicação da arrecadação de acordo com as expectativas destes. 
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Por isso, deve-se ter cautela ao afirmar que qualquer destinação do produto arrecadado 

da CIDE-combustível nas despesas orçamentárias consistiria numa alocação eficiente de 

recursos. Foi necessário então, a fim de se verificar a eficiência econômica da CIDE-

combustível, levar em consideração as finalidades que embasam esta contribuição. O terceiro 

capítulo foi dedicado assim à análise da intervenção do Estado na economia, já que esta é a 

razão constitucional da instituição da CIDE-combustível. 

Inicialmente neste capítulo restaram diferenciados entre si os conceitos de eficácia 

jurídica e de eficiência econômica. Foi consignado que uma norma pode ser válida, vigente e 

eficaz perante o ordenamento jurídico, sendo obedecida pelos sujeitos, e, ao mesmo tempo, 

ser ineficiente do ponto de vista econômico. Por isso, a instituição de uma norma que tem o 

intuito de intervir na economia e que chega a ser obedecida pelos seus destinatários, 

cumprindo assim o requisito da eficiência jurídica, pode ter resultados econômicos 

ineficientes.  

Esta direção de raciocínio é alinhada com a perspectiva neoinstitucionalista acima 

referida, segundo a qual, as instituições também podem gerar ineficiências econômicas. Por 

isso, nem toda norma interventiva instituída num ordenamento jurídico irá, invariavelmente, 

obter de maneira eficiente a intervenção econômica. Pelo contrário, conforme aduzido pelos 

autores neoinstitucionalistas estudados neste trabalho, a imposição de certas normas jurídicas 

pode ser considerada pela Economia como ineficiente. Assim, mesmo que cumpra os 

requisitos jurídicos, pode ser que não sejam capazes de obter os resultados de intervenção 

econômica a que foram instituídas. 

  Por isso, passou a ser verificada neste trabalho a finalidade e a destinação vinculada 

dos tributos na intervenção econômica, a fim de se observar o desenho da CIDE-combustível 

neste contexto. A conclusão foi a de que, além de extrafiscal, a CIDE-combustível é um 

tributo de destinação vinculada do produto arrecadado. Estas características passaram então a 

ser consideradas para a verificação da análise econômica. 

Isto porque, de acordo com a Análise Econômica do Direito, pela qual o aumento da 

eficiência na alocação dos recursos e a conseqüente melhora no desempenho da economia 

estão relacionados às conformações institucionais que são determinadas pelas normas 

jurídicas, a instituição de uma contribuição de intervenção no domínio econômico demanda a 

efetiva constatação de que esta restrição imposta aos particulares esteja apta a realizar a 

intervenção e, assim, alcançar a eficiência.  

Portanto, no quarto capítulo se procedeu à verificação dos dados relativos à destinação 

do produto da arrecadação. Foi observado que, não obstante a determinação constitucional e 
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legal de aplicação dos recursos arrecadados com a CIDE-combustível no pagamento de 

subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, de gás natural e derivados, bem como 

de derivados de petróleo, no financiamento de projetos ambientais relacionados com a 

indústria do petróleo e do gás, além de aplicação no financiamento de programas de infra-

estrutura de transportes, a fim de intervir nestes mercados, uma parcela do produto arrecadado 

está sendo destinada a outras finalidades que sequer são interventivas. 

Com isto se verifica o não cumprimento das finalidades a que foi criada a CIDE-

combustível, tornando-a ineficiente pela perspectiva econômica, pelas razões expostas ao 

longo deste trabalho. A partir desta constatação, faz-se necessário continuar acompanhando e 

fiscalizando a destinação que está tendo o produto da arrecadação deste tributo. Em caso de 

não cumprimento das normas constitucionais que estipularam a arrecadação em leis 

orçamentárias, o Poder Judiciário deve ser acionado. Ademais, caso seja necessário para uma 

maior garantia de cumprimento, também deve ser realizada uma revisão do texto legal a 

respeito da aplicação dos respectivos valores de acordo com as finalidades constitucionais. Se, 

ainda assim, a arrecadação da CIDE-combustível continuar a ser utilizada como crédito 

adicional para outras despesas, uma revisão acerca da instituição deste tributo deverá ser 

integrada aos planos de reforma tributária nacional. 
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ANEXO I 

 

 

Período Cide - 
combustíveis 
- receita bruta 
- R$(milhões) 

2002.01 60,77273 

2002.02 746,1008 

2002.03 737,4663 

2002.04 679,5442 

2002.05 683,0019 

2002.06 568,5917 

2002.07 684,7358 

2002.08 643,8554 

2002.09 631,5922 

2002.10 608,173 

2002.11 661,2653 

2002.12 535,8685 

2003.01 667,811 

2003.02 545,2414 

2003.03 530,4929 

2003.04 599,6365 

2003.05 505,4245 

2003.06 681,4308 

2003.07 628,5603 

2003.08 626,5363 

2003.09 752,7408 

2003.10 596,9285 

2003.11 644,2318 

2003.12 716,7023 

2004.01 649,2108 

2004.02 689,7608 
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2004.03 570,2673 

2004.04 706,3719 

2004.05 657,9372 

2004.06 596,7622 

2004.07 590,9073 

2004.08 636,393 

2004.09 670,1453 

2004.10 707,6937 

2004.11 630,3654 

2004.12 562,7982 

2005.01 649,8035 

2005.02 607,8634 

2005.03 593,7215 

2005.04 673,2114 

2005.05 637,5838 

2005.06 643,5656 

2005.07 626,8164 

2005.08 651,3049 

2005.09 671,8662 

2005.10 627,6894 

2005.11 638,0664 

2005.12 658,5241 

2006.01 627,2449 

2006.02 590,9183 

2006.03 570,5924 

2006.04 706,554 

2006.05 647,6998 

2006.06 640,3675 

2006.07 634,0154 

2006.08 637,7326 

2006.09 701,9738 

2006.10 685,7629 

2006.11 702,0944 

2006.12 665,7677 

2007.01 687,3293 

2007.02 617,6448 

2007.03 575,3555 

2007.04 669,5047 

2007.05 644,1699 

2007.06 694,9594 

2007.07 676,1331 

2007.08 649,294 

2007.09 695,3237 

2007.10 637,0666 

2007.11 735,4156 

2007.12 695,815 

2008.01 663,0028 

2008.02 679,201 

2008.03 641,649 

2008.04 631,9108 

2008.05 660,1046 
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Fonte: http://www.ipeadata.gov.br 
Acesso em: 19 nov. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.06 305,4751 

2008.07 362,8533 

2008.08 413,9248 

2008.09 408,3738 

2008.10 409,9866 

2008.11 394,1386 

2008.12 363,7158 

2009.01 27,95465 

2009.02 35,08883 

2009.03 53,31062 

2009.04 340,3618 

2009.05 359,0531 

2009.06 379,6913 

2009.07 529,8567 

2009.08 603,409 

2009.09 609,59 

2009.10 618,2155 

2009.11 639,4776 

2009.12 632,3652 

2010.01 690,1508 

2010.02 680,0853 

2010.03 586,2277 

2010.04 562,3714 

2010.05 530,4614 

2010.06 581,6252 

2010.07 682,0053 

2010.08 699,9526 

2010.09 683,0351 
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ANEXO II 

 

 

 

Fonte: Varian, 2006, p. 39. 
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ANEXO III 

 

 

 

Fonte: Varian, 2006, p. 605. 
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