
 251 

TORRES, Ricardo Lobo. Valores e Princípios no Direito Tributário Ambiental.  In: 

Direito Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: 

Malheiros, 2005.  

 

 



 250 

SCHERER, Leandro. A Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico 
(Cide) Instituída Pela Lei 10.336/01 – Suas Incongruências. In: 

www.tributario.net/artigos. Acesso em 10 de fevereiro de 2007.  

SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras em matéria ambiental. 
In: Direito Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: 

Malheiros, 2005.  

SERRA, Rodrigo Valente. Desdobramento Espacial da Exploração e Produção 
de Petróleo no Brasil: Em Busca de um Nexo para a Distribuição dos Royalties 
entre os Municípios. In: http://www.royaltiesdopetroleo.ucam-

campos.br/arquivos/artigos/artigo_anpur _2003.zip. Acesso em 10 de fevereiro de 

2007. 

SILLOS, Lívio Augusto de. Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico 
(Cide) Sobre Combustíveis. In: www.tributario.net/artigos. Acesso em 10 de 

fevereiro de 2007.  

SILVA, Anderson Souza da. Impostos incidentes sobre Operações com 
Combustiveis Derivados de Petróleo. Natal: UFRN, 2004. (Monografia 

apresentada ao Programa de Formação de Recursos Humanos n.º 36 da Agência 

Nacional do Petróleo, como pré-requisito de conclusão do Curso de Habilitação em 

Direito do Petróleo e Gás, e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como 

pré-requisito de conclusão do Curso de Graduação em Direito). 

TOLEDO, Gastão Alves de. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. 
In: Curso de Direito Tributário. Coordenador: Ives Gandra da Silva Martins. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 

TORRES, Heleno Taveira. A CIDE-Combustíveis e o emprego da sua 
arrecadação em medidas ambientais. In: Tributação no Setor de Petróleo. São 

Paulo: Quartier Latin, 2005.  

TORRES, Jorge Chrisóstomo.  Emenda Constitucional n.º 42/2003:  
  modificações na Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. In: 

www.jus.com.br. Acesso em 10 de fevereiro de 2007. 



 249 

em http://www.tributario.net/default.asp?tipo_texto=a&id=22338. Acesso em 

17/03/2007. 

OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 
– Concessionárias, Permissionárias e Autorizadas de Energia Elétrica – 
Aplicação Obrigatória de Recursos (Lei 9.991). In: GRECO, Marco Aurélio 

(coordenador). Contribuições de Intervenção no domínio econômico e figuras afins. 

Dialética. São Paulo. 2001.  

PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. As Contribuições de Intervenção no Domínio 
Econômico em face da Emenda Constitucional n.º33/2001. Revista Dialética de 

Direito Tributário. São Paulo: Dialética, junho/2002. 

______. Do Caráter Provisório das Contribuições de Intervenção no Domínio 
Econômico. Revista Grandes Questões Atuais do Direito Tributário. 7º volume. 

Coordenador: Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2003.  

______. Significado e Importância da Vinculação das Receitas das 
Contribuições Especiais. Revista Grandes Questões Atuais do Direito Tributário. 8º 

volume. Coordenador: Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2004.  

PONTES, Helenilson Cunha. Notas sobre o Regime Jurídico-constitucional das 
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. In: ROCHA, Valdir de 

Oliveira (coord.). Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, 6º Volume. São 

Paulo: Dialética, 2002. 

RIBEIRO, Maria de Fátima; FERREIRA, Jussara. O Papel do Estado no 
Desenvolvimento Econômico Sustentável: Reflexões sobre a Tributação 
Ambiental como Instrumento de Políticas Públicas. In: Direito Tributário 

Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: Malheiros, 2005.  

RIBEIRO, Ricardo Lodi. Federalismo fiscal e reforma tributária. Disponível na 

Internet em www.mundojuridico.adv.br. Artigo publicado no Site Mundo Jurídico em 

12.09.2005. Acesso em 20 de janeiro de 2008. 

SARMENTO, Daniel. Os Princípios Constitucionais e a Ponderação de Bens. In: 

Teoria dos Direitos Fundamentais. Ricardo Lobo Torres (Organizador). Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001. p. 53. 



 248 

______. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre Serviços 
Técnicos e de Assistência Administrativa. (Lei n.º 10.332/2001). Revista Dialética 

de Direito Tributário n.º 82, São Paulo: Dialética, Julho de 2002.  

LOBATO, Anderson Orestes Cavalcante; ALMEIDA, Gilson César Borges. 

Tributação Ambiental: Uma Contribuição ao Desenvolvimento  Sustentável. In: 

Direito Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: 

Malheiros, 2005. 

MACHADO, Fernando Bicca. A sistemática da não-cumulatividade da 
contribuição ao PIS e da COFINS. In: www.jus.com.br. Acesso em 10 de fevereiro 

de 2007. 

MAIDA, Fernando. O Caráter Fiscal e Extrafiscal da CIDE sobre as Atividades na 
Indústria de Petróleo. Disponível em 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4627>. Acesso em 10/02/2007. 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos. 6ª ed. São Paulo: RT, 2004.  

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Contribuições de intervenção no domínio 
econômico. Revista Pesquisas Tributárias sobre Contribuições de intervenção no 

domínio econômico. Coordenador: Ives Gandra Martins. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002.  

______. Limites constitucionais às contribuições de intervenção no domínio 
econômico. Disponível em http://jusvi.com/doutrinas_e_pecas/ver/1018. Acesso em 

01/03/2007. 

 MORAIS, José Luis Bolzan. Novos Direitos e Tributação. Perspectivas 
necessárias para uma eco-tributação. Anotações Preliminares. In: Direito 

Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: Malheiros, 

2005.  

MOREIRA, Vital. Economia e Constituição. Separata do Boletim de Ciências 

Econômicas, v. XVII. Faculdade de Direito, Coimbra, 1974.  

NAVARRO, Alexandre Tadeu. Quando é legítima a cobrança de CIDE? In: 

www.jus.com.br. Acesso em 10 de fevereiro de 2007. 

OLIVEIRA, André Félix Ricotta. A instituição da CIDE sobre combustíveis e o 
desrespeito à competência tributária e ao princípio do não-confisco. Disponível 



 247 

GUIMARÃES, Daniel de Carvalho. As contribuições de intervenção no domínio 
econômico e o principio da proporcionalidade. Disponível em 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6571>. Acesso em 17/03/2007. 

HARADA, Kiyoshi. Contribuições de Intervenção no domínio econômico.  In: 

Revista Pesquisas Tributárias sobre Contribuições de intervenção no domínio 

econômico. Coordenador: Ives Gandra Martins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002. p. 297. 

HARGER, Marcelo. Reflexões Iniciais sobre o Princípio da Eficiência. Boletim de 

Direito Administrativo – Dezembro de 1999. 

JACCOUD, Cristiane Vieira. Tributação Ambientalmente Orientada: Instrumento 
de Proteção ao Meio Ambiente. In: 

http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_tribut_cristiane_v_jac

cound.pdf. Acesso em 16/06/2007. 

JORA, Martin Albino. A Proteção Constitucional do Direito Fundamental ao Meio 
Ambiente e o Princípio da Precaução. Dissertação apresentada no Curso de 

Mestrado em Direito, Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. In: 

http://www.unisc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/direito/resumo_dissertacao200

6.htm . Acesso em 16 de março de 2007. 

LEIRIA, Maria Lúcia Luz. Algumas Reflexões sobre aspectos constitucionais da 
contribuição de intervenção no domínio econômico – CIDE. Revista Dialética n.º 

88. São Paulo: Dialética, janeiro/2003. 

LIMA, Gustavo F. da Costa. O Debate da Sustentabilidade na Sociedade 
Insustentável. Revista Eletrônica Política e Trabalho. Setembro 1997. 

LIMA, Luiz Henrique.  A distribuição dos recursos da CIDE:  
  o princípio poluidor-vencedor. In: www.jus.com.br. Acesso em 10 de fevereiro de 

2007. 

LIMA, Maria Ednalva de. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
Criada pela Lei 10.168/2000. Revista Dialética de Direito Tributário n.º 69. São 

Paulo: Dialética, junho/2001. 



 246 

Recursos Humanos n.º 36 da Agência Nacional do Petróleo, como pré-requisito de 

conclusão do Curso de Habilitação em Direito do Petróleo e Gás, e à Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, como pré-requisito de conclusão do Curso de 

Graduação em Direito). 

FACIN, Andréia Minussi. Meio Ambiente e Direitos Humanos. In: 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3463 . Acesso em 16 de março de 2007. 

FERNANDEZ, German Alejandro San Martín; LALOË,
 
Florence Karine. Tributação 

Ambiental no Amazonas: Políticas Fiscais para o Desenvolvimento 
Sustentável. In: 

http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/desenv_econom_german_a

_fernandez_e_florence_k_laloe.pdf. Acesso em 19/06/2007. 

FERNANDES, Raimundo Nonato. Justiça e Ideologia. In: Revista do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Norte. Vols. XIX a XXIV, tomo 1. Natal, 1965. p. 12. Apud 

Ivan Lira de Carvalho. Eficácia e Democracia na Atividade Judicante. In: 

www.jfrn.gov.br/docs/doutrina197.doc. Acesso em 20 de janeiro de 2008.  

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio; SOUZA, Hamilton Dias de. Contribuições de 
intervenção no domínio econômico e a Federação. Revista Pesquisas Tributárias 

sobre Contribuições de intervenção no domínio econômico. Coordenador: Ives 

Gandra Martins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

FERRAZ, Roberto. Tributação ambientalmente orientada e as espécies 
tributárias no Brasil. In: Direito Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira 

Torres. São Paulo: Malheiros, 2005.  

FRANGETTO, Flávia Witowski; GAZANI, Flávio Rufino. Viabilização Jurídica do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil. O Protocolo de Kyoto e a 
cooperação internacional. São Paulo: Fundação Peirópolis, 2002. 

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Uma nota sobre  el interes general como 
concepto jurídico indeterminado. Revista española de derecho administrativo, 

Madrid, n. 89, jan./mar. 1996.  p. 69-89. 

GRECO, Marco Aurélio. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – 
Parâmetros para sua Criação. In GRECO, Marco Aurélio (coord.). Contribuições de 

Intervenção no domínio econômico e figuras afins. Dialética. São Paulo. 2000. 



 245 

COELHO, Sacha Calmon Navarro; MOREIRA, André Mendes. 

Inconstitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
incidente sobre remessas ao exterior – CIDE Royalties. In: 

www.sachacalmon.com.br. Acesso em 10 de abril de 2008.  

COSTA, Regina Helena. Apontamentos sobre a Tributação Ambiental no Brasil. 
In: Direito Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: 

Malheiros, 2005. 

______. Imunidades Tributárias. São Paulo : Dialética, 2001. 

COUTO, Alessandro Ribeiro. Princípio da proporcionalidade e sua aplicação no 
Direito Tributário. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 891, 11 dez. 2005. 

Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7673>. Acesso em: 

17/03/2007. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Competências municipais. In: Estudos de Direito 

Público. Revista da Associação dos Advogados da Prefeitura do Município de São 

Paulo, 1983. n.º 4. p. 7. Apud Roque Antonio Carrazza. Curso de Direito 

Constitucional Tributário. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 

DAL BOSCO, Maria Goretti; DALLA VALLE, Paulo Roberto. Novo Conceito Da 
Discricionariedade em Políticas Públicas sob um olhar garantista, para 
assegurar Direitos Fundamentais. In: 

http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_humano_adm_pub_

maria_dal_bosco_e_paulo_valle.pdf. Acesso em 19 de dezembro de 2007. 

DERANI, Cristiane. Aplicação dos Princípios do Direito Ambiental para o 
Desenvolvimento Sustentável. In: Direito Tributário Ambiental. Organizador: 

Heleno Taveira Torres. São Paulo: Malheiros, 2005.  

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Inovações no direito administrativo brasileiro. 
Interesse público. Porto Alegre, n. 30, mar./abr. 2005.   

DUARTE, Carlos Adolfo Teixeira. Tributação da Comercialização de 
Combustíves. Temas de Direito do Petróleo e do Gás Natural. Organizador Paulo 

Valois. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002. 

EVARISTO, Michelle Gonçalves. A Constitucionalidade da CIDE– Combustíveis. 
Natal: UFRN, 2004. (Monografia apresentada ao Programa de Formação de 



 244 

fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso (organizador). 2ª ed. revista 

e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 327-378. 

______. A Ordem Econômica Constitucional e os Limites à Atuação Estatal no 
Controle de Preços. Revista Diálogo Jurídico. núm. 14. Salvador: Centro de 

Atualização Jurídica, junho-agosto de 2002. p.1-28.  

______. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional 
brasileiro(pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: A nova 

interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 

Luís Roberto Barroso (organizador). 2ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2006. p. 1-48.   

BELLAN, Daniel Vitor. Contribuições de intervenção no domínio econômico. In:  

Revista Dialética de Direito Tributário, n.º 78. São Paulo: Dialética, março/2002.  

BELTRÃO, Irapuã Gonçalves de Lima. Tributação como forma de intervenção do 
Estado no domínio econômico. In: 

http://www.vemconcursos.com/opiniao/index.phtml?page_id=1990.  Acesso em 

15/03/2007. 

BINSWANGER, Hans Christoph. Fazendo a Sustentabilidade Funcionar. 
Tradução de Luiz Eduardo Cavalcanti.In: Meio Ambiente, Desenvolvimento 

Sustentável e Políticas Públicas. Organizador: Clóvis Cavalcanti. 4ª Ed. São Paulo: 

Cortez: Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2002. 

CARDOZO, José Eduardo Martins. Princípios Constitucionais da Administração 
Pública (de acordo com a Emenda Constitucional n.º 19/98). In: Alexandre de 

Moraes. Os 10 anos da Constituição Federal. São Paulo: Atlas, 1999. 

COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Parecer exarado na Revista Informativo Licitações 
e Contratos. n.º 66, ed. Zênite.  

CHARNESKI, Heron. Contribuições interventivas e discriminação de rendas 
pelo produto:  Uma análise federativa à luz da repartição da CIDE-combustíveis 
com Estados e Municípios. Associação Paulista de Estudos Tributários. In: 

http://www.apet.org.br/artigos/ver.asp?art_id=89. Acesso em 10 de fevereiro de 

2007. 



 243 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Tributário. 4ª ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1997.  

______. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. vol 5: O 
Orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. 

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos e meio ambiente: 
paralelo dos sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: Sérgio Antonio 

Fabris, 1993. 

ZIMMERMANN, Augusto. Teoria do Federalismo Democrático. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 1999. 

 

Artigos e Ensaios   

 

ALMEIDA JUNIOR, Fernando Osório. Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico.  In: Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico e figuras 

afins. Coord. Marco Aurélio Greco. São Paulo: Dialética, 2001. p. 131. 

ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Aspectos Constitucionais da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico instituída pela Lei n.º 10.168/00. Revista 

Dialética de Direito Tributário n.º 68. São Paulo: Dialética, maio/2001. 

ÁVILA, Humberto. A Distinção Entre Princípios e Regras e a Redefinição do 
Dever de Proporcionalidade. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo. vol. I. p. 27 e ss, 1999. Apud Alessandro Ribeiro Couto. Princípio da 

proporcionalidade e sua aplicação no Direito Tributário. Jus Navigandi, Teresina, ano 

10, n. 891, 11 dez. 2005. Disponível em: 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7673>. Acesso em: 17/03/2007. p. 2. 

ÁVILA, Jaime Plá Pujades de. Isenção Tributária e Institutos afins. In: 

http://www.avocato.com.br/doutrina/2005.lcn1.htm. Acesso em 02 de abril de 2007. 

BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula. O Começo da História. A 
Nova Interpretação Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito 
Brasileiro. In: A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos 



 242 

OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito Tributário e Meio Ambiente: 
Proporcionalidade, tipicidade aberta, afetação da receita. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1999.  

PAULSEN, Leandro. Não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS. 1a ed. São 

Paulo: IOB Thomson, 2004. 

PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Contribuições de Intervenção no Domínio 
Econômico. São Paulo: Dialética, 2002. 

PONTES, Helenilson Cunha. O princípio da proporcionalidade e o Direito 
Tributário. São Paulo: Dialética, 2000. 

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2000. 

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Ambiental. Parte Geral. 2ª 

ed. São Paulo: RT, 2005. 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção 
Econômica. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005. 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade.  Tradução: Laura Teixeira 

Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.  

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: 

Malheiros, 2003. 

SMITH, Adam. Riqueza das Nações. Tradução e Seleção: Norberto de Paula Lima. 

Rio de Janeiro: Ediouro, 1986. 

SOARES, Cláudia Dias. O Imposto Ambiental: Direito Fiscal do Ambiente. 
Almedina: Cadernos CEDOUA, 2002. 

SOARES, José de Ribamar Barreiros. O Controle Judicial do Mérito 
Administrativo. Brasília: Brasília Jurídica, 1999. 

SOUZA, Ricardo Conceição. Regime Jurídico das Contribuições. São Paulo: 

Dialética, 2002. 

SPAGNOL, Werther Botelho. As contribuições sociais no Direito Brasileiro. Rio 

de Janeiro: Forense. 2002.  

SUNDFELD. Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 4ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2007. 



 241 

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

LASSALE, Ferdinand. Que é uma Constituição? Tradução: Walter Stönner. São 

Paulo: Edições e Publicações Brasil, 1933. 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 

2005. 

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Contribuições e Federalismo. São Paulo: 

Dialética, 2006. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. (Coordenador). Curso de Direito Tributário. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 

______ (Coordenador). Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. 
Conferencista inaugural: José Carlos Moreira Alves. (Pesquisas Tributárias. Nova 

Série; 8) São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.  

MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Rio de 

Janeiro: Saraiva, 2004. 

MEDAUAR, Odete Medauar. Poder Discricionário da Administração. São Paulo: 

RT, 2003. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 

1998. 

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18ª Ed. São 

Paulo: Malheiros, 2003.  

______. Curso de Direito Administrativo. 22ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2007.  

MORAES, Luís Carlos Silva de. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 

2002. 

MORAES, Alexandre de. Reforma administrativa: Emenda Constitucional n. 
19/98. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999.   

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas 
reflexões sobre os limites e controle da discricionariedade. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2001.   



 240 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 22ª 

edição, São Paulo: Saraiva, 1995. 

FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 

2006.  

FRANÇA, Vladimir da Rocha. Estrutura e Motivação do Ato Administrativo. São 

Paulo: Malheiros, 2007. 

______. Invalidação Judicial da Discricionariedade Administrativa. Rio de 

Janeiro: Forense, 2000. p. 97. 

GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole. O que a globalização está fazendo 
de nós.Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Record, 2005. 

GOMES, Carlos Roberto de Miranda. Manual de Direito Financeiro e Finanças. 3ª 

ed. Atualizada de acordo com a LC 101/2000. Natal: 2003. 

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: 

Malheiros, 2006.  

GRECO, Marco Aurélio. Contribuições (uma espécie sui generis). São Paulo: 

Dialética, 2000. 

HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2004.  

______. Direito Financeiro e Finanças. 11ª  ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira 

Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991. 

______. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da 
Alemanha. Tradução da 20ª edição alemã por Luís Afonso Heck, Porto Alegre: 

Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998. 

HOLANDA, Aurélio Buarque de. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 
2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1988. 

HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 2ª edição, Belo Horizonte: Del Rey, 

1999. 

______. A Autonomia do Estado-Membro no Direito Constitucional Brasileiro. 

Belo Horizonte: Estabelecimentos Gráficos Santa Maria S.A., 1964.  



 239 

BECKER, Alfredo A. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Lejus, 1998. 

BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 6ª Ed. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 1995. 

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 181. 

______. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do 
Legislador. Contributo para a compreensão das normas constitucionais 
programáticas. Coimbra: Coimbra Editora, 2001. 

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 22ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2006. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 15ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 

______. Direito Tributário – Fundamentos Jurídicos da Incidência. 5ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2007. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de 

Janeiro: Lumen Iuris, 2007. 

CASSONE, Vittorio. Direito Tributário: fundamentos constitucionais da 
tributação; classificação dos tributos; interpretação da legislação tributária 
doutrina, prática e jurisprudência. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 4ª  ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1999. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. O Estado Federal. São Paulo: Ática, 1986. 

DINIZ, Maria Helena. Conflito de Normas. São Paulo: Saraiva, 1996.  

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2007. 

DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

FAGUNDES, Miguel Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder 
Judiciário. Atualizado por Gustavo Binenbojm. Rio de Janeiro: Forense, 2006.  

FALLA, Fernando Garrido. Tratado de Derecho Administrativo. v. II. Madri: 

Editorial Tecnos, 1982. 



 238 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Referências  

 

Livros e Teses 

 

ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Tradução para o 

Espanhol: Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 1997. 

AMARO, Luciano da Silva. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1997. 

ARISTÓTELES. Política. Tradução de Roberto Leal FERREIRA. 2ª ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998. 

ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. São Paulo: Malheiros, 1998. 

P. 115. 

ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. São Paulo: Malheiros: 2006. 

BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7ª ed. 

atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: 

Saraiva, 1996. 

______. Temas de direito constitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Econômico. São Paulo: Malheiros, 2001. 



 237 

das espécies tributárias que guardam uma maior relação com a extrafiscalidade, 

como é o caso da CIDE-Combustíveis.416 

Não somente com essa extrafiscalidade é que a CIDE-Combustíveis cumpre 

com a realização do princípio do desenvolvimento sustentável, pois, como vimos, a 

sua função fiscal é exaltada em vista da finalidade constitucionalmente prevista 

nesse sentido, qual seja, a de destinar parcela de seus recursos a projetos 

ambientais ligados à indústria do petróleo e gás natural, e dessa forma, contribuir 

para que o processo de conscientização e preservação dos bens naturais se acelere 

e tenha resultados efetivos, que possam ser vistos a “olho nu”. 

Nesse desiderato, de extrema relevância a criação de um Fundo que recolha 

esses recursos e os destine aos projetos de meio ambiente relacionados com a 

indústria petrolífera e gasífera, conforme pretendemos neste trabalho. O 

investimento em educação, pesquisa, projetos de controle, fiscalização e 

monitoramento no fito de prevenir, além da recuperação de áreas já degradadas se 

mostra como uma alternativa plausível para que a indústria do petróleo se 

desenvolva sem causar maiores danos à sociedade e ao ambiente em que vivemos, 

mesmo porque quem pagará por isso tudo serão os reais causadores da sujeira, os 

exploradores da atividade potencialmente poluidora, como consentâneo do princípio 

do poluidor-pagador. 

Talvez, a partir de tais medidas, possa-se chegar a um desenvolvimento da 

indústria do petróleo e gás mais racional, menos prejudicial, e mais satisfatório para 

todo o planeta. 

 

 

 
 
 

                                                 
416 LOBATO, Anderson Orestes Cavalcante; ALMEIDA, Gilson César Borges. Tributação Ambiental: 
Uma Contribuição ao Desenvolvimento  Sustentável. In: Direito Tributário Ambiental. Organizador: 
Heleno Taveira Torres. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 639. 
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os objetivos da República presentes no art. 3º, as limitações ao poder de tributar, o 

princípio da razoabilidade/proporcionalidade e os princípios constitucionais em geral. 

A situação crítica  em que se encontra o meio ambiente requer, de forma 

célere, a implantação de uma política de tributação ambiental, embasada nos 

princípios do Direito Ambiental, do Direito Econômico, do Direito Tributário e, por 

óbvio, do Direito Constitucional, que visem à concretização dos objetivos 

constitucionalmente delimitados, como o princípio-fim do desenvolvimento 

sustentável. 

Deve ser reconhecida a relevante missão a ser realizada pela regulação 

econômico-tributária dos interesses ambientais. Entretanto, esta regulação, 

impreterivelmente, deverá ter presente que tais interesses impõem um tratamento 

que tenha o sentido da promoção do meio ambiente como interesses que não se 

circunscrevem objetiva nem subjetivamente e para os quais não são suficientes 

sequer adequadas as fórmulas repressivas ou meramente compensatórias, pois a 

crise ambiental provavelmente não se compraz de tais mecanismos e os 

interessados não se limitam àqueles hoje existentes, cujas pretensões já vêm 

protegidas, porém cujas percepções/sentimentos são dificilmente reconhecíveis por 

aqueles que agora têm a compreensão de ser compromisso comum com o bem 

estar de todos.415 

Desta forma, a interação havida entre o Direito Ambiental e Direito Tributário 

encontra na tributação ambiental uma possibilidade de se concretizar um 

desenvolvimento econômico sustentável, fruto da conscientização da sociedade de 

que é necessária a participação de todos nesse processo capaz de assegurar a 

qualidade de vida no presente e no futuro. 

No Brasil constata-se que a tributação ambiental está em fase de 

implantação. Importante salientar que, pela análise do Sistema Tributário Nacional 

vigente, a aplicação do tributo ambiental é perfeitamente viável, sobretudo através 

                                                 
415 MORAIS, José Luis Bolzan. Novos Direitos e Tributação. Perspectivas necessárias para uma eco-
tributação. Anotações Preliminares. In: Direito Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira 
Torres. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 619-620. 
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Por sua vez, saliente-se o dever do Estado de fiscalizar o regular 

atendimento, pela iniciativa privada, dos princípios de funcionamento da ordem 

econômica, e no desempenho dessa competência deverá editar normas coibindo 

abusos contra o consumidor, prevenindo danos à natureza ou sancionando condutas 

anticoncorrenciais, e, ao delinear esta disciplina deverá se pautar nas normas 

estabelecidas constitucionalmente, tendo como vetor interpretativo os fundamentos 

do Estado e da Ordem Econômica: livre iniciativa e valorização do trabalho. 

Desta banda, é função do Estado procurar influir legitimamente nas 

condutas dos agentes econômicos, por meio de incentivos, fiscalização e 

planejamento no sentido de proporcionar uma ordem econômica justa e equilibrada. 

E nesse contexto surge a intervenção sobre o domínio econômico através 

da tributação, e, em específico, das contribuições interventivas, no fito de bem 

desenvolver a esfera econômica. Mas como tudo que é feito pelo Estado, também 

essa intervenção nessa modalidade possui diversas limitações que devem ser 

seguidas rigorosamente para que não se abuse do poder de cogência que lhe é 

peculiar, prejudicando os particulares. 

A CIDE-Combustíveis se mostra como um instrumento de intervenção 

sobre o domínio econômico, atuando de maneira a financiar a atuação indireta do 

Estado, ou seja, atuação regulatória, que tem como fim, nesse mister, efetuar o 

pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, de gás 

natural e seus derivados e de derivados de petróleo, financiar projetos ambientais 

relacionados com a indústria do petróleo e do gás, além de financiar programas de 

infra-estrutura de transportes, podendo-se ressaltar a sua função tanto fiscal, 

quando seus recursos são usados para as finalidades acima delineadas, assim 

como sua função extrafiscal, quando a simples instituição da contribuição serve de 

medida regulatória, no exercício da atividade fiscalizatória-reguladora-normativista.   

Foi esse o objetivo principal deste trabalho, definir as principais limitações 

constitucionais do Estado na instituição da contribuição interventiva, e 

fundamentalmente, a relacionada ao setor de combustíveis. Como vimos ao longo 

do estudo, consistem estas limitações, essencialmente, na totalidade dos princípios 

que regem a ordem econômica, ou seja, aqueles elencados no art. 170, bem como 
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VI Considerações Finais 

 

Diante da atividade de pesquisa realizada, podemos dizer que o que se 

tentou aqui realizar foi, principalmente, sinalizar acerca da relevância do tema para o 

aprimoramento dos mecanismos constitucionais e à sua adaptação à freqüente 

evolução social, especialmente em relação à intervenção direta do Estado no 

domínio econômico, objetivando desta forma, proporcionar uma maior fluidez ao 

sistema com a finalidade precípua de fornecer uma sobrepujante segurança ao 

domínio econômico, perscrutar a justiça social, além de tornar possível o alcance 

e/ou restabelecimento do bem comum.  

Sendo assim, pode-se depreender, do que foi dito, que os princípios-fins 

são finalidades a que visa o Estado na ordem econômica, já que ao lado dos 

particulares, o Poder Público também é agente econômico, quando atua diretamente 

na economia através de suas empresas ou sociedades, ainda que por imperativo de 

segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme reza o art. 173, caput.  

Nesse desiderato, é inolvidável que o papel do Estado na ordem econômica 

é de preservação e promoção dos princípios-fins consubstanciados na Constituição, 

de forma que sua concretude represente o desenvolvimento da Ordem Econômica e 

da sociedade como um todo, assegurando, sobretudo, dignidade humana, posto que 

princípio maior, cabendo a ele agir de todas as maneiras possíveis, mas legítimas, 

para assegurar que estes fins sejam concretizados.  
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Isso se dá, em razão de que devemos considerar o Direito, e assim, seus 

institutos tributários, de forma holística, de modo que todas as questões da vida em 

sociedade se relacionam, e porque não dizer, todos os elementos do universo 

possuem interação entre si, determinando políticas e condutas a serem tomadas. É 

assim com a atual questão do aquecimento global414, que atinge tanto os residentes 

na Tanzânia, quanto os brasileiros, e o Direito deve ser a forma adequada de 

resolver os conflitos que se põem na sociedade a cada momento.  

É dessa forma que a CIDE deve ser encarada e aplicada. De uma 

perspectiva global e relacionada com todos os aspectos da vida em comum. De 

maneira que ela possa ser instrumento para corrigir distorções na estrutura dos 

transportes; na defesa do consumidor, ao se promover o financiamento de subsídios 

a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e de 

derivados de petróleo(pelo menos até agora, de acordo com o seu diploma 

regulamentador); e também no meio ambiente (já se tomando por base as questões 

relacionadas com o aquecimento global), concretizando o princípio do 

desenvolvimento sustentável de forma efetiva e auxiliando à sociedade a lidar com 

esse problema que assola a todos nós atualmente, promovendo formas de se 

preservar os recursos naturais, seja através de sua função extrafiscal-indutora, seja 

por meio de sua função fiscal-arrecadatória. 

 

 

 

 

                                                 
414 Devido aos efeitos potenciais sobre a saúde humana, economia e meio ambiente o aquecimento 
global tem sido fonte de grande preocupação. Algumas importantes mudanças ambientais tem sido 
observadas e foram ligadas ao aquecimento global. Os exemplos de evidências secundárias citadas 
abaixo (diminuição da cobertura de gelo, aumento do nível do mar, mudanças dos padrões 
climáticos) são exemplos das consequências do aquecimento global que podem influenciar não 
somente as actividades humanas mas também os ecosistemas. Aumento da temperatura global 
permite que um ecosistema mude; algumas espécies podem ser forçadas a sair dos seus habitats 
(possibilidade de extinção) devido a mudanças nas condições enquanto outras podem espalhar-se, 
invadindo outros ecossistemas. In: www.jornaldomeioambiente.com.br, Acesso em 09 de abril de 
2007. 
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financiamento dessas despesas, haja vista as dificuldades para criação de um 

tributo ambiental no direito brasileiro.413 

Em face de todas essas considerações aduzidas, vê-se plenamente 

relevante o cabimento do FUNACIC, cuja aplicação dos recursos da CIDE-

Combustíveis poderiam ser destinadas às seguintes funções: a) fomento às 

atividades de educação ambiental nos setores de distribuição e revenda de petróleo; 

b) financiamento de ações preventivas; c) medida de cautela para reparação de 

áreas degradadas, com extensão para medidas de caráter emergencial.  

Nesse desiderato, este Fundo, sendo adequadamente gerido, poderá ser 

responsável por um grande avanço no setor petrolífero, visto que prezará pela 

otimização dos recursos ambientais, pela conscientização dos exploradores da 

atividade, investirá em pesquisas que buscarão substitutos eficazes para os atuais 

hidrocarbonetos poluidores, além de se importar com a prevenção, por meio do 

controle, fiscalização e monitoramento das atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras, ou com o desenvolvimento de bio-combustíveis através  do fomento a 

projetos com foco na redução dos poluentes relacionados com a indústria do 

petróleo e gás.  

Além disso, será efetivo no cuidado com as reparações dos processos 

ecológicos essenciais, que têm caráter emergencial, e ainda na recuperação de 

áreas degradadas ecologicamente, mostrando-se, em todas essas atividades, como 

um plus à atividade do órgão ambiental competente para o fazer, IBAMA, posto que 

não há qualquer órgão ou entidade específica desse setor que cuide do meio 

ambiente como da forma demonstrada. 

Dessa maneira, à guisa de conclusão, cabe afirmar que a destinação de 

recursos oriundos da arrecadação financeira com a CIDE-Combustíveis com 

projetos de meio ambiente ligados à indústria do petróleo e gás é adequada à 

consecução dos fins constitucionalmente previstos, vez que está em jogo, não 

somente o princípio do desenvolvimento sustentável, mas também todos os 

relacionados com a Ordem Econômica.  

                                                 
413 TORRES, Heleno Taveira. A CIDE-Combustíveis e o emprego da sua arrecadação em medidas 
ambientais. In: Tributação no Setor de Petróleo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 71. 
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Conforme mencionado no tópico anterior, para a finalidade de tratamento 

das áreas poluídas ou degradadas, não há, no direito pátrio, fundos ambientais 

específicos que permitam investimentos na prevenção e recuperação de passivos 

ambientais previamente identificados, porquanto pensamos na proposta para a 

criação de um fundo que contribua com o desenvolvimento sustentável com os 

recursos oriundos da CIDE-Combustíveis, prezando pela efetivação de projetos 

ambientais no setor do petróleo e gás, o FUNACIC (Fundo Nacional Ambiental com 

recursos da CIDE-Combustíveis). 

Esta idéia tem base na doutrina do Heleno Taveira Torres, que em seu artigo 

“A CIDE-Combustíveis e o emprego da sua arrecadação em medidas ambientais”412 

elencou as funções deste fundo, além de detalhar de que forma seriam usados os 

investimentos em cada função específica, tudo de acordo com a legislação aplicável 

ao tema, qual seja, o art. 4º da Lei n.º 10.636, de 2002. 

 Destarte, este fundo pode se prestar às mais diversas funções, do suporte 

dos custos de prevenção, fomento a atividades educativas, recuperação de passivos 

ambientais, mediante limpeza do local ou neutralização dos danos, revitalização de 

zonas impactadas e outros. Todas situações contempladas no art. 4º da Lei n.º  

10.636, de 2002. 

Dentre as múltiplas vantagens de se ter instituído um Fundo dessa natureza, 

podemos destacar sua capacidade para: a) tratar de modo diferenciado cada 

situação, conforme exigido na prevenção, na recuperação ou na revitalização; b) 

cobrir situações que a responsabilidade civil não atenderia com a devida reparação 

em tempo hábil; c) possibilitar o exercício de direito de regresso contra o efetivo 

poluidor, após atendida a emergência decorrente do vazamento ou qualquer outro 

infortúnio; d) fomentar maior credibilidade internacional; e) permitir maior 

transparência e agilidade administrativa da gestão e das medidas tomadas; f) 

satisfazer mais ampla segurança ao setor e a toda a coletividade; e g) superar as 

dificuldades do recurso ao princípio do poluidor-pagador, como critério de 

                                                 
412 In: Tributação no Setor de Petróleo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 57-88. 
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De tal maneira, de tudo o que foi até o momento explanado a respeito do 

desenvolvimento com sustentabilidade, podemos inferir que a CIDE-Combustíveis e 

o seu papel de financiador da atividade estatal no sentido de proteger os 

ecossistemas terrestres revela-se como da maior importância, mormente quando se 

trata de reconhecimento fundado em outorga expressa de competência, como 

previsto no inciso II do § 4º, do art. 177 da Constituição. 

Neste caso, reveste-se de flagrante inconstitucionalidade qualquer outra 

destinação das receitas, inclusive sob a forma de contingenciamentos ou similares, 

sendo esta regra vinculante para toda a Administração de recursos públicos, como 

prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio 

de 2000), no parágrafo único do seu art. 8º, que “os recursos legalmente vinculados 

a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de 

sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o 

ingresso”.411 

Diante disso, podemos assinalar, com razoável firmeza, que se faz 

necessário uma aplicação efetiva dos recursos da CIDE-Combustíveis no meio 

ambiente, financiando projetos de prevenção e reparação, e nem desse modo 

estaríamos a garantir a concretização pujante do princípio do desenvolvimento 

sustentável, mas como outrora já afirmamos, é forçoso acreditar que se deve iniciar 

o processo e se deve tentar, de todas as formas possíveis e viáveis, fazer com que o 

nosso planeta não se acabe, visto que é dele que dependerão as futuras gerações. 

E de tal maneira, tendo em vista que não existe no direito brasileiro fundo 

ambiental específico para gerir os investimentos de prevenção e recuperação do 

meio ambiente oriundos da CIDE-Combustíveis, imperioso se faz a criação de um no 

sentido de assegurar a defesa ostensiva do meio ambiente no que atina à indústria 

do petróleo e gás natural, sobre o que trataremos adiante. 

 

3.5.3   Criação de Fundo para o Desenvolvimento Sustentável com os 
recursos da CIDE-Combustíveis  (FUNACIC)  
                                                 
411 TORRES, Heleno Taveira. A CIDE-Combustíveis e o emprego da sua arrecadação em medidas 
ambientais. In: Tributação no Setor de Petróleo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 87. 
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seus recursos devem ser utilizados para o desenvolvimento de projetos ambientais 

ligados à indústria de petróleo e gás natural. 

Tendo em vista que a Lei n.º 10.636, de 2002 arrolou as formas de como se 

destinar as receitas oriundas do tributo ora em lume, e nesse quesito, especificou, 

em seu art. 4º e incisos, que projetos ambientais a que se refere a alínea "b" do 

inciso II do § 4º, do art. 177 da Constituição Federal, serão abrangidos, os quais 

devem ser administrados pelo Ministério do Meio Ambiente, podemos mencioná-los 

para melhor explicitar de que forma a CIDE-Combustíveis cumpre com o princípio-

fim do desenvolvimento sustentável: o monitoramento, controle e fiscalização de 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; o desenvolvimento de planos de 

contingência locais e regionais para situações de emergência; o desenvolvimento de 

estudos de avaliação e diagnóstico e de ações de educação ambiental em áreas 

ecologicamente sensíveis ou passíveis de impacto ambiental; o apoio ao 

desenvolvimento de instrumentos de planejamento e proteção de unidades de 

conservação costeiras, marinhas e de águas interiores; 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; 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.  

Além disso, cumprindo com o princípio do poluidor-pagador, os recursos da 

CIDE não poderão ser aplicados em projetos e ações definidos como de 

responsabilidade dos concessionários nos respectivos contratos de concessão, 

firmados com a Agência Nacional de Petróleo, de acordo com § 1º do art.4º da Lei 

supra mencionada. 

Nesses termos, vemos que a CIDE-Combustíveis possui sua destinação 

voltada para a preservação do meio ambiente, e como não foi especificado pelos 

diplomas legais ou pela Constituição o quantum a ser investido na proteção 

ambiental, aduzimos que seja no mínimo 1/3 dos recursos, visto que só são 

delimitadas três destinações específicas, porquanto é plenamente consonante com a 

Constituição brasileira essa interpretação. 
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Expliquemos. O art. 165, §5º, da CF prevê a existência de três tipos de 

orçamentos da União: a) orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus 

fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público; b) orçamento das sociedades de 

economia mista; c) orçamento da seguridade social. As receitas das contribuições 

poderão ser dirigidas ao primeiro e ao terceiro tipos de orçamento, dependendo da 

finalidade do tributo, sendo excluída a hipótese de direcionamento para o segundo, 

por incompatibilidade entre o tipo de receita (tributária) auferida e a natureza da 

pessoa jurídica relacionada ao orçamento. 

Desta forma, se a receita for dirigida a determinado orçamento, não pode 

ser, posteriormente, por ato normativo de qualquer espécie, desviada para outro 

orçamento. Assim, por exemplo, contribuição dirigida à seguridade social não pode 

ter a sua receita integrada ao orçamento da União. Outrossim, a totalidade da 

receita deve ir para o orçamento especificado. Inexiste possibilidade de a receita da 

contribuição ser direcionada a abertura de crédito suplementar, por exemplo. Por 

fim, se a receita estiver ligada a determinado fundo, que tem natureza de reserva 

orçamentária, não pode ser dele desvinculada. Portanto, a vinculação não é apenas 

“ao” orçamento, e sim “dentro” do orçamento.409 

Assim, não podemos olvidar que a destinação do produto arrecadado com a 

CIDE deve ser no sentido de financiar ações públicas interventivas sobre domínio 

econômico, como por exemplo, concessão de financiamentos e incentivos, 

aprimoramento da infra-estrutura de determinados setores através de investimentos 

públicos, dentre outras formas, devendo-se salientar a vinculação das receitas com 

a finalidade de regulação, não obstante, muitas vezes esse produto arrecadado não 

cumpra a destinação delineada pela Constituição e leis regulamentadoras.410 

A despeito de sua função determinada pela lei instituidora da exação, Lei n.º 

10.336, de 2001, qual seja, financiar a intervenção no domínio econômico, a CIDE-

Combustíveis é uma arma efetiva em prol do desenvolvimento sustentável, vez que 
                                                 
409 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Significado e Importância da Vinculação das Receitas das 
Contribuições Especiais, Revista Grandes Questões Atuais do Direito Tributário. 8º vol. Coordenador: 
Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2004. p.360. 
410 Após a edição da Lei 10.336, de 2001, foram editadas outras normas atinentes à regulamentação 
da destinação dos recursos da CIDE-Combustíveis, tais como Lei 10.453, de 13 de maio de 2002, Lei 
10.636, de 30 de dezembro de 2002 e Lei 10.866, de 04 de maio de 2004. 
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Nesse diapasão, o critério vinculante das contribuições interventivas 

demonstra-se na relação intrínseca e obrigatória que deve ter a destinação de seus 

recursos com o fim constitucional a que veio, ou seja, de intervir no domínio 

econômico, o que não implica, necessariamente, em uma atividade a ser 

desempenhada pela União.  

Desta forma, caso a contribuição incidente sobre operações no setor 

petrolífero não seja instituída com vistas a uma efetiva e concreta intervenção do 

Estado na economia, e seus recursos não se destinem ao pagamento de subsídios a 

preços ou transporte de álcool combustível, de gás natural e seus derivados e de 

derivados de petróleo; financiamento de projetos ambientais relacionados com a 

indústria do petróleo e do gás; e financiamento de programas de infra-estrutura de 

transportes, a ação da administração não estará de acordo com os objetivos 

traçados na Constituição, mas sim com intuitos meramente arrecadatórios, e a lei 

será inconstitucional. 

Contudo, como já verificamos que a Lei n.º 10.336, de 2001 se destina à 

intervenção sobrepujante no setor do petróleo e gás natural, prevendo mesmo a 

destinação dos seus recursos de forma a desfazer as distorções econômicas que se 

dão nessa área, resta ao Poder Executivo aplicá-la de forma efetiva e com vistas à 

consecução do bem comum, baseando-se sempre no alcance das finalidades 

trazidas pelo texto constitucional, mormente o art. 1º e o art. 170, que tratam do 

desenvolvimento econômico e da redução das desigualdades sócio-econômicas no 

fito de transformar a sociedade brasileira em uma sociedade justa e solidária.  

Nesse desiderato, vale passar adiante a lição de Paulo Roberto Lyrio 

Pimenta, para quem a necessidade de vinculação de receita da contribuição não 

decorre apenas do art. 149. O art. 167, VI, ao vedar a vinculação de receitas de 

impostos a órgãos, fundo ou despesa, salvo exceções expressamente previstas, 

criou uma regra de direito orçamentário que repercute em cheio nas contribuições, 

posto que o produto obtido com a cobrança deste tributo deve ser necessariamente 

vinculado a determinado orçamento. Tem-se, nesta situação, uma regra que limita o 

conteúdo normativo de uma competência conferida.  
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penalizando os Estados que estimularam a adoção de combustíveis menos 

poluentes, como o Gás Natural Veicular, e privilegiando aqueles de matriz 

energética mais agressiva ao meio ambiente.407 

Analisando o modelo adotado pelo constituinte para as contribuições, é 

factível dizer que a União pode instituir contribuições de intervenção no domínio 

econômico como instrumento de sua atuação na respectiva área. Entretanto, na 

persecução do fim de regular a economia, a Constituição não limitou ou especificou 

a atuação do legislador infraconstitucional na escolha do mecanismo regente da 

relação contribuição/intervenção, permitindo-lhe, conforme o juízo de conveniência 

legislativa e a política econômica abraçada pelo Estado, a opção do instrumento 

mais diligente para concretizar nos fins públicos que impulsionam a intervenção 

estatal. 

Nesses termos, a Constituição baliza que a contribuição interventiva será 

uma forma instrumental, tão somente, para alcançar esses fins elencados no art. 

170 e seguintes, sendo que a regulação poderá se dar tanto pela instituição da 

norma, pura e simplesmente, como forma de induzir comportamentos que conduzam 

aos objetivos traçados, como também, a partir da instituição da exação interventiva, 

serem arrecadados fundos que financiem a atividade regulatória do Estado. Ou seja, 

tanto de uma forma quanto de outra. 

Desta feita, a própria dinâmica das relações econômicas, em sua 

complexidade, acaba por exigir que o legislador infraconstitucional, quando da 

imposição de uma medida estatal interventiva aos agentes econômicos, adote 

diferentes métodos, seja em relação a um método de agir estimulado por um fim, ou 

seja, em relação a outro. Ademais, a intervenção indireta do Estado por indução, 

mediante o desestímulo de certas condutas em prol de outras, consoantes com o 

objetivo da intervenção, pode se expressar por um ônus tributário como fator 

primordial para a concretização do efeito indutivo pretendido.408 

                                                 
407LIMA, Luiz Henrique.  A distribuição dos recursos da CIDE:  
  o princípio poluidor-vencedor. In: www.jus.com.br. Acesso em 10 de fevereiro de 2007. 
 
408 LIMA, Luiz Henrique.  A distribuição dos recursos da CIDE:  
  o princípio poluidor-vencedor. In: www.jus.com.br. Acesso em 10 de fevereiro de 2007. 
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legislativa, do art. 22404, que também atine a tais aspectos, sem olvidar da 

competência comum com os Estados e Municípios para proteger o meio ambiente, 

trazida pelo art. 23 da Constituição de 1988. 405 

No que concerne a projetos de meio ambiente, identificados no inciso II do 

dispositivo retro citado, até o presente momento não se demonstrou transparência a 

respeito dos projetos ambientais 406relacionados com a indústria de petróleo. Sabe-

se que, apesar dos vazamentos ocorridos em diversas ocasiões, as empresas de 

petróleo são as que possuem os maiores quadros de pessoal, maior infra-estrutura 

em termos de materiais e equipamentos e uma articulação conjunta com as 

instituições governamentais de forma eficaz.  

A Lei n.º 10.866, de 2004, que regulamentou a distribuição da parcela dos 

recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE entre 

Estados e Municípios, produziu uma distorção perversa em termos ambientais, 

                                                                                                                                                         
(...) VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza 
financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de 
previdência privada; 
(...)  
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
(...) c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; 
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 
nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; 
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres; 
(...) 
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de 
outorga de direitos de seu uso; 
404 Quanto à política de financiar infra-estrutura de transportes e o subsídio a preços e 
transportes dos derivados de petróleo ou álcool combustível temos:  
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...)  
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; 
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; 
(...) 
XI - trânsito e transporte; 
405 Quanto ao cuidado com o meio ambiente, temos: 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:  
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;  
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de 
valor histórico, artístico ou cultural; 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;  
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seus territórios; 
406 MAIDA, Fernando. O caráter fiscal e extrafiscal da CIDE sobre as atividades na indústria de 
petróleo. In: www.jus.com.br. Acesso em 10 de fevereiro de 2007. 
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A CIDE, em geral, foi prevista pela Constituição, pelo art. 149, com o objetivo 

de intervir no domínio econômico, e por isso mesmo, em face de não estar 

relacionada a uma materialidade específica, vincula-se, intensamente, a sua 

finalidade determinada constitucionalmente.  

Sendo assim, como é fácil de se notar, as receitas arrecadadas pela 

cobrança da contribuição se destinarão à finalidade para a qual o tributo foi 

instituído. Evidencie-se, entretanto, que não se deve confundir a finalidade da 

exação com o destino dos recursos auferidos, vez que enquanto a finalidade alcança 

a fase de criação do tributo, com a produção normativa impositiva tributária (norma 

geral e abstrata), o destino da arrecadação diz respeito à momento posterior à 

extinção da obrigação tributária. Neste sentido, o disposto no art. 4º, II, do CTN 
399não se aplica às contribuições especiais, valendo somente para os tributos 

validados através da técnica causal, mormente porque a norma geral de direito 

tributário desconhece a técnica finalista.400 

Sendo assim, o destino da arrecadação da CIDE-Combustíveis, segundo a 

Lei que a regulamenta e a alínea "b" do inciso II do § 4º, do art. 177 da Constituição 

Federal, deve ser a de pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool 

combustível, de gás natural e seus derivados e de derivados de petróleo; 

financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do 

gás; e financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.401  Com isso, o 

Constituinte retirou do legislador orçamentário a disponibilidade sobre tais receitas, 

de forma a impedir quaisquer desvios.402 

Essa destinação estabelecida pela Lei se coaduna perfeitamente com as 

competências administrativo-constitucionais atribuídas à União, conforme 

vislumbramos no art. 21,403 e mesmo no que concerne a sua competência 

                                                 
399 Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva 
obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: 
(...) 
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação. 
400 PIMENTA. Paulo Lyrio Roberto. Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. São Paulo: 
Dialética, 2002. p. 64. 
401 Art. 1º,  §1º , I, II e III da Lei 10.336/2001. 
402 TORRES, Heleno Taveira. A CIDE-Combustíveis e o emprego da sua arrecadação em medidas 
ambientais. In: Tributação no Setor de Petróleo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 63. 
403 Art. 21. Compete à União: 
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posto que a sua aplicação enseja a regulação do setor, e como tributo, apresenta-se 

especialmente adequada à tributação ambientalmente orientada como devido à sua 

característica de exigibilidade somente no âmbito econômico de combustíveis e a 

finalidade re-orientadora de comportamentos através da internalização de custos 

ambientais.  

Desta feita, considerando que a competência para instituição deste tipo de 

contribuição foi atribuída á União e está vinculada a uma finalidade, qual seja, a 

regulação econômica, sempre que tal ente federativo pretender intervir no domínio 

econômico, implementando uma das suas finalidades, poderá graduar essa 

intervenção de acordo com a utilização ou degradação dos recursos ambientais. 

Essa intervenção obviamente atenderá às reais necessidades de desenvolvimento e 

incremento de atividades econômicas e comerciais; fatores geográficos, de maneira 

a diferenciar a aplicação de acordo com as regiões e suas atividades produtivas, 

diferentes grupos sociais, dentre outros aspectos.398 

Com efeito, a CIDE-Combustíveis é uma norma tributária indutora que, no 

papel da extrafiscalidade, se presta ao intuito de regular o domínio econômico ao 

qual está vinculado, estimulando comportamentos desejáveis, de acordo com a 

política econômica que estiver em vigor. Isso pode se dar também em relação ao 

desenvolvimento sustentável, pois combustíveis com maior potencial poluidor podem 

ser mais onerados em relação aos menos poluidores, o que faz com que o mercado 

se dirija à maior exploração dos combustíveis mais limpos. Em suma, a 

extrafiscalidade da CIDE-Combustíveis também é um forte instrumento de 

intervenção no domínio econômico a favor do desenvolvimento sustentável. 

 

3.5.2 A destinação das receitas da CIDE-Combustíveis e o 
Desenvolvimento Sustentável 

 

                                                 
398 FERNANDEZ, German Alejandro San Martín; LALOË,

 
Florence Karine. Tributação Ambiental no 

Amazonas: Políticas Fiscais para o Desenvolvimento Sustentável. In: 
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/desenv_econom_german_a_fernandez_e_flor
ence_k_laloe.pdf. Acesso em 19/06/2007. 
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Portanto, como vimos, as normas tributárias indutoras são perfeitamente 

convenientes para se promover a defesa do meio ambiente ostensivamente, visto 

que elas podem estimular ou desestimular atividades, conforme o interesse que elas 

tenham para a sociedade, e conforme o grau de prejuízo que elas possam trazer ao 

meio ambiente. Minar atividades efetivamente poluidoras e danosas à sociedade é 

papel do Estado e está em consonância com a Constituição Federal, quando esta 

ressalta a importância de se desenvolver o país ao mesmo passo em que protege o 

meio ambiente. 

Sendo assim, o que verificamos é que o desenvolvimento sustentável pode 

sim, ser alcançado, através da aplicação dos tributos que conhecemos, tendo em 

vista o seu poder de induzir a comportamentos desejáveis, basta que o Poder 

Público tenha o comprometimento e a vontade de concretizar os ditames 

constitucionais, de modo a prezar pelo desenvolvimento econômico, social e político 

e cuidar dos recursos naturais do país.  

 

3.5 Efetividade Ambiental da CIDE-Combustíveis: Contribuição ao 
Desenvolvimento Sustentável 

 

3.5.1 A CIDE-Combustíveis como Norma Indutora 

 

Tendo em vista as considerações acerca das normas tributárias indutoras 

em matéria ambiental, resta-nos afirmar que a CIDE-Combustíveis, como exação 

tributária aplicável ao setor de petróleo e gás natural, é um instrumento viável e 

eficaz para induzir comportamentos sustentáveis no setor em que se aplica.  

Assim sendo, este tributo, a partir de sua mera instituição, majoração ou 

minoração se comporta como norma indutora, pois que, nesse mister estaria sendo 

explorada a sua função extrafiscal. Convém mencionar que a CIDE aplicável ao 

setor de combustíveis é um efetivo instrumento de intervenção na área econômica, 
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determinar quem vai produzir (ou consumir) e quanto será produzido (ou 

consumido).394 

Não obstante, a eficácia do tributo depende do montante absoluto de custos 

externos que o poluidor é obrigado a suportar e da proporcionalidade entre a sua 

capacidade contaminante a esse valor. Porquanto, o sujeito passivo, ao decidir 

sobre se vai eliminar a poluição ou saldar o gravame, elege o montante da obrigação 

deste como valor de referência, comparando-o com a despesa em que necessitará 

de incorrer para adotar um comportamento mais sustentável.
 395Tal aspecto é 

importante em respeito ao princípio da capacidade contributiva e, ainda, para que o 

princípio do poluidor pagador aplicado na tributação não acabe por se tornar um 

direito de poluir. 

Deste modo, ao mesmo tempo em que pode corrigir externalidades, o 

emprego das normas tributárias indutoras pode ser um instrumento para que se 

alcance objetivos propostos pela Ordem Econômica.396 A Constituição Federal, no 

§1º do art. 225, destaca diversas atividades a serem desenvolvidas pelo Estado no 

sentido de conferir à sociedade a conservação do meio ambiente ao mesmo tempo 

em que se ocupa da missão de desenvolver econômica e socialmente o país, o que 

se coaduna com os objetivos do princípio-fim do desenvolvimento sustentável.  

De tal forma, o poder público deve atuar para a proteção do meio ambiente 

através de instrumentos normativos e de regulação das atividades econômicas. 

Assim sendo, o tributo que constitui a principal fonte de receita pública derivada 

utilizada pelo Estado na realização das suas missões constitucionais se constitui em 

um excelente instrumento de indução de comportamentos dos sujeitos passivos, 

cumprindo desse modo uma função extrafiscal.397 

                                                 
394 SHOUERI, Luis Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2005. p.43-44. 
395 SOARES, Cláudia Dias. O Imposto Ambiental: Direito Fiscal do Ambiente. Almedina: Cadernos 
CEDOUA, 2002. 
396 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras em matéria ambiental. In: Direito 
Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 239. 
397 LOBATO, Anderson Orestes Cavalcante; ALMEIDA, Gilson César Borges. Tributação Ambiental: 
Uma Contribuição ao Desenvolvimento  Sustentável. In: Direito Tributário Ambiental. Organizador: 
Heleno Taveira Torres. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 639. 
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Na seara do Direito Tributário Ambiental, além da existência das normas 

com finalidades arrecadatórias (de modo que seus recursos sejam utilizados em 

projetos de preservação ambiental), há as normas indutoras391 de comportamentos, 

que têm o condão de estimular ações ou omissões, desejadas dos atores 

econômicos e sociais, dentro do contexto de uma Constituição dirigente392. Nesse 

campo, as normas de tributação ambiental podem ser utilizadas para incitar a 

redução de atividades poluidoras, o desenvolvimento de tecnologias ecologicamente 

e socialmente corretas e a conseqüente mudança de modos de produção, a 

conscientização dos produtores, industriais e consumidores, agindo tanto na 

demanda como na oferta de modo a restabelecer um novo equilíbrio de mercado.  

Visa ainda a tributação auxiliar na aquisição de recursos financeiros para a 

consolidação de políticas públicas voltadas à temática ambiental e proporcionar o 

pagamento dos custos ambientais pelos reais atores responsáveis pela degradação 

do meio-ambiente, internalizando as “externalidades negativas”. Os princípios do 

poluidor pagador, prevenção e precaução, podem assim se tornar mais eficazes e 

efetivos.393 

Assim, quando se cogita, por exemplo, do instrumento tributário como meio 

de internalizar as chamadas “externalidades”, o que se faz é transferir ao mercado, 

por meio do mecanismo do preço, aqueles custos, cabendo aos produtores e 

consumidores decidir, em última instância, sobre o sucesso ou fracasso de um 

produto. Do mesmo modo, o incremento da tributação de um produto poderá 

implicar seu menor consumo, conforme esteja ou não o mercado disposto a assumir 

tais custos. No sentido inverso, isenções pontuais podem induzir os consumidores 

em direção a determinados produtos. Em todos os casos, de qualquer modo, no 

lugar da decisão política, privilegia-se o mercado como centro decisório, para 

                                                 
391 SHOUERI, Luis Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2005. 
392 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador – 
Contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2001. 
393 FERNANDEZ, German Alejandro San Martín; LALOË,

 
Florence Karine. Tributação Ambiental no 

Amazonas: Políticas Fiscais para o Desenvolvimento Sustentável. In: 
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/desenv_econom_german_a_fernandez_e_flor
ence_k_laloe.pdf. Acesso em 19/06/2007. 
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3.4.3 Normas Tributárias Indutoras em matéria Ambiental 

 

O Direito Tributário tem se renovado com as vicissitudes da vida 

contemporânea, e é nesse contexto que se insere a tributação ambiental, uma vez 

que a cada dia novos desafios e complexidades do sistema capitalista têm se 

apresentado para serem resolvidos pelo Direito. Assim, imprescindível o alcance de 

um novo equilíbrio de mercado e das leis da oferta e da procura, de modo a 

conceder mais espaço ao desenvolvimento econômico que vise a preservação do 

meio ambiente, desestimulando-se, de tal forma, as atividades que sejam 

potencialmente danosas ao meio-ambiente. Para este fim, a política fiscal se mostra 

como um instrumento eficaz, possibilitando tanto o financiamento de políticas 

ambientais, quanto a imposição de mudanças sociais.387 

Não olvidando as premissas estatuídas no início deste trabalho, isto é, 

quanto ao conceito adotado de norma jurídica388, podemos dizer que a interpretação 

de certas regras tributárias pode revelar normas que induzem comportamentos. 

Nesse sentido, valendo-se da concepção de norma jurídica de Paulo de Barros 

Carvalho389 e da teoria das normas tributárias indutoras desenvolvida por Luis 

Eduardo Schoueri390, formulamos a idéia de que a aplicação de regras tributárias 

leva à construção de normas possíveis capazes de estimular ou frear condutas. É, 

assim, a partir da associação das teorias dos juristas mencionados e da formulação 

de um sentido próprio que será trabalhada a expressão “norma tributária indutora”. 

Portanto, certas normas tributárias, reveladas a partir de processo 

interpretativo determinante, podem ser instrumento para a consecução de 

finalidades ligadas ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado.  

                                                 
387 FERNANDEZ, German Alejandro San Martín; LALOË,

 
Florence Karine. Tributação Ambiental no 

Amazonas: Políticas Fiscais para o Desenvolvimento Sustentável. In: 
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/desenv_econom_german_a_fernandez_e_flor
ence_k_laloe.pdf. Acesso em 19/06/2007. 
388 Vide capítulo II. 
389 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
390 SHOUERI, Luis Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2005. 
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ambientais, econômicos, que não se sobrepõem, mas se complementam, de 

maneira a formar seu tríplice aspecto econômico, social e ambiental, como forma de 

desenvolvimento almejado para o Estado Democrático de Direito Brasileiro. A 

dificuldade está em transpor tais direitos e princípios em políticas públicas justas e 

eqüitativas, nas quais o equilíbrio entre os três aspectos seja encontrado. 385 

Desta feita, tendo em vista a finalidade da tributação ambiental, qual seja 

alcançar níveis significativos de desenvolvimento com sustentabilidade, podemos 

dizer que cada valor explicitado anteriormente possui correspondentes princípios 

que traduzem de que forma o ordenamento pátrio se mostra apto a concretizar esse 

princípio-fim do desenvolvimento sustentável.  

Sendo assim, com base na doutrina de Ricardo Lobo Torres, o valor da 

liberdade se liga ao princípio da imunidade do mínimo ecológico; o da justiça aos 

princípios do poluidor-pagador, já explicado anteriormente, usuário-pagador, 

capacidade contributiva e custo/benefício; o valor da segurança está atrelado aos 

princípios da prevenção, precaução, legalidade tributária e tipicidade tributária; e, por 

fim, o valor da solidariedade se liga aos princípios da capacidade contributiva 

solidária e da solidariedade do grupo386, sobre os quais não vamos nos ater nesse 

trabalho, ficando-se a premissa de que o direito tributário ambiental é orientado 

pelos valores e princípios jurídicos, que cresceram de importância com a 

reaproximação entre ética e direito e a superação das posições positivas. 

E, nessa esteira, cabe ressaltar que este ramo do direito é regido não 

somente pelos princípios e valores acima mencionados, mas também por todos 

aqueles proclamados em nossa Constituição Federal, mormente os proclamados no 

art. 1º desse diploma, perpassados todos os princípios de legitimação, como 

ponderação, razoabilidade, igualdade e transparência. 

  

                                                 
385 FERNANDEZ, German Alejandro San Martín; LALOË,
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ence_k_laloe.pdf. Acesso em 19/06/2007. 
386 A esse respeito vide Ricardo Lobo Torres. Valores e Princípios no Direito Tributário Ambiental.  In: 
Direito Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 21-
54. 
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Podemos dizer que os princípios compartilham com os valores das 

características da generalidade e abstração, mas com menor intensidade, pois 

enquanto esses últimos são idéias absolutamente abstratas, supraconstitucionais e 

insuscetíveis de se traduzirem em linguagem constitucional, os princípios se situam 

no espaço compreendido entre os valores e as regras, exibindo em parte a 

generalidade daqueles e a concretude das regras.382 

No dizer de Ricardo Lobo Torres, o Direito Tributário Ambiental se orienta 

pelos princípios vinculados aos valores da liberdade, da justiça, da segurança e da 

solidariedade. 

Sendo assim, a aplicação da tributação ambiental deriva diretamente da 

criação de princípios e regras de direito envolvendo a regulação da atividade 

econômica dada através da positivação jurídica de conceitos políticos (valores), 

próprios dos Estados liberais, em atividade nitidamente finalística, ou seja, visando a 

satisfação dos desígnios constitucionais relativos à proteção do meio ambiente e ao 

desenvolvimento sustentável.383 

Portanto, podemos dizer que os princípios do direito tributário ambiental se 

ligam, intimamente ao princípio do desenvolvimento sustentável, o qual, não pode, 

contudo, ser limitado e interpretado tão somente sob seu aspecto formal, normativo-

positivo. Com efeito, uma interpretação mais extensiva demonstra que o mesmo 

abrange diversos direitos e princípios fundamentais, tais como a dignidade humana, 

a cidadania, o trabalho e a livre iniciativa (artigo 1º da Constituição de 1988)384 e os 

direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição de 1988.  

O princípio está, destarte, consagrado na Constituição Federal pela 

correlação de diversos direitos fundamentais e princípios tributários, sociais, 

                                                 
382 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. vol 5: O 
Orçamento na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 116.  
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concretização, e como sabemos que, por razões econômico-financeiras muitas 

empresas não aceitariam, de próprio punho, a se mobilizarem em prol do meio 

ambiente, é de extrema relevância que o Estado promova essas medidas de 

proteção ambiental por meio da carga tributária nesse sentido. 

No caso da CIDE-Combustíveis, pode-se dizer que esta tem por 

característica própria a exigibilidade somente no âmbito econômico dos 

combustíveis, sem ofensa aos princípios da igualdade e da capacidade contributiva, 

o que a torna particularmente adequada à tributação ambientalmente orientada, 

especialmente por ter finalidade re-orientadora de comportamentos através da 

“internalização” de custos ambientais.380 

Outrossim, o que percebemos é a tendência a um estreitamento cada vez 

maior do direito ambiental, seus princípios e instrumentos, com os demais ramos do 

direito, podendo-se até audaciosamente afirmar a tendência de direcionamento 

destes últimos em relação ao primeiro, inclusive com rompimento de diversos 

princípios e institutos até então tidos como absolutos devido à necessidade de 

adequação da “sociedade moderna” aos limites da sustentabilidade, norteados pelo 

direito ambiental. 381 

Assim sendo, a tributação ambientalmente orientada é um importante 

instrumento de busca do desenvolvimento com sustentabilidade, a partir de uma 

ação efetiva do Estado nesse mister. É inegável que os tributos se mostram como o 

meio adequado à consecução dos objetivos estatais, e, hoje em dia, podem ser 

usados com vistas à promoção do crescimento econômico racional, que se preocupa 

em não esgotar os bens naturais existentes para que as próximas gerações possam 

deles também fruir e retirar a sua subsistência.  

 

3.4.2 Valores e Princípios no Direito Tributário Ambiental 
                                                 
380 FERRAZ, Roberto. Tributação ambientalmente orientada e as espécies tributárias no Brasil. In: 
Direito Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: Malheiros, 2005. p.350. 
381 JACCOUD, Cristiane Vieira. Tributação Ambientalmente Orientada: Instrumento de Proteção ao 
Meio Ambiente. In: 
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_tribut_cristiane_v_jaccound.pdf. 
Acesso em 16/06/2007. 
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para dentro do custo do produto o montante exigido pela reparação ambiental do 

mal que causa.378 

Convém ressaltar que a tributação ambiental não seria instrumento de 

punição da empresa cuja atividade é lícita à luz do comportamento jurídico. Todavia, 

admitindo-se que certas atividades produtivas causam impacto no meio ambiente, a 

tributação ambiental buscaria compor o custo sócio-ambiental daquela atividade com 

a obtenção de receita precipuamente destinada a corrigir aquela agressão ambiental 

ao mesmo tempo em que induziria mudanças de comportamento não só pela 

determinação do Estado que proíbe, mas pela busca da atividade privada por uma 

solução mais econômica (re-orientação da atividade empresarial) e, também, na re-

orientação na mudança de comportamento dos consumidores sem consciência das 

externalidades negativas do processo produtivo de certos produtos ou com 

costumes mal orientados ambientalmente.379 

Dessa maneira, a existência de uma tributação ambientalmente orientada 

não é garantia de desenvolvimento sustentável pleno, mas pelo menos de que há 

uma preocupação com o meio ambiente por parte do Estado, o que se mostra, a 

longo prazo, uma pertinente arma contra a degradação dos recursos naturais do 

planeta. Considerar que, pelo menos em tese, as empresas que exploram atividades 

potencialmente poluidoras passarão a se preocupar mais com o meio ambiente, 

mesmo que essa preocupação não seja sincera, mas em função dos incentivos 

fiscais e do desejo de não despender quantias maiores em virtude da 

responsabilização por eventuais danos ambientais, já representa um enorme avanço 

e um alívio para os infantes de hoje, que se tornarão a geração a usufruir dos 

recursos naturais nos dias vindouros. 

Em suma, como a norma jurídica não necessita, para o seu cumprimento, 

que haja uma real concordância subjetiva e interna para com o seu mandamento 

(como ocorre com as normas morais), mas tão somente a sua observância e 
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Podemos dizer que, da concepção do tributo como meio de obtenção de 

recursos, avançou-se para a idéia de que ele pode e deve ser utilizado para 

favorecer a realização dos mais elevados objetivos sociais, econômicos e políticos. 

Converteu-se, pois, num instrumento privilegiado de intervenção estatal, em ordem a 

possibilitar, por exemplo, uma melhor distribuição da renda do País. Esta, de resto, é 

uma conseqüência natural de nosso Estado Democrático de Direito, que, mais do 

que tributos justos, exige que estimulem a criação e a proteção do emprego, a 

correção dos desequilíbrios sociais, a implantação de uma política urbanística 

adequada, e assim por diante.376 

Dessa forma, hodiernamente a tributação se presta a objetivos não mais 

restritos à mera arrecadação pelo Estado para financiar os serviços públicos 

essenciais. Serve também de instrumento profícuo para se atingir o desenvolvimento 

sustentável, o que pode ser feito através de uma “ginástica” com as espécies 

tributárias em vigor (conforme mencionado no tópico anterior), e por meio também 

da utilização dos seus recursos em projetos de conservação ambiental. 

Nessa sorte de idéias, a tributação ambiental apresenta-se como 

instrumento viável e eficaz àquilo que se propõe: aumentar a eficiência econômica 

de forma ambientalmente desejável. Portanto, os tributos ambientalmente orientados 

são aqueles que influenciam na decisão econômica de modo a tornar mais 

interessante a opção ecologicamente mais adequada.377 

No caso dos tributos incidentes sobre combustíveis e sobre energia elétrica, 

para que o seu aumento relativo possa ser considerado ecologicamente orientado, 

impende-se, precipuamente, que se reconheça na destinação do produto da 

arrecadação essa orientação. Como já se referiu anteriormente, o tributo 

ecologicamente orientado deverá “internalizar” os custos ambientais, isto é, trazer 

                                                 
376 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 22ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006. p. 664-5. 
377 FERRAZ, Roberto. Tributação ambientalmente orientada e as espécies tributárias no Brasil. In: 
Direito Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: Malheiros, 2005. p.346 
e 341. 
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e diz respeito ao emprego de instrumentos tributários para gerar recursos 

necessários à prestação de serviços públicos de natureza ambiental, bem como 

para orientar o comportamento do contribuinte à proteção do meio ambiente.374 

Nesse fito, podem ser usados os tributos, em sua função fiscal, ou seja, 

arrecadatória, para que as receitas auferidas com sua arrecadação sejam aplicadas 

em serviços de manutenção do meio ambiente, como é o caso da CIDE-

Combustíveis, que tem em sua lei instituidora a definição do destino de suas 

receitas, e dentre as quais figura o investimento em projetos de conservação do 

meio ambiente ligados ao petróleo e gás.  

Assim também, lança-se mão da “finalidade extrafiscal dos tributos”, ou seja, 

aquela orientada para fins outros que não seja a captação de dinheiro para o Erário 

(finalidade arrecadatória), não se tratando unicamente da instituição de novos 

tributos, mas, principalmente, da possibilidade de utilizar os tributos já existentes 

através de uma “aplicação especial”, visando à defesa do meio ambiente, ou sendo, 

de alguma forma, ambientalmente seletivos. Nesse sentido, as técnicas utilizadas 

poderiam ser diversas, como progressividade e diferenciação de alíquotas, adoção 

de variáveis ambientais no critério de distribuição/repartição entre os entes 

federativos bem como a concessão de incentivos fiscais, isenções, deduções375. 

Dessa finalidade também está imbuída , dentre os quais também será objeto de 

nosso estudo a finalidade da CIDE-Combustíveis nesse mister de preservação 

ambiental, assim como a utilização de suas receitas no fito de promover o 

desenvolvimento sustentável. 

 

3.4.1 Tributação Ambientalmente orientada como Instrumento para se 
alcançar o Desenvolvimento Sustentável  
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ordem econômica é a defesa do meio ambiente; esse faz o papel de diretriz ou 

norma-objetivo, justificando a reivindicação pela realização de políticas públicas. 

Dessa maneira, a Constituição de 1988 dá vigorosa resposta às correntes 

que propõem a exploração predatória dos recursos naturais, e conforma a ordem 

econômica informando substancialmente os princípios da garantia do 

desenvolvimento e do pleno emprego. Além de objetivo, em si, é instrumento 

necessário e indispensável à realização do fim dessa ordem, o de assegurar a todos 

existência digna.372 

Sendo assim, podemos, com razoável firmeza, asseverar que o Princípio do 

Desenvolvimento Sustentável está contido na Constituição Federal de 1988, sendo 

tanto um princípio geral de Direito Ambiental quanto de Direito Econômico, estando 

explícito dado o conteúdo intergeracional e protetor contido no direito ao 

desenvolvimento com conservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Para finalizar, podemos dizer que, havendo sustentação jurídica para tanto, 

no Brasil, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo concretiza-se pela atitude de 

levar a expressão “Desenvolvimento Sustentável” às últimas conseqüências, por 

meio do processo em que o Brasil, ao não permitir o uso irracional dos seus 

recursos naturais, evita o comprometimento do capital ecológico do País e, por 

conseguinte, do próprio planeta, atrelado que está um espaço a todos os outros 

elementos da biosfera.373  

 

3.4 Direito Tributário Ambiental  

 

O Direito Tributário Ambiental compõe-se de uma gama de normas, dentre 

regras e princípios que conjugam esses dois ramos do Direito, tributário e ambiental, 
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ser pertinentes à concretização do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado em nosso território’370  

 Assim, ao mesmo tempo em que o tratado internacional referente à 

mudança de clima foi recepcionado em nosso país produzindo efeitos da 

internalização do acordo internacional, o mesmo ocorre em sentido oposto, ou seja, 

o sistema jurídico brasileiro passa a produzir efeitos sobre o tratado internacional 

vigente para o país.  

Dessa forma, o regime jurídico do MDL, previsto pelo Protocolo de Kyoto 

provirá do Direito Internacional Ambiental, e ao mesmo tempo sofrerá as influências 

do Direito Ambiental Brasileiro, tornando o regime jurídico aplicável ao Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo, um regime especial, que advém da intersecção de tais 

regimes jurídicos, passando a ser chamado de “sistema jurídico climático”.371 

Diante de todo esse panorama que foi criado em conjunto pelas 

comunidades internacionais e com a implementação de mecanismos e políticas 

voltadas à preservação do meio ambiente em nosso país, podemos dizer que o 

sistema jurídico brasileiro tem como escopo a superação dos problemas ambientais 

mediante uma abordagem integrada, articulando-se o aspecto econômico o social e 

o ecológico, de modo proporcional, impondo-se à coletividade um dever de defender 

e preservar o ambiente para as próximas gerações, mediante a observância dos 

preceitos ditados na Constituição Federal, que estatui como um dos objetivos o 

desenvolvimento nacional, porém tendo-se sempre como vetor basilar a defesa do 

meio ambiente. 

É nesse sentido que podemos esquadrinhar um desenvolvimento limpo, na 

medida em que não só as políticas públicas voltam-se para o intento aqui 

demonstrado, mas que a própria coletividade se conscientize do seu dever perante 

as futuras gerações humanas. Não é à-toa que um dos princípios que regem a 
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Desenvolvimento Limpo no Brasil. O Protocolo de Kyoto e a cooperação internacional. São Paulo: 
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Assim, importante ressaltar o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL, 

criado pelo art. 12 do Protocolo de Kyoto, e que deve ser estruturado, no Brasil, de 

acordo com as bases da legislação ambiental pátria. 

Com base nesse contexto, as políticas públicas e governamentais deverão 

ser traçadas de modo a viabilizar projetos de Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo, em que se promova, concomitantemente, o desenvolvimento econômico e a 

conservação do equilíbrio ambiental. 

Assim, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo não pode ser tido como 

“direito de poluir” em certas proporções, como por, exemplo, com a compra de 

créditos de carbono na medida em que a Terra poderia suportar sem ferir-lhe o 

equilíbrio ambiental, ele deve ser, antagonicamente, concebido como uma forma de 

empreender uma direção geral para que o país se desenvolva economicamente sem 

provocar degradação ambiental que comprometa não somente a qualidade de vida, 

mas a sobrevivência humana.  

Nesse sentido, estabelece-se uma relação clara entre o objetivo de 

desenvolvimento limpo que norteia a ordem econômica brasileira, posto que se 

impõe como princípio geral dessa ordem, na Constituição Federal, a defesa do meio 

ambiente, conforme se depreende da leitura do art. 172.  

A tutela constitucional brasileira do meio ambiente se aplica a todas as 

relações jurídicas que envolvem direitos e deveres em face dos recursos ambientais. 

‘E, como mudança do clima é um fenômeno que apresenta estreita interface com 

meio ambiente, o tratamento jurídico dado a mudanças climáticas no Brasil 

pressupõe submissão aos preceitos constitucionais vinculados à questão ambiental. 

Desse modo, para o combate às mudanças climáticas haveria um grande 

sistema jurídico, o da UNFCCC, e junto com esse o sistema jurídico brasileiro. A 

obediência aos dois ao mesmo tempo é possível. Eles se encaixam um no outro, vez 

que o Brasil é Parte da Convenção e do Protocolo de Kyoto, de sorte que o sentido 

dos textos internacionais, que são compatíveis com o sistema nacional, passam a 
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atividades não-poluentes e desestimule as atividades nocivas ao meio ambiente.369 

Assim, o “eco-tributo” deverá ser estabelecido tendo por base os custos de controle 

da poluição, ressaltando ser importante a perfeita aquilatação destes custos para 

que a tributação seja eficaz e atenda à finalidade predominante de proteção ao meio 

ambiente. 

Nessa esteira, a utilização do princípio do poluidor-pagador é compatível 

com o nosso sistema constitucional tributário e possibilita o ingresso de receita para 

fazer frente aos custos das medidas de proteção ambiental. E, sendo assim, essa 

receita poderá perfeitamente ser destinada às despesas necessárias ao atendimento 

dos custos para prevenção/reparação dos danos ambientais, o que deve ser 

suportado, de acordo com o princípio em estudo, pelas atividades potencialmente 

poluidoras. 

 

3.3.3 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo  

 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (United 

Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) ocorrida no Rio, em 

1992,  traça uma meta, de cujo objetivo final nenhuma política dos Estados 

signatários pode se afastar, bem como delineia princípios jurídicos gerais, que 

aliados aos nossos indicam o sentido da entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, 

adicional à UNFCCC. 

De tal forma, tomando por base as diretrizes traçadas a nível internacional 

para a conservação do espaço global, deve a Política Nacional do Meio Ambiente 

procurar implementar o caminho traçado pelo Protocolo, no fito de desenvolver tanto 

a consciência coletiva de preservação, como estabelecer mecanismos que auxiliem 

na manutenção dos ecossistemas presentes em território brasileiro. 
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Esta idéia está presente no princípio do poluidor-pagador, que se resume na 

concepção de que aquele que causa danos ao meio ambiente deva suportar, 

economicamente, tanto os custos para a recuperação ambiental, quanto as perdas 

sofridas pela coletividade.367 

Tal princípio, assim, procura promover a responsabilidade privada pela 

degradação inevitável ao meio ambiente, conforme o art. 16 da Declaração 

resultante da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento - Rio 92, que reza que “tendo em vista que o poluidor deve, em 

princípio, arcar com o custo decorrente da poluição, as autoridades nacionais devem 

procurar promover a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos 

econômicos, levando na devida conta o interesse público, sem distorcer o comércio 

e os investimentos internacionais.”368 

Por isso, o princípio do poluidor-pagador prevê que os reais causadores dos 

danos ambientais sejam responsáveis pela reparação de sua “sujeira”. E sendo 

assim, ele está intimamente ligado ao princípio do desenvolvimento sustentável, haja 

vista que, sabendo do risco de virem a ser responsabilizadas pelos seus danos, as 

empresas poluidoras adotarão medidas eficazes na preservação do meio ambiente 

sadio, desenvolvendo sua atividade e, em conseqüência o país, ao meio tempo em 

que cuidam da sustentabilidade do planeta, o qual servirá para a subsistência das 

vindouras gerações.     

No que diz respeito à proteção do meio ambiente por meio dos tributos, a 

aplicação do princípio do poluidor-pagador é ponto chave para cominar os custos 

com a manutenção, conservação e reparação dos estragos àqueles agentes 

poluidores. Assim, ao poluidor deve ser imposto o dever de reparar o dano ou risco 

que sua atividade produziu à sociedade. De tal maneira, a carga tributária 

proveniente do emprego do princípio do poluidor-pagador representa o repasse ao 

poluidor dos custos das ações estatais forçosas à conservação e recuperação do 

meio e deve ser seletiva, observando-se a graduação da tributação que incentive as 
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De tal forma, a busca de uma atividade econômica sustentável, isto é, que 

considere a apropriação da natureza em bases que garantam sua manutenção, será 

equacionada com a criação de novas fórmulas de relacionamento do ser humano 

com a natureza. A fixação na idéia de que, com a economia da apropriação dos 

recursos naturais, haveria uma melhor distribuição e manutenção destes recursos é 

míope e de parcos resultados práticos. 

Os aplicadores do Direito devem se valer, na esfera de sua atuação, dos 

princípios do Direito Ambiental para aplicá-los, ponderando sua aplicação para 

ajustá-la à finalidade última do desenvolvimento sustentado que deve ser o valor 

orientador na concretização dos princípios do direito ambiental.366 

 

3.3.2 Princípio do Poluidor-Pagador 

 

Sem maiores delongas, podemos sintetizar o princípio do poluidor-pagador 

como o de que “quem suja o meio ambiente deve pagar”. Desta forma, podemos 

inferir que é deveras importante a sua aplicação no direito ambiental como garantia 

do desenvolvimento sustentável, vez que muitas empresas, visando o lucro 

exasperado, exploram as riquezas naturais de forma irracional e predatória. 

Assim, apresenta-se bastante útil a noção de externalidade negativa para o 

direito ambiental, que se resume no fato de que a atividade causadora dos danos 

passa aos seus consumidores os custos pela reparação ao erário público e pela 

manutenção do meio ambiente intacto, ou seja, a empresa não suporta diretamente 

os custos indiretos (reparação ambiental). Desta maneira, a atividade estatal deve 

se dar de modo a impelir as empresas potencialmente poluidoras a internalizarem 

seus custos, pois desta maneira é que, observando o real prejuízo econômico-

financeiro advindo de sua atuação predatória, esta passará a respeitar o meio 

ambiente de forma efetiva. 

                                                 
366 DERANI, Cristiane. Aplicação dos Princípios do Direito Ambiental para o Desenvolvimento 
Sustentável. In: Direito Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 651. 
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Portanto, uma possibilidade para assegurar sustentabilidade e proteger as 

florestas tropicais seria condicionar os títulos de propriedade nas regiões de floresta 

a que se preserve certa quantidade de floresta primitiva na terra em questão. 

Também se deveria propor que as florestas secundárias sejam utilizadas 

sustentavelmente, isto é, garantindo-se a biodiversidade e impedindo-se a erosão. 

Mais ainda, a terra que incluísse floresta tropical primitiva deveria ser taxada da 

mesma forma que aquela usada para a agricultura.363 

Nesse desiderato, planejar para um desenvolvimento sustentável significa 

fundamentalmente um gerenciamento de recursos, pelo qual a direção e qualidade 

das condições ambientais são constantemente monitoradas, de maneira a alcançar 

a mais completa quantidade de informações para uma resposta política efetiva.364 

Deve-se levar em consideração, portanto, os fundamentos da atuação do 

Estado brasileiro no domínio econômico, vez que ele preza, no art. 170 pelos 

princípios orientadores da Ordem Econômica, tais como a propriedade privada, o a 

livre concorrência, a defesa do consumidor e do meio ambiente, ao mesmo tempo 

que, no art. 225 defende a preservação dos recursos naturais, como forma de 

orientar o modo de desenvolvimento da ordem econômica nacional (mundo do ser). 

O próprio art. 3º da Constituição de 1988 prevê que o Estado deve garantir o 

desenvolvimento nacional, e assegurando esse desenvolvimento, deve ele promover 

a combinação de crescimento econômico com as condições básicas da vida, dentre 

as quais a alimentação, a saúde e preservação ambiental. Assim, o conceito jurídico 

de desenvolvimento pode ser entendido como sendo o princípio que informa as 

demais regras do ordenamento jurídico, no sentido de orientá-las à efetivação dos 

direitos sociais, os quais encontram sua base nas necessidades públicas.365 

                                                 
363 BINSWANGER, Hans Christoph. Fazendo a Sustentabilidade Funcionar. Tradução de Luiz 
Eduardo Cavalcanti.In: Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas. 
Organizador: Clóvis Cavalcanti. 4ª Ed. São Paulo: Cortez: Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2002. 
p. 53. 
364 DERANI, Cristiane. Aplicação dos Princípios do Direito Ambiental para o Desenvolvimento 
Sustentável. In: Direito Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 650. 
365 RIBEIRO, Maria de Fátima; FERREIRA, Jussara. O Papel do Estado no Desenvolvimento 
Econômico Sustentável: Reflexões sobre a Tributação Ambiental como Instrumento de Políticas 
Públicas. In: Direito Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: Malheiros, 
2005. p.656. 
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(razoabilidade e proporcionalidade), cuja utilização, mesmo sendo mais viáveis 

economicamente, possam comprometer a qualidade de vida de presentes e futuras 

gerações.360 

Assim, enquanto a economia preocupa-se com a lei da oferta e da procura 

com a busca de novos mercados, no meio ambiente pode ser observado que o 

comportamento humano muitas vezes pode gerar um impacto ambiental, provocado 

pelo desenvolvimento de determinada atividade econômica, se não forem 

observados os cuidados com a proteção ambiental.361 

Destarte, o desenvolvimento sustentável requer a interação de quatro 

condições, quais sejam, o crescimento econômico, o equilíbrio dos ecossistemas 

terrestres, a qualidade de vida e a justiça social. Sendo assim, este deve ser tido 

como uma alternativa ao conceito de crescimento econômico irracional, o qual se 

relaciona ao crescimento material, quantitativo da economia. Isso não quer dizer 

que, como resultado de um desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico 

deva ser totalmente abandonado. Admitindo-se que a natureza é a base necessária 

e indispensável da economia moderna, bem como das vidas das gerações 

presentes e futuras, desenvolvimento sustentável significa qualificar o crescimento e 

reconciliar o desenvolvimento econômico com a necessidade de se preservar o meio 

ambiente.362 

Entretanto, não seria possível, nesse momento, alcançar a perfeita 

sustentabilidade, visto que os estragos ambientais já são consideráveis, mas o 

conceito de sustentabilidade pode ser útil para frear uma destruição mais intensa 

dos bens naturais. 

                                                 
360 FERNANDEZ, German Alejandro San Martín; LALOË,

 
Florence Karine. Tributação Ambiental no 

Amazonas: Políticas Fiscais para o Desenvolvimento Sustentável. In: 
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/desenv_econom_german_a_fernandez_e_flor
ence_k_laloe.pdf. Acesso em 19/06/2007. 
361 RIBEIRO, Maria de Fátima; FERREIRA, Jussara. O Papel do Estado no Desenvolvimento 
Econômico Sustentável: Reflexões sobre a Tributação Ambiental como Instrumento de Políticas 
Públicas. In: Direito Tributário Ambiental. Organizador: Heleno Taveira Torres. São Paulo: Malheiros, 
2005. p.655. 
362 BINSWANGER, Hans Christoph. Fazendo a Sustentabilidade Funcionar. Tradução de Luiz 
Eduardo Cavalcanti.In: Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas. 
Organizador: Clóvis Cavalcanti. 4ª Ed. São Paulo: Cortez: Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2002. 
p. 41. 
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preza tanto pelo desenvolvimento econômico do país, quanto pela preservação do 

meio ambiente, com vistas ao usufruto racional dos recursos naturais. 

 

3.3.1 Desenvolvimento Econômico com Sustentabilidade 

 

Tendo em vista que a Constituição Federal ressalta a função interventiva do 

Estado na economia tanto no aspecto da exploração direta da atividade econômica 

pelo Estado quanto pelo aspecto da intervenção indireta por meio da normatização e 

regulação da atividade econômica, a partir do artigo 170, estas circunstâncias 

compõem meios pelos quais o Poder Público atua e coordena a observância dos 

princípios da ordem econômica, tendo em vista a realização de seus fundamentos e 

seus fins. 

Daí a inserção na Carta Maior de princípios gerais da atividade econômica 

cuja finalidade é assegurar a soberania nacional, a propriedade privada, a livre 

concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do Meio Ambiente, a redução das 

desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego (art.170 e incisos), 

mas sem prever expressamente quais deverão ser os meios adotados pelo 

legislador infraconstitucional para atingir esses objetivos.  

Por esse motivo, podemos depreender que a Constituição Federal, ao traçar 

as diretrizes jurídicas das ações estatais relacionadas à regulação da atividade 

econômica, impõe ao desenvolvimento econômico e às ações de fiscalização, 

incentivo e planejamento que tenham também por objetivo a proteção do meio 

ambiente. Pela análise do inciso VI do artigo 170, combinado como o artigo 225, não 

restam dúvidas de que o Brasil positivou o princípio do desenvolvimento sustentável 

na qualidade de norma-fim, sujeita, portanto, a controle de constitucionalidade não 

quanto aos meios utilizados, mas sim, em relação aos fins almejados pelo legislador 

constituinte. Portanto, pelo princípio-fim do desenvolvimento sustentável, propõe-se 

ao menos a utilização racional do meio ambiente em índices que permitam 

renovação sem prejuízos às gerações futuras. Implica na escolha dos meios menos 

gravosos ao meio ambiente em detrimento da utilização de outras fontes de recursos 
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O Relatório Bruntland357 definiu desenvolvimento sustentável, assim, como 

aquele modelo de desenvolvimento que “atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem suas próprias 

necessidades”, criando, de tal forma, a conjugação entre meio ambiente e 

desenvolvimento, passando a considerar a idéia de desenvolvimento sustentável 

não somente como um conceito, mas como um princípio do direito internacional 

contemporâneo.358 

Em nossa Constituição Federal de 1988, podemos afirmar, com razoável 

firmeza, que está inserido o mencionado princípio, o qual pode ser abstraído da 

conjugação das normas presentes nos arts. 3º, II; 170, VI; e 225359, visto que se 

                                                 
357 Em 1983, a Assembléia Geral das Nações Unidas cria a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento - UNCED, que tem como Presidente a então primeira-ministra da Noruega Gro 
Harlem Brundtland . A comissão tinha por objetivo reexaminar os principais problemas do meio 
ambiente e do desenvolvimento, em âmbito mundial, e formular propostas realistas para solucioná-
los. Em abril de l987, a comissão apresenta o relatório Nosso Futuro Comum (Our Common Future). 
O relatório parte do pressuposto da possibilidade e da necessidade de conciliar crescimento 
econômico e conservação ambiental e divulga o conceito de desenvolvimento sustentável e um 
conjunto de premissas que desde então tem orientado os debates sobre desenvolvimento e questão 
ambiental. Nesse contexto, o desenvolvimento sustentável é definido como aquele que atende às 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras também 
atenderem as suas. O relatório Brundtland inova no sentido em que recusa tratar exclusivamente dos 
problemas ambientais, optando por uma perspectiva relacional centrada nas interrelações entre 
estilos de desenvolvimento e seus impactos sobre a natureza. O discurso se orienta no sentido da 
sustentabilidade do desenvolvimento e da necessidade de tratá-lo de uma perspectiva 
multidimensional que articula os aspectos econômicos, políticos, éticos, sociais, culturais e 
ecológicos, evitando os reducionismos do passado. Com próximas influências do 
ecodesenvolvimento, apresenta uma filosofia de desenvolvimento que combina eficiência econômica 
com prudência ecológica e justiça social. Este relatório também chama atenção para a importância da 
cooperação internacional e do multilateralismo no enfrentamento dos desafios de final de século. 
Enfatiza ainda que os problemas do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável se encontram 
diretamente relacionados com os problemas da pobreza, da satisfação das necessidades básicas, de 
alimentação, saúde e habitação e de uma matriz energética que privilegie as fontes renováveis no 
processo de inovação tecnológica. Guimarães Apud Gustavo F. da Costa Lima. O Debate da 
Sustentabilidade na Sociedade Insustentável. Revista Eletrônica "Política e Trabalho": Setembro 
1997. p. 201-202. 
358 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos e meio ambiente: paralelo dos sistemas 
de proteção internacional. Porto Alegre: Fabris, 1993. 
359 Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
(...) 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
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: 
(...) 
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; 
Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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Sendo assim, a preocupação geral hodierna é de forma a resguardar o meio 

ambiente, visto que a sua destruição afetará a todos, indistintamente, independente 

de maiores ou menores condições financeiras. A proteção ao meio ambiente é 

relevante, na medida em que é importante preservar a natureza, como meio da 

própria subsistência da vida humana.355 

 

 

 

3.3 Princípio do Desenvolvimento Sustentável na Constituição de 1988  

 

Podemos dizer que o “desenvolvimento” em si, como anteriormente se citou, 

é um direito consagrado pela Organização das Nações Unidas, a qual declarou 

expressamente na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento das Nações 

Unidas, no ano de 1986, que é um direito humano inalienável em virtude do qual 

toda pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar do 

desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele 

desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser 

plenamente realizados.356 

Entretanto, naquele ano já estava formulada a idéia de proteção ao meio 

ambiente, como já se asseverou, o que implicava na construção de um conceito de 

desenvolvimento com sustentabilidade, ou seja, que fosse capaz de manter os 

recursos naturais ainda duradouros para as gerações futuras, isto é, embora o 

planeta devesse buscar o desenvolvimento econômico isto deveria ser feito sem a 

depredação do ecossistema terrestre. 

                                                 
355 FACIN, Andréia Minussi. Meio Ambiente e Direitos Humanos. In: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3463 . Acesso em 16 de março de 2007. 
356 Nações Unidas apud TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos e meio ambiente: 
paralelo dos sistemas de proteção internacional, Porto Alegre, Fabris, 1993. 
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fundamentais do homem é que há de orientar todas as formas de atuação no campo 

da tutela do meio ambiente.”353 

A manifestação dos doutrinadores a este respeito é relevante e precisa, vez 

que a proteção ambiental abrange “a preservação da natureza em todos os seus 

elementos essenciais à vida humana e a manutenção do equilíbrio ecológico, visa 

tutelar a qualidade do meio ambiente em função da qualidade de vida, como uma 

forma fundamental da pessoa humana.”354 

Nessa sorte de idéias, é importante frisar que a existência de outros direitos 

fundamentais, como o direito de propriedade e o direito ao desenvolvimento dos 

países, não inibe a consagração do direito fundamental a um meio ambiente 

saudável, visto que se deve primar pelo direito precípuo e fundamental do ser 

humano, que é o direito à vida. Acrescenta-se ainda que a vida somente será 

assegurada se existir equilíbrio no meio ambiente, pois este, além de protegê-la, é 

responsável pela sua qualidade. 

Assim, a preocupação da Constituição brasileira foi de conservar o meio 

ambiente para gerações futuras, no fito de determinar a sua preservação e a 

recuperação das áreas já degradadas, tendo o texto constitucional imposto a todos 

uma obrigação de zelo e respeito com o meio ambiente. 

Nesse diapasão, o direito ao meio ambiente equilibrado como um dos 

direitos fundamentais da pessoa humana é um importante marco na construção de 

uma sociedade democrática, participativa e socialmente solidária. E com o intuito de 

tornar efetivo o exercício do direito ao meio ambiente sadio, a Constituição Federal 

estabeleceu direitos públicos subjetivos, que podem ser exercidos a qualquer 

momento, e que se possa exigir do Estado e dos particulares a proteção devida ao 

meio ambiente. 

Diante de tudo isso, pode-se inferir que a preocupação com as gerações 

futuras torna-se um grande desafio para o homem, pois este é o depositário da vida 

do planeta e é quem deve buscar todos os esforços para preservar o ambiente 

terrestre, pois este é patrimônio da humanidade e a todos pertence. 
                                                 
353 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional.  São Paulo: Malheiros, 2002. p. 44. 
354 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional.  São Paulo: Malheiros, 2002. p. 36. 
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poucos anos  essas nações sentirão o impacto de suas atitudes econômicas atuais, 

mas não só nos limites dos seus territórios, mas em vários outros pontos do planeta. 

O problema também é que a população, maciçamente desinformada da 

conjuntura global, não tem força suficiente, até mesmo porque não possui educação 

suficiente para que possa refletir sobre os problemas ecológicos e estruturais da 

sociedade, capaz de pressionar os governos desenvolvimentistas a tomarem as 

rédeas do desenvolvimento econômico predatório e passarem a se preocupar com a 

proteção da biosfera. 

Todavia, para nossa satisfação, verifica-se que a tendência mundial de 

“punir” com medidas econômicas restritivas os países que não têm providenciado 

medidas acautelatórias quanto ao desequilíbrio ambiental já vem trazendo 

resultados, como no caso da inserção do direito ora em lume na categoria de direitos 

fundamentais por várias Constituições ao redor do mundo, como no caso do Brasil. 

Sendo assim, na Constituição Federal de 1988, como mencionado 

anteriormente, o direito a um meio ambiente sadio é consagrado como um direito 

humano fundamental, pois o meio ambiente é considerado um bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida.  

 Ademais, tal afirmação é ainda mais consolidada quando verificamos a 

previsão expressa no art. 5º, inc. LXXIII352, que é um artigo que se refere aos direitos 

e garantias fundamentais, pois se prevê ação constitucional visando a defesa do 

meio ambiente, o que demonstra que este é, de fato, um direito fundamental do ser 

humano. 

Nesse desiderato, devemos reconhecer  que em Estocolmo foi aberto o 

caminho para a consagração do direito ao meio ambiente equilibrado como um 

direito fundamental entre os direitos sociais do homem. Aliás, é importante “que se 

tenha a consciência de que o direito à vida, como matriz de todos os demais direitos 

                                                 
352 Art. 5º, LXXIII: "qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise 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;" 
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conservação do meio ambiente e criem maneiras de concretizar os preceitos 

expressos em seus diplomas legais. 

 

3.2.3 O Direito Fundamental à Qualidade do Meio Ambiente  

 

Como vimos, a Constituição de 1988 foi a primeira em nosso país a tratar, 

de forma efetiva e expressa a questão ambiental, precisamente no art. 225 e em 

outras normas constitucionais, seja de forma expressa ou implícita.  

Diante disso, depreende-se da interpretação sistemática e teleológica da 

Constituição, que o Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um 

direito fundamental, contudo a Constituição de 1988 possui como bem jurídico 

protegido o meio ambiente como um todo e não como mero recurso natural 

individual. 

Entretanto, muito embora esteja tal direito expresso no ordenamento pátrio, 

ainda não se descortina no horizonte um consenso ético global mínimo para direção 

de uma ordem mundial mais justa e solidária entre os povos, com o acatamento dos 

direitos humanos e o respeito à natureza. Hodiernamente, vivencia-se uma 

sociedade cosmopolita desconcertada, impotente e recheada de múltiplas 

influências350, pois ao lado do risco ecológico, a que está ligada, a crescente 

desigualdade é o problema mais sério com que a sociedade global se defronta. 351 

 E essa desigualdade de culturas e riquezas faz com que algumas nações, 

impulsionadas pelo “risco” de desenvolvimento, realizem a exploração predatória 

dos seus recursos naturais, num impulso imediatista que não visa nem mesmo 

distribuir o resultado desse desenvolvimento com sua população. O futuro é que em 

                                                 
350 JORA, Martin Albino. A Proteção Constitucional do Direito Fundamental ao Meio Ambiente e o 
Princípio da Precaução. Dissertação apresentada no Curso de Mestrado em Direito, Universidade de 
Santa Cruz do Sul – UNISC. In: 
http://www.unisc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/direito/resumo_dissertacao2006.htm . Acesso 
em 16 de março de 2007. 
351 GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole. O que a globalização está fazendo de nós.Tradução 
de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Record, 2005. p.26. 
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Portanto, em tal Conferência, passou-se a admitir a garantia à “correlação de 

dois direitos fundamentais do homem: o direito ao desenvolvimento e o direito a uma 

vida saudável.”347 

De lá para cá a questão ambiental não parou de ser discutida, sendo, agora, 

concebida como uma responsabilidade estatal no que concerne a gerir o domínio 

econômico de forma a se coadunar com os preceitos da proteção ao meio ambiente 

global. Nesse sentido, por se tratar de uma ciência relativamente nova, apenas as 

constituições mais recentes têm dedicado espaço para a tutela ambiental, como 

forma de demonstrar seu compromisso em preservar o espaço em que vivemos para 

as próximas gerações.  

Nessa esteira, o “ambientalismo” passou a ser tema de extrema relevância 

nas constituições mais recentes, entrando nelas deliberadamente como direito 

fundamental da pessoa humana, e não apenas como simples aspecto da atribuição 

de órgãos ou de entidades públicas, como ocorria em constituições mais antigas.348 

Desta maneira, seguindo a tendência mundial, a tutela do meio ambiente no 

Brasil foi transmudada à categoria de direito expressamente protegido pela 

Constituição, tendo o Constituinte reservado um capítulo inteiro para seu tratamento 

(art. 225). Antes disso, em constituições anteriores era tratada de modo esparso e 

sem a menor preocupação sistemática, tendo sido utilizada, somente na Carta de 

1969, a palavra “ecológico”, quando se cuidava da função agrícola das terras.349 

Outrossim, nasceu no Brasil, em 1981, especialmente na Lei n.º 6.938, o 

primeiro diploma material que deu tratamento sistematizado ao meio ambiente, o 

que depois veio a ser complementado pela Constituição de 1988. 

Todavia, inobstante a presença de diplomas legais e mesmo a proteção 

constitucional, um dos problemas que afligem o direito ambiental se dá no que tange 

a sua implementação, sendo de importância capital que a Administração Pública 

direcione suas políticas públicas ao desenvolvimento econômico pautado na 

                                                 
347 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional.  São Paulo: Malheiros, 2002. p. 41 
348 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional.  São Paulo: Malheiros, 2002. p. 23. 
349 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Ambiental. Parte Geral. 2ª Ed. São Paulo: 
RT, 2005. p.57. 
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Destarte, não obstante a ação predatória do meio ambiente, a qual se 

manifesta de várias maneiras, quer destruindo os elementos que o compõem, como 

a derrubada das matas, quer contaminando-os com substâncias que lhe alterem a 

qualidade, impedindo o seu uso normal, como se dá com a poluição do ar, das 

águas, do solo e da paisagem, decorre a imprescindibilidade de uma visão global 

dessa interação do ar, água e solo, no escopo de se fornecer uma tutela jurídica 

sistemática em defesa do meio ambiente.345 

De tal forma, a preocupação com o meio ambiente, de modo efetivo, teve 

como marco inicial a Conferência Internacional do Meio Ambiente realizada em 

Estocolmo, em 1972, ocasião em que fora elaborada uma carta elencando os 

princípios e os objetivos da proteção ambiental, tendo sido reconhecido, assim o 

direito fundamental à preservação do meio ambiente e o direito à vida, a nível 

mundial. 

Nesse sentido, tal Declaração consagrou que o ser humano tem direito 

fundamental à liberdade, à igualdade e a uma vida com condições adequadas de 

sobrevivência, num meio ambiente que permita usufruir de uma vida digna, ou seja, 

com qualidade, com a finalidade também, de preservar e melhorar o meio ambiente, 

para as gerações atuais e futuras, passando o meio ambiente a ser considerado 

essencial para que o ser humano possa gozar dos direitos humanos fundamentais, 

dentre eles, o próprio direito à vida. 

Assevere-se, por sua vez, que no Rio de Janeiro, no ano de 1992, foi 

realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento - Rio 92 -, que reafirmou os princípios346 da Declaração de 

Estocolmo e introduziu outros sobre o desenvolvimento sustentável, ou seja, de que 

o ser humano tem direito a uma vida saudável e em harmonia com a natureza, 

devendo ainda estar no centro do desenvolvimento. 

                                                 
345 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional.  São Paulo: Malheiros, 2002. p. 9/10. 
346 Princípio 1 – Os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o  
desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com o meio 
ambiente. 
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o artigo 225 da Constituição Federal que estabelece o direito de “todos” ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. 

Os interesses difusos, necessário frisar, são interesses metaindividuais, que, 

não tendo atingido o grau de agregação e organização necessários à sua afetação 

institucional junto a certas entidades ou órgãos representativos dos interesses já 

socialmente definidos, restam em estado fluido, dispersos pela sociedade civil como 

um todo (o interesse à pureza do ar atmosférico), podendo, por vezes, concernir a 

certas coletividades de conteúdo numérico indefinido (os consumidores), 

caracterizando-se pela indeterminação dos sujeitos, pela indivisibilidade do objeto, 

por sua intensa litigiosidade interna e por sua tendência à transição ou mutação no 

tempo e no espaço.342 

Sendo assim, tendo em vista que podemos dizer que os interesses difusos 

são como um feixe ou conjunto de interesses individuais, de objeto indivisível, 

compartilhados por pessoas indetermináveis, que se encontram unidas por 

circunstâncias de fato conexas, é perfeitamente enquadrável o meio ambiente 

equilibrado como um interesse difuso, o qual possui proteção tanto na Constituição 

Federal quanto na legislação infra-constitucional.343 

 

3.2.2 Evolução Histórica 

 

O meio ambiente toma importância aos poucos. Alcançou a puberdade legal. 

Possui características de um adulto, mas ainda dista da maturidade.344 

Assim, a partir do instante em que o desequilíbrio passa a ser nocivo não 

apenas ao bem-estar dos homens e à qualidade da vida, mas à sobrevivência 

humana, passa a ser clarividente a necessidade de preocupação e proteção jurídica.  

                                                 
342 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos. 6ª ed. São Paulo: RT, 2004. p.150. 
343 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Rio de Janeiro: Saraiva, 2004. 
p.50. 
344 MORAES, Luís Carlos Silva de. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 2002. 
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o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, 

turístico, paisagístico e arqueológico. 

O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, 

artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas 

as suas formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente 

compreensiva dos recursos naturais e culturais.340 

Portanto, a expressão meio ambiente, como se vê na conceituação do 

legislador da Lei n.º 6.938, de 1981, e até no art. 225 da Constituição de 1988, não 

retrata apenas a idéia de espaço, de simples ambiente, mas, pelo contrário, vai 

além, para significar, ainda, o conjunto de relações (físicas, químicas e biológicas) 

entre os fatores vivos (bióticos) e não vivos (abióticos) ocorrentes nesse ambiente e 

que são responsáveis pela manutenção, abrigo e regência de todas as formas de 

vida existentes nesse ambiente. 

Deflui-se do que foi exposto que o conceito de meio ambiente previsto no 

art. 3º do diploma legal mencionado tem por fim a proteção, o abrigo e a 

preservação de todas as formas de vida, sendo que para se chegar a esse 

desiderato, deve-se resguardar o equilíbrio do ecossistema (conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem química, física e biológica).341  

Assevere-se, por sua vez, que o meio ambiente equilibrado deve ser tratado 

como uma espécie de interesse difuso. Assim, dentre interesses afetos a uma 

coletividade indeterminada de pessoas destacam-se e são determinantes os 

interesses de natureza socioambiental, os quais indicam uma imprescindível 

preservação em face da relevância para a manutenção da qualidade de vida 

humana e demais formas de vida.  

Nesses termos, vale lembrar o amplo conceito legal de meio ambiente 

trazido pelo artigo 3º, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n.º 6.938, de 

1981: “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química 

e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, bem como 

                                                 
340 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional.  São Paulo: Malheiros, 2002. p.2. 
341 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Ambiental. Parte Geral. 2ª Ed. São Paulo: 
RT, 2005. 
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eminentemente negativista, haverá de se abeberar no espírito impositivo-positivo, 

como forma de se atingir as exigências constitucionais ora vigentes.  

A abertura de um novo campo de estudo ao cientista social implica pensar o 

presente volvendo-se o olhar para as futuras gerações. Não podendo prever o final 

da jornada, deve o jurista, ao menos, garantir que a travessia seja desprovida de 

tormentas. Assim, diante da gama temática que o novel ramo do Direito traz à baila, 

como se depreende dessas palavras iniciais, visa-se aqui forjar entendimento sobre 

o Desenvolvimento Sustentável e Tributação Ambiental, especialmente no que 

concerne à CIDE-Combustíveis.  

Tendo em vista a vasta potencialidade de prejuízo, necessário o estudo dos 

instrumentos que podem regrar a atuação dos particulares, efetivando a tutela do 

meio ambiente na indústria em comento; por serem os instrumentos de tutela 

ambiental mais eficazes que regrarão as atividades potencialmente poluidoras, 

mister o enveredar pelas perquirições jurídicas acerca dos institutos, com o fito de, 

ao final, florescer as conclusões práticas.  

 

3.2 Direito ao Meio Ambiente Equilibrado  

 

3.2.1 Conceito de meio ambiente  

 

Pode-se afirmar que o ambiente é composto de um conjunto de elementos 

naturais e culturais, cuja interação constitui e condiciona o meio em que se vive. Daí 

por que a expressão meio ambiente se manifesta mais rica de sentido (como 

conexão de valores) do que a simples palavra ambiente. Esta exprime o conjunto de 

elementos; aquela expressa o resultado da interação desses elementos. O conceito 

de meio ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a natureza 

original e artificial, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, 
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que os poderes conferidos ao Estado só se justificam se utilizados em prol da 

sociedade.  

 

3 A Concretização do Desenvolvimento Sustentável a partir da 
destinação dos Recursos da CIDE – Combustíveis a Projetos de Meio 
Ambiente  

 

3.1 A preocupação com o Meio Ambiente 

 

Sedimenta-se na atualidade o entendimento de que cabe a toda coletividade 

a defesa do meio ambiente. O discurso inflamado pelo espírito ideário que trouxe à 

baila a concretização do Direito de Terceira geração em comento, em meados da 

década de setenta do século XX, transmuda-se, abrindo espaço para se questionar 

o desenvolvimento sustentável e as relações internacionais em matéria ambiental. 

Os ambientalistas de outrora realizaram uma façanha inimaginável, qual seja, 

povoar o coração e a mente dos insensíveis para as conseqüências que as 

atividades poluidoras acarretam à vida. Eventual defesa da poluição dar-se-ia sob a 

falsa alegação de que os instrumentos de defesa ao meio ambiente ocasionariam a 

estagnação do crescimento industrial do País.  

O crescimento da tutela ambiental, entretanto, não deve refrear o discurso, 

pois muito ainda há de ser feito. A atividade de um único agente poluidor pode 

acarretar danos irreversíveis a toda uma gama de indivíduos. Neste diapasão, os 

modelos jurídicos estabelecidos a séculos outrora, estabelecendo relações 

aprioristicamente individuais, mostram-se ineficazes para resolver as problemáticas 

que as relações sociais trazem a lume no âmbito ambiental.  

Como se não bastasse, há de se repensar o papel do Estado, notadamente 

quanto à atuação do seu poder de polícia, que, antes de deter um cunho 
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Imperioso registrar que as regras de não-cumulatividade do IVA-F não são 

claramente definidas na proposta de Emenda Constitucional, atribuindo-se essa 

tarefa ao legislador complementar, o que pode trazer sérios prejuízos ao 

contribuinte, quando não há maior rigidez na aprovação de regras que podem onerar 

sobremaneira os responsáveis tributários.  

Conforme se pode verificar, a proposta de reforma tributária não se ajusta   

ao conteúdo valorativo contido na Constituição, que, ao longo de sua vigência 

buscou progredir no que diz respeito à oferta de meios hábeis a promover o 

desenvolvimento sustentável. A eventual aprovação do projeto de reforma tributária, 

nesse aspecto, apresenta grave retrocesso no que tange à concretização do direito 

fundamental ao meio ambiente equilibrado. 

Abolir a CIDE-Combustíveis criando em contrapartida um imposto com 

margem de incidência deveras abrangente é o mesmo que, como diz um dito 

popular, “cobrir um santo e descobrir outro”, pois, ao passo que vem (supostamente) 

a simplificar o sistema tributário brasileiro gera enormes descompassos com as 

finalidades  impostas constitucionalmente até então. 

Deve-se aplicar, deste modo, uma interpretação sistemática da Constituição 

e não somente se analisar o sistema tributário como uma parte isolada do texto 

constitucional em que o Estado arrecada recursos para financiar a atividade 

prestada. Ora, os tributos são instrumentos deveras importantes na concretização 

dos direitos fundamentais, pois podem ser instituídos para finalidades específicas, 

como no caso das contribuições, com o escopo de realizarem um determinado 

direito conferido aos administrados. 

Dispor do interesse dos administrados, não se analisando as implicações 

práticas que de sua instituição decorrem, ou de que maneira a arrecadação de um 

determinado tributo repercute na sociedade, viola e ameaça a integridade do 

sistema constitucional brasileiro. Portanto, necessário que a Administração seja 

bastante cautelosa quando desejar implementar um novo mecanismo jurídico que 

venha a atingir direitos dos administrados. Deve-se previamente analisar a inserção 

do dito mecanismo no seio social, priorizando o alcance dos interesses públicos, eis 



 191 

Assim, caso o tributo pago pelos empresários do ramo continue sendo 

cobrado, mas sob a forma de um imposto sem vinculação a uma finalidade 

específica, perderá o sentido a existência dessa cobrança, uma vez que já estariam 

sendo atingidos pelo raio de abrangência do atual ICMS.  

Ressalte-se que a CIDE-Combustíveis foi criada para o fim específico de 

direcionar recursos ao desenvolvimento da área de transportes, a partir do 

financiamento da infra-estrutura de transportes e do subsídio a preço ou transporte 

de combustíveis, bem como ao incremento às políticas ambientais, numa tentativa 

de promover o desenvolvimento petrolífero com sustentabilidade. Essa finalidade 

chega a ser concretizada através da destinação das receitas a um orçamento 

próprio, que não pode ser direcionado a outra finalidade339 que não estas acima. 

Com a edição da reforma nos termos propostos, a concretização dessa finalidade 

estará cada vez mais longe. 

Embora haja (vaga) previsão, na PEC, quanto à destinação dos recursos 

arrecadados com o imposto a ser criado, acabar com a CIDE-Combustíveis é 

alternativa equivocada. Caso venha a se consolidar a reforma, terminará por se criar 

uma lacuna no ordenamento jurídico, quando já existe lei que cria de modo 

adequado e específico toda a destinação dos recursos oriundos da arrecadação da 

exação ora em lume. O fato dos recursos oriundos do IVA-F serem encaminhados 

ao orçamento geral deixa vulnerável a aplicação de sua finalidade, além de 

desvirtuar completamente o sentido de ter se criado tributo (CIDE-Combustíveis) 

com vistas a acelerar o Desenvolvimento do país. 

Destaque-se, de seu turno, que esse novo tributo terá campo de incidência 

extremamente abrangente se comparado com o da CIDE-Combustíveis, podendo 

até mesmo alcançar operações com bens ou serviços realizadas por pessoas 

físicas. Além disso, o fato gerador da nova exação será o mesmo do ICMS, que 

continuará a ser cobrado até o sétimo ano subseqüente à edição da Emenda, 

quebrando-se direitos fundamentais do contribuinte, uma vez que um mesmo fato 

seria tributado duas vezes, descumprindo, patentemente, o direito à isonomia.     

                                                 
339 Exceto os 20% (vinte por cento) da receita que devem ser destinados ao Orçamento Geral da 
União até 31 de dezembro de 2011. Art. 76 da ADCT, texto alterado pela Emenda Constitucional n.º 
56 de 2007. 
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direcionados os recursos ao orçamento geral, possam ser devidamente aplicados 

nas finalidades citadas.   

Assim, do ponto de vista da adequação formal aos ditames constitucionais, a 

proposta de Reforma Tributária, aparentemente, encontra-se regular. Contudo, para 

que esteja adequada ao espírito da Constituição, mister que uma reforma se encaixe 

não apenas formalmente ao texto constitucional, mas essencialmente às reais 

circunstâncias fáticas do país no momento atual.  

Nesse sentido, atualmente há necessidade de se vincular a uma finalidade 

específica a receita oriunda da arrecadação do tributo aplicável na indústria do 

petróleo. Criou-se a CIDE-Combustíveis justamente tendo em vista que a indústria 

petrolífera no Brasil está em ascensão e necessita de investimentos de infra-

estrutura capaz de colocar o país em uma zona segura para o desenvolvimento.  

Como defesa da permanência da CIDE-Combustíveis no ordenamento 

jurídico, pode-se citar, o incremento da malha rodoviária brasileira proporcionada 

pela destinação dos recursos oriundos desse tributo. Conforme assenta o Presidente 

da Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias, José Alberto Pereira 

Ribeiro, a CIDE-Combustíveis trouxe para o Brasil, hoje, uma nova perspectiva de 

desenvolvimento, pois o País agora tem recursos da ordem de R$ 9 bilhões ao ano 

para expandir a sua infra-estrutura de transporte e garantir o escoamento da 

produção no mercado interno e no exterior. Usando parte desses recursos como 

contrapartida de empréstimos internacionais, o Governo pode investir mais de R$ 15 

bilhões ao ano. É o maior volume de investimentos de toda a história.338 

                                                 
338 Mas surge neste momento de euforia, uma ameaça a CIDE-Combustível: o projeto de reforma 
tributária do Governo. O Ministério da Fazenda está pretendendo substituir a CIDE-Combustível por 
uma parcela de arrecadação de um novo tributo – o IVA – de futuro duvidoso e que começou a ser 
proposta a sociedade. Querem trocar a CIDE, que já mostrou ser um tributo eficiente e não 
inflacionário, que pode acabar com o gargalo que o setor de transporte representa hoje no 
desenvolvimento brasileiro, por um sistema tributário semelhante ao que levou a destruição da malha 
rodoviária brasileira e condenou ao atraso toda a infra-estrutura de transporte nacional. Com este 
retrocesso no sistema tributário brasileiro, pode ser jogado fora o grande esforço que o País fez para 
montar um novo sistema de financiamento para a infra-estrutura de transporte. Hoje, o Governo pode 
fazer planos de 15 anos para o setor e o presidente da República tem a certeza de que toda a obra 
que ele contratar terá condições de pagar e de responder por ela. Terá condições de negociar, 
através de seus ministros, preços e melhor qualidade. Vivemos uma nova realidade. A melhor 
realidade dos últimos 20 anos. RIBEIRO, José Alberto Pereira. Reforma tributária ameaça Cide-
Combustível.  Revista “O Empreiteiro”. Agosto de 2007.  
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Foi apresentada, pelo Ministro da Fazenda, Guido Mantega, em 21 de 

fevereiro de 2008, Proposta de Emenda Constitucional335 que pretende abolir do 

texto constitucional a exação tributária denominada CIDE-Combustíveis, e criar, em 

conseqüência, o tributo denominado IVA (Imposto de Valor Adicionado), de 

competência federal, e, por isso, chamado de IVA-F, haja vista a previsão de criação 

do IVA em âmbito Estadual (IVA-E), como substituto do atual Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).  

  De acordo com a Proposta de Emenda Constitucional (PEC)336 

mencionada, haverá previsão de repartição das receitas oriundas da CIDE-

Combustíveis com os Estados e Municípios, conforme a redação sugerida para o art. 

159, II, pelo art. 1º da PEC, mantendo o caráter de concretização do federalismo 

cooperativo, que se funda em duas leis capitais: autonomia e participação337 das 

unidades federadas.  

Destaque-se, ainda, que há previsão, pela PEC, de destinação de parte do 

produto da arrecadação do IVA-F para o pagamento de subsídios a preços ou 

transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de 

petróleo, o financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do 

petróleo e do gás, e o financiamento de programas de infra-estrutura de transportes, 

numa tentativa de manter os investimentos “vinculados” a tais finalidades, como o 

fizera a Lei regulamentadora da CIDE-Combustíveis, Lei Federal n.º 10.336, de 

2001.  

Como se observa, o projeto de Reforma Tributária pretende criar um novo 

imposto, mas manter parte de sua receita destinada às finalidades outrora 

estabelecidas para a CIDE-Combustíveis, além de partilhar as porções arrecadadas 

com os Estados e Municípios, como também vinha sendo feito com o tributo 

mencionado a partir da EC n.º 42, de 2003. Entretanto, a aparente tentativa de não 

mexer com o sistema de partilha e destinação de receitas estabelecido para a CIDE-

Combustíveis apenas demonstra a necessidade de se manter um tributo com 

destinação vinculada, tendo em vista que não há garantia de que, sendo 

                                                 
335 Ver texto da Proposta de Emenda Constitucional ao final, Anexo I. 
336 Como ainda não se encontra em tramitação no Congresso Nacional, não possui número de ordem. 
337 A esse respeito, vide item 1 do capítulo V. 
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contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura 

mestra.334 

Portanto, a destinação dos recursos da CIDE-Combustíveis, embora não 

especificada em sede constitucional ou mesmo na lei que a disciplina, deve ser, 

mesmo que orientada conforme a conveniência e oportunidade, ou seja, de modo 

discricionário, regida pelo princípio da eficiência administrativa, como forma de 

limitar essa atuação com certa margem de liberdade da administração municipal, 

uma vez que se deve atender às exigências do bem comum, e, para isso, cumprir 

com a finalidade da lei disciplinadora do instituto em pauta, que prevê as formas de 

se aplicar os recursos da CIDE-Combustíveis, como consentâneo do dever do 

Estado de regular a atividade econômica. Nesse sentido, a discricionariedade, em 

sede de administração municipal, deve estar pautada pelas normas e princípios 

constitucionais atinentes à Administração e, portanto, implementar e financiar a infra-

estrutura de transportes, e projetos de preservação ambiental ligados à indústria de 

petróleo e gás natural.  

 

2.3 Análise da Proposta de Reforma Tributária quanto à CIDE – 
Combustíveis   

 

Desde o início de 2003, o Governo Federal brasileiro insiste em realizar uma 

reforma tributária. De lá para cá, foram travadas inúmeras discussões a respeito das 

repercussões que as propostas apresentadas teriam no contexto jurídico pátrio caso 

viessem a se consolidar no texto constitucional. Em que pese a não concretização 

de qualquer das propostas de Emenda Constitucional apresentadas até o momento, 

mister se faz analisar o que pretende a proposta de reforma tributária apresentada 

no início deste ano (2008). Ela intenciona modificar o regime constitucional dos 

tributos no Brasil, especialmente quanto à eliminação de alguns tributos e a criação 

de um novo. Todavia, cabe-nos estudar o que atina à CIDE-Combustíveis. 

                                                 
334 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 22ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 922-923. 
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Desta maneira, os Municípios prestigiados com os repasses da CIDE pelos 

Estados esperam a promulgação da lei federal na perspectiva de conseguir o apoio 

desta para aproveitarem, sem vinculação orçamentária, as somas auferidas com 

CIDE-Combustíveis, determinando, por si mesmos, os contornos desses repasses, 

vez que a EC n.º 42, de 2003 não atrelou, como já dito, a aplicação desses recursos 

ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, de gás 

natural e seus 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, como o fizera com a União, Estados e 

Distrito Federal. 

Diante de tais considerações, podemos concluir que a Administração 

Municipal deve estar pautada pelo seu dever de atendimento à finalidade pública, 

que é a finalidade mediata de toda a atuação administrativa, bem como pelo 

cumprimento da finalidade imediata estabelecida na lei federal que disciplinou a 

repartição dos recursos da CIDE-Combustíveis, o que deve limitar, com base no 

princípio da eficiência (Art. 37, caput, Constituição de 1988), o seu poder 

discricionário, que deve ser usado em doses mínimas, e qualquer arbitrariedade, 

expurgada da ação administrativa.  

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, a discricionariedade deve ser 

realizada com a estrita observância dos princípios que regem o sistema jurídico, 

uma vez que a violação de um princípio vem a ser muito mais grave que a 

transgressão de qualquer outra norma, haja vista que a desatenção ao princípio 

implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o 

sistema de comandos. Para ele, essa é a forma mais grave de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa 

insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, 

                                                                                                                                                         
Trajano de Morais, Varre-Sai; Rio Grande do Norte (RN) Açu, Alto do Rodrigues, Apodi, Areia 
Branca, Caraúbas, Carnaubais, Felipe Guerra, Galinhos, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, 
Guamaré, Ielmo Marinho, Macau, Mossoró, Pendências, Porto do Mangue, Upanema; Rio Grande do 
Sul (RS)Imbé, Tramandaí; Santa Catarina (SC)Balneário Barra do Sul, Garuva, São Francisco do 
Sul; Sergipe (SE)Brejo Grande, Carmópolis, Divina Pastora, Japaratuba, Pirambu, Rosário do Catete, 
Siriri; São Paulo (SP) Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião. In: 
http://www.dce.sebrae.com.br/bte/bte.nsf/A73F8B8B0CC8EFD20325706600438080/$File/NT000AAD
9A.pdf Acesso em 09 de abril de 2007. 
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Federal e 50% com base, proporcionalmente, à população, conforme apuração pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  

Entretanto, embora não haja ainda essa especificação de qual destinação 

deve-se dar, os Municípios, com base nos princípios constitucionais, mormente a 

eficiência administrativa, devem destinar também tais recursos à infra-estrutura dos 

transportes, como forma de respeitar, ainda, a norma contida no art. 30, V da 

Constituição de 1988 331.  

Assim também o devem fazer com vistas à promoção, na esfera de sua 

competência, de projetos ligados à indústria do petróleo e gás de conservação do 

meio ambiente equilibrado, por meio de campanhas educativas e/ou fiscalização 

ostensiva por meio de suas secretarias ambientais, ou mesmo de projetos 

destinados a promover a conscientização da população no que tange à redução do 

uso predatório dos recursos energéticos, como modo de prezar pelo 

desenvolvimento sustentável, também com vistas á observância do art. 23 da 

Constituição de 1988 332 nos Municípios em que se verifique produção desses333.  

                                                                                                                                                         
Art. 161 - Cabe à lei complementar:  
(...) 
II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o Art. 159, especialmente sobre os 
critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio sócio-
econômico entre Estados e entre Municípios; 
331 Art. 30. Compete aos Municípios: 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos 
de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 
332 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:  
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;  
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 
histórico, artístico ou cultural; 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;  
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seus territórios; 
333 Com o estudo realizado pelo SEBRAE (Utilização de Royalties do Petróleo na promoção do 
Desenvolvimento Local), revelaram-se os principais municípios beneficiados com Royalties, isto é, 
naqueles em que há exploração de jazidas petrolíferas em seu território, quais sejam: 
Alagoas (AL)Coruripe, Satuba; Amazonas (AM) Coari; Bahia (BA) Araças, Candeias, Cardeal da 
Silva, Esplanada, Itanagra, Madre de Deus, Pojuca, Salinas da Margarida, São Francisco do Conde; 
Espírito Santo (ES) Jaguaré, Lindares, Presidente Kennedy, São Mateus; Rio de Janeiro (RJ) 
Aperibé, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, 
Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, 
Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Guapimirim, Iguaba Grande, 
Italva, Itaocara, Laje do Muriaé, Macaé, Macuco, Miracema, Natividade, Porciúncula, Quissamã, Rio 
das Ostras, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São Fidelis, São João da Barra, São 
José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Silva Jardim, Sumidouro, 
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eliminar a discricionariedade, mas impor limites a um instituto que tem sido 

considerado um “terreno melindroso”. 328  

Nesses termos, devemos asseverar que a discricionariedade administrativa 

conferida aos Municípios no que tange à distribuição dos recursos auferidos com a 

CIDE-Combustíveis deve respeitar o princípio da Eficiência, devendo-se primar pela 

aplicação destes recursos em setores que se relacionem com os fins perscrutados 

pela lei reguladora do tributo ora em lume. 

Contudo, o disposto no § 4° introduzido no art. 159, (devem os Estados 

repartir 25% dos recursos auferidos com os Municípios), e a omissão da Emenda 

Constitucional n° 42, de 2003 em não determinar, de fato, a que destino devem 

esses direcionar os recursos auferidos, deixa essa receita à mercê da escolha do 

Administrador municipal, o que, a bem ver, configura uma atecnia legislativa, um 

lapso que deve ser corrigido, para não permitir o malferimento da isonomia 

federativa e dos demais princípios constitucionais que norteiam a atividade da 

Administração. 

Ainda assim, destaque-se que, tendo em vista que o percentual destinado 

pelos Estados a seus Municípios, embora não tenham sido especificadas suas 

destinações precípuas, na EC n.º 42, de2003, estas devem se dar, mesmo que de 

forma rudimentar, nas formas e condições estabelecidas em lei federal 329, ficando 

destinados 50% dos recursos repartidos pelos Estados proporcionalmente entre os 

seus municípios, aos mesmos critérios previstos na regulamentação da distribuição 

dos recursos do Fundo de que tratam os arts. 159, I, b, e 161,II330, da Constituição 

                                                 
328 LEAL, Victor Nunes. Apud Odete Medauar. Poder Discricionário da Administração. São Paulo: RT, 
2003. p.38. 
 
329 Art. 1o-B   (...) 
§ 1o Enquanto não for sancionada a lei federal a que se refere o art. 159, § 4o, da Constituição 
Federal, a distribuição entre os Municípios observará os seguintes critérios:  
I – 50% (cinqüenta por cento) proporcionalmente aos mesmos critérios previstos na regulamentação 
da distribuição dos recursos do Fundo de que tratam os arts. 159, I, b, e 161,II, da Constituição 
Federal; e  
II – 50% (cinqüenta por cento) proporcionalmente à população, conforme apurada pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  
330 Art. 159 - A União entregará: 
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma:  
(...) 
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios; 
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adequada, constituída pelo aproveitamento maximizado e racional dos recursos 

humanos, materiais, técnicos e financeiros disponíveis, de modo que possa alcançar 

o melhor resultado quantitativo e qualitativo possível, em face das necessidades 

públicas existentes.325 

O princípio da eficiência está intimamente ligado ao da economicidade. Os 

recursos devem ser aplicados da forma mais racional possível, a fim de que os 

objetivos possam ser alcançados da maneira mais simples, rápida e econômica, 

levando sempre em conta a relação entre o custo e o benefício. Assim, notam-se no 

princípio da eficiência a prestabilidade, a presteza e a economicidade. A primeira 

porque o atendimento ao cidadão deve ser útil por parte da Administração; a 

segunda porque os agentes devem atender o cidadão com rapidez e qualidade; e a 

última porque se busca a forma menos onerosa para atingir-se os objetivos. 326 

Em virtude do princípio ora analisado, a eficiência na Administração Pública 

passou a ser obrigatória, conforme se constata do parágrafo terceiro do artigo 37, 

incluído pela Emenda 19, em que se prevê que a lei disciplinará as formas de 

participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando 

especialmente: I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em 

geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a 

avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; II - o acesso dos 

usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 

observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; III - a disciplina da representação contra 

o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração 

pública (Art. 37, §3º, Constituição de 1988). 

Assim, o princípio da eficiência imporá a adoção da melhor opção327, sendo 

esta a grande utilidade da adoção do princípio e o ato ficará eivado de invalidade se 

houver desrespeito a este entendimento, o que não implica dizer que se deva 

                                                 
325 CARDOZO, José Eduardo Martins. Princípios Constitucionais da Administração Pública (de acordo 
com a Emenda Constitucional n.º 19/98). In: Alexandre de Moraes. Os 10 anos da Constituição 
Federal. São Paulo: Atlas, 1999, p. 166 e 167  
326 COSTÓDIO FILHO, Ubirajara. Parecer exarado na Revista Informativo Licitações e Contrato C n.º 
66, ed. Zênite, pág: 606 
327 HARGER, Marcelo. Reflexões Iniciais sobre o Princípio da Eficiência, Boletim de Direito 
Administrativo – Dezembro de 1999. 
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público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 

membros. Além disso, o dever de eficiência corresponde ao dever de boa 

administração adotado na doutrina italiana.322 

Nesse sentido, o princípio apresenta dois aspectos, podendo tanto ser 

considerado em relação à forma de atuação do agente público, do qual se espera o 

melhor desempenho possível de suas atuações e atribuições, para lograr os 

resultados melhores, como também em relação ao modo racional de organizar, 

estruturar, disciplinar a Administração Pública, idem quanto ao intuito de alcance de 

resultados na prestação do serviço público. Assim, a eficiência é princípio que se 

soma aos demais princípios impostos à Administração, não podendo sobrepor-se a 

nenhum deles, especialmente ao da legalidade, sob pena de sérios riscos à 

segurança jurídica e ao próprio Estado de Direito.323 

Portanto, para que seja eficiente, a Administração Pública deve aproveitar o 

máximo de tudo aquilo que a coletividade possui, em todos os níveis, ao longo da 

realização de suas atividades. Ou seja, a eficiência deve ser considerada como 

racionalidade e aproveitamento máximo das potencialidades existentes, mas não 

apenas isso, pois em seu sentido jurídico, a expressão também deve englobar a 

idéia de eficácia da prestação, ou de resultados da atividade realizada. Nesses 

termos, atuação estatal só será juridicamente eficiente quando seu resultado 

quantitativo e qualitativo for satisfatório, levando-se em conta o universo possível de 

atendimento das necessidades existentes e os meios disponíveis. 324 

Dessarte, a eficiência administrativa não se limita ao mero aproveitamento 

dos meios e recursos que os agentes públicos têm a disposição. Estes meios devem 

ser utilizados de forma que se obtenham resultados efetivos, que por sua vez 

satisfaçam as necessidades públicas existentes.  

Desse modo, o princípio constitucional da eficiência é aquele que determina 

aos órgãos e pessoas da Administração Direta e Indireta que, na busca das 

finalidades estabelecidas pela ordem jurídica, tenham uma ação instrumental 
                                                 
322 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1998. 
323 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2007. 
324 CARDOZO, José Eduardo Martins. Princípios Constitucionais da Administração Pública (de acordo 
com a Emenda Constitucional n.º 19/98). In: Alexandre de Moraes. Os 10 anos da Constituição 
Federal. São Paulo: Atlas, 1999, p. 166.   
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pública. Para atingir o interesse público, assim, os Municípios devem se servir dessa 

discricionariedade para implementar, eficientemente, projetos que digam respeito 

com as finalidades estabelecidas pela lei que a disciplinou, pautados, nesse 

desiderato, pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência, etc. 

Especialmente no que diz respeito ao princípio da eficiência, mister algumas 

considerações elementares, levando-se em conta que este deve direcionar a 

atuação discricionária da administração municipal. Como já estamos adotando tal 

metodologia ao longo do trabalho, necessário, de início, fixar algumas premissas. 

Seguindo o exemplo de algumas legislações estrangeiras, a Emenda 

Constitucional n.º. 19, de 4 de junho de 1998, incluiu no ordenamento jurídico 

brasileiro, de forma expressa na Constituição Federal, o princípio da eficiência, 

alterando o artigo 37. Antes mesmo desta emenda, porém, já se apontava a 

existência implícita do referido princípio em nossa Constituição. 

O artigo 2º da Lei 9.874, que trata do processo administrativo no âmbito 

federal, também inseriu a eficiência como um dos princípios norteadores da 

Administração Pública, anexado aos da legalidade, da finalidade, da motivação, da 

razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do 

contraditório, da segurança jurídica e do interesse público.  

A relação que existe entre o Estado-administração e o indivíduo-administrado 

confere a ambos direitos e deveres. Entre os vários direitos subjetivos do cidadão 

está o de exigir que a Administração Pública cumpra eficientemente suas 

obrigações. É dever do administrador agir de conformidade com o ordenamento 

jurídico, com a moral administrativa e com o princípio da boa administração 

pública.321 

Hely Lopes Meirelles, referindo-se a eficiência como um dos deveres da 

administração, definiu-a como o que se impõe a todo agente público de realizar suas 

atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Na verdade, este 

princípio é o mais moderno da função administrativa, que já não se contenta em ser 

desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço 
                                                 
321 SOARES, José de Ribamar Barreiros. O Controle Judicial do Mérito Administrativo. Brasília: 
Brasília Jurídica, 1999. 
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respeito à opção da própria Constituição Federal quando definiu as competências 

dos entes federativos. Ora, no artigo 30, V, da Constituição de 1988, podemos 

visualizar a opção do Constituinte em destinar aos Municípios a competência para 

explorar o serviço de transporte coletivo no âmbito de sua circunscrição. No art. 23, 

por sua vez, podemos verificar que é competência material comum das unidades 

federativas nacionais, atingindo os Municípios, a proteção ao meio ambiente (incisos 

VI, VII, XI). 

Assim sendo, de uma interpretação sistemática da Constituição Federal, isto 

é, considerando o seu conteúdo geral, pode-se inferir que os Municípios devem se 

preocupar, quanto à destinação dos recursos oriundos da CIDE-Combustíveis, com 

a realização de projetos que incentivem a proteção e conservação do meio 

ambiente, bem como o incremento da infra-estrutura dos transportes coletivos 

municipais, tendo em vista o seu dever de prestação do serviço de transporte 

interurbano.      

Ainda, destaque-se que o subsídio dos preços de combustíveis é prática 

mais afeita à ingerência da União Federal,320 por isso, como dantes já se asseverou, 

seria mais viável a destinação desses recursos com ênfase aos dois setores acima 

explicitados, visto que é mais factível para os Municípios promover políticas relativas 

a transportes e meio ambiente, enquanto que a União adentra, efetivamente, na 

seara do subsídio a preços, não só no que tange aos derivados de petróleo e gás 

natural, mas também de outros produtos produzidos em território nacional.  

Sendo assim, embora seja discricionário o poder dos Municípios que 

receberem recursos oriundos da CIDE-Combustíveis para distribuí-los na esfera de 

sua circunscrição, estes devem aplicá-los de forma a dar cumprimento à finalidade 

da lei 10.636, de 2001, uma vez que a discricionariedade se vincula à finalidade 

                                                 
320 Art. 21. Compete à União: 
(...)  
VII - emitir moeda; 
VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, 
especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência 
privada; 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...)  
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; 
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; 
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dos recursos repartidos com os Municípios imprima discrepâncias para com o art. 1º 

da Lei n.º 10.336, de 2001.  

Ideal seria que, mesmo sem o advento dessa famigerada lei federal, os 

Municípios, ao receberem dos respectivos Estados parcela dos repasses da CIDE-

Combustíveis, exercessem a sua discricionariedade aplicando-na em programas de 

financiamento de infra-estrutura de transportes e em projetos de proteção ao meio 

ambiente, nomeadamente aqueles em que haja exploração da atividade petrolífera 

em seu território, vindo a cumprir com a finalidade da exação tributária. 

Fosse assim, pelo menos no que tange aos programas de financiamento de 

infra-estrutura de transportes, poder-se-ia chegar aos fins almejados pelo art. 6º da 

Lei n.º 10.636, de 2001, e no que tange ao meio ambiente se concretizariam as 

competências elencadas pelo art. 23 da Constituição de 1988. Por sua vez, o art. 6º 

da Lei n.º 10.636, de 2001 prescreve que a aplicação dos recursos da CIDE-

Combustíveis nesses programas objetiva essencialmente a redução do consumo de 

combustíveis automotivos, reduzindo a emissão de gases poluentes na atmosfera, o 

que seria um benefício tanto econômico quanto ambiental enorme para a sociedade. 

Além disso, seria privilegiado o atendimento mais econômico da demanda 

de transporte de pessoas e bens, atingir-se-ia melhores níveis de segurança e 

conforto dos usuários, pois o tempo  de deslocamento dos usuários do transporte 

público coletivo seria reduzido.  

Ainda, destaque-se que a partir disso haveria uma melhor qualidade de vida 

da população com a conseqüente 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, o 

que demonstra total conectividade com os objetivos essenciais delineados na lei que 

regulamenta a instituição da contribuição interventiva em questão. 

A opção que aqui fazemos por defender que a discricionariedade dos 

administradores municipais seja exercida com fins a concretizar as duas 

possibilidades de destinação da CIDE-Combustíveis, quais sejam financiamento de 

infra-estrutura de transportes e em projetos de proteção ao meio ambiente, diz 
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A discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Nesta o poder 

público exorbita a esfera de sua competência e utiliza-se de instrumentos proibidos 

ou inadequados no cumprimento da finalidade legal, ou mesmo ignora-a seguindo 

finalidades estranhas ao interesse público. O exercício do poder discricionário 

pressupõe a severa obediência aos parâmetros legais e a correta subsunção do 

caso concreto às categorias impostas pela lei. Seria uma incoerência se o Estado de 

Direito edificasse um poder, um instrumento, sem limites e, danoso ao ordenamento 

jurídico, para a administração pública.318 

Desta forma, por força da relativa indeterminação de conceitos, irredutíveis a 

uma objetividade completa, alguma discrição remanesce para o administrador 

também no que respeita à finalidade. Isto porque, além de toda interpretação 

possível, restará, afinal, muitas vezes, embora nem sempre, um campo nebuloso 

onde não há como desvendar um significado milimetricamente demarcado para os 

conceitos práticos. 319 

Nessa sorte de idéias, pode-se dizer que a discricionariedade deve ser 

exercida respeitando os limites da razoabilidade e proporcionalidade, e servir ao 

alcance das finalidades estabelecidas na lei. Nesse aspecto, poderá o Poder 

Judiciário, ao realizar controle da legalidade do ato administrativo, averiguar se o ato 

cumpriu com os mandamentos da proporcionalidade, razoabilidade, adéqua-se ao 

motivo que o ensejou e se é o meio hábil a cumprir com a finalidade legal. 

Tecidas tais considerações acerca da discricionariedade, cabe-nos assentar, 

no concernente à destinação de receitas oriundas da CIDE-Combustíveis pelos 

Municípios, que está presente o poder de discricionariedade para os administradores 

locais, uma vez que a Constituição não determina a sua destinação específica, de 

forma expressa, nem há qualquer menção legislativa nesse sentido até o momento. 

Nesse diapasão, muito embora a Emenda n.º 42, de 2003 não tenha 

determinado precisamente essa destinação, não é razoável, por mais abstrata que 

essa expressão possa ter, que a lei federal que venha regulamentar a destinação 

                                                 
318 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Invalidação Judicial da Discricionariedade Administrativa. Rio de 
Janeiro: Forense, 2000. p. 97. 
319 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 22ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 934. 
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lei314 que o fundamenta, servindo estes critérios como limites ao exercício da 

discrição administrativa. 

Portanto, o ato administrativo, embora discricionário, deve ser compatível 

com os cânones de juridicidade do ordenamento jurídico. Sob a ótica da existência, 

é possível que o ato administrativo ingressado no ordenamento jurídico esteja até 

em contradição com a lei que lhe serve de fundamento de juridicidade ou, mesmo, 

que esta atente contra a constitucionalidade. Contudo, mediante o controle de 

juridicidade, isto é, para que o ato seja válido perante o ordenamento jurídico, deve 

ser aplicado  mecanismo para a restauração da coerência violada pelo ato ilegal ou 

que esteja fundado em norma inconstitucional.315 

Diante disso, não são apenas as limitações extrínsecas que a autoridade 

deve respeitar, mas também algumas limitações internas que são impostas ao seu 

poder discricionário: à autoridade é proibido expedir ordens por capricho, utilizando a 

sua competência; ao exercer aquele seu poder discricionário, não pode impor o seu 

arbítrio em cada caso particular, mas, sim, atender aos fatores que a lei quer que se 

tenham em consideração. O poder discricionário tem, nem mais nem menos, o 

escopo de tornar possível à Administração adaptar a sua atividade às exigências 

das circunstâncias individuais, de sorte que essa resulte sempre a mais eficaz e a 

mais útil ao público de que se trata.316 

A discricionariedade, assenta Celso Antônio Bandeira de Mello, emana da 

hipótese da norma quando os pressupostos de fato por ela enunciados – como 

autorizadores ou exigentes de um dado comportamento – são descritos mediante 

conceitos práticos. Ou seja, se os antecedentes fáticos que legitimam a prática de 

um ato, ou melhor, se os motivos, estão delineados por meio de palavras vagas, 

imprecisas, cabe à Administração determinar-lhes concretamente o alcance na 

espécie, cingida, embora, a certos limites. 317 

                                                 
314 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 22ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 953. 
315 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Estrutura e Motivação do Ato Administrativo. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 69. 
316 FLEINER, Fritz. Apud Miguel Seabra Fagundes. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder 
Judiciário. Atualizado por Gustavo Binenbojm. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 89. 
317 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 22ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 932. 
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segundos, posição contrária, exatamente porque a técnica pode ser avaliada por 

peritos e, portanto, não pode ficar alheia à apreciação judicial.
312

 

Miguel Seabra Fagundes define a função de administrar como a aplicação 

da lei de ofício. Contudo, essa aplicação não fica engessada à subsunção restrita da 

lei ao caso concreto, isto é, o administrador não perde, pelo dever de legalidade, a 

margem de liberdade que lhe é conferida, para adequar, de ofício, a lei aos casos 

concretos. Sendo assim, assenta, a discricionariedade se justifica em função da 

multiplicidade de situações que excluem, em muitos casos, disciplinação uniforme e 

precisa, pois o seu exercício é condicionado por uma série de circunstâncias 

ocasionais e com respeito a elas não é possível tudo prever. Nem seria útil descer a 

rigorosa minuciosidade, o que resultaria em noviço entrave à realização das 

finalidades visadas pela atividade administrativa.313 

Entretanto, embora seja prevista essa margem de liberdade ao 

administrador, para que possa, de acordo com as circunstâncias específicas do caso 

concreto, adequar, conforme o juízo de conveniência e oportunidade, o ordenamento 

jurídico à sua atuação, esta não existe de forma absoluta. Ora, discricionariedade, 

como dantes já se frisou, se dá como uma margem de liberdade ao administrador, 

mas não como uma liberdade escancarada para que ele aja da forma que bem 

entender. 

Discricionariedade implica liberdade de atuação limitada pela finalidade 

legal. Assim, não existe discricionariedade que não esteja limitada pela legalidade, 

de alguma forma, visto que a liberdade conferida se dá somente no que tange à 

conveniência e oportunidade da medida a ser tomada. Ainda assim, a 

discricionariedade vincula-se estritamente ao motivo que enseja a concretização do 

ato nos moldes escolhidos pelo administrador, bem como à finalidade indicada na 

                                                 
312 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Inovações no direito administrativo brasileiro. Interesse público, 
Porto Alegre, n. 30, mar./abr. 2005, p. 39-55.   
313 FAGUNDES, Miguel Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 
Atualizado por Gustavo Binenbojm. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 121. 
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maneira nenhuma, o controle absoluto da discricionariedade,309 fazendo com que o 

magistrado pudesse substituir, inteiramente, a apreciação do administrador, ou a 

liquidação, pura e simples, da discricionariedade enquanto técnica política e conceito 

técnico.310 

Assim define a discricionariedade Celso Antônio Bandeira de Mello:  

“Discricionariedade é a margem de “liberdade” que remanesça ao administrador, 

para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um dentre pelo menos 

dois comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever 

de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por 

força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, 

dela não se possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação 

vertente”.311 

Em nosso país, podemos identificar duas correntes de pensamento no que 

se diz respeito à discricionariedade: a dos neoliberais, que querem ver aumentada a 

margem de discricionariedade, porque entendem que uma administração gerencial 

só pode ser implantada com maior liberdade de decisão aos administradores, e 

vêem o direito administrativo como um óbice às reformas, porque baseado na 

legalidade, o que também oferece limitações à atuação das agências reguladoras; a 

outra corrente propugna por limites ainda mais largos à atuação discricionária, com 

base nos limites estabelecidos por princípios e valores constitucionais, 

especialmente a razoabilidade, a proporcionalidade, moralidade e o interesse 

público, entre outros. O mesmo ocorre em relação à discricionariedade técnica, os 

primeiros defendendo a exclusão dessa espécie da apreciação judicial, por ter 

natureza específica, podendo ser avaliada apenas pela Administração, e os 

                                                 
309 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Uma nota sobre el interes general como concepto jurídico 
indeterminado. Revista española de derecho administrativo, Madrid, n. 89, jan./mar. 1996.  p. 69-89. 
310 DAL BOSCO, Maria Goretti; DALLA VALLE, Paulo Roberto. Novo Conceito da Discricionariedade 
em Politicas Públicas Sob um Olhar Garantista, para assegurar Direitos Fundamentais. In:  
http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_humano_adm_pub_maria_dal_bosco_
e_paulo_valle.pdf. Acesso em 19 de dezembro de 2007. 
311 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 22ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 936. 
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pública, para encontrar uma solução a um caso concreto. Podemos nos remeter à 

concepção de Karl Engisch, para quem, diante da lei, ter-se-iam duas possibilidades, 

contrapostas entre si e, igualmente, em conformidade ao Direito, entre as quais o 

agente público poderia optar por uma ou outra, sem contrariar a regra jurídica. 

Percebe-se, assim, que esse conceito não pode fugir da possibilidade de escolher, 

entre alternativas diferentes, aquela que mais se ajusta ao caso concreto a ser 

decidido. Sendo assim, o que marca a existência de discricionariedade é a presença 

da possibilidade de escolha, prevista na lei, não apenas uma possibilidade de fato, 

mas também de direito.306 

Portanto, podemos dizer que discricionária é a decisão aquela adotada entre 

duas ou mais soluções, sendo todas igualmente válidas perante o ordenamento 

jurídico. Desta feita, a discricionariedade baseia-se em dois fundamentos básicos, 

quais sejam, a natureza daquilo sobre o que se decide – critério da importância e 

critério da dificuldade técnica ou valorativa – e a posição institucional da 

Administração, para a qual o ordenamento constitucional atribui uma função 

configuradora da ordem social. Não se pode tomar a discricionariedade como um 

pretexto para decisões ineficientes, sejam as que não atendam, ou que atendam de 

forma deficiente ao interesse público implícito na finalidade legal.
307 

Se a avaliação 

do ato passar pela ponderação da razoabilidade e da moralidade, poderá ser visto 

sob um universo maior, capaz de evidenciar a interligação entre esses dois 

princípios, uma vez que o administrador deve servir-se de critérios razoáveis quando 

executa atos discricionários.
308

 

Logo, a discricionariedade deve estar sujeita, mais das vezes, ao interesse 

público perpetrado pela norma jurídica e considerado um conceito jurídico 

indeterminado. Em virtude disso, é inegável que o magistrado deverá fazer o 

controle da aplicação deste conceito pela Administração, o que não implica, de 

                                                 
306 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 7ª ed. Tradução de: João Baptista Machado. 
Lisboa: Fundação Kalouste Gulbenkian, 1996. p.393.  
307 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre 
os limites e controle da discricionariedade. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 57.   
308 MORAES, Alexandre de. Reforma administrativa: Emenda Constitucional n. 19/98. 2ª ed. São 
Paulo: Atlas, 1999, p. 29.   
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caso fossem realizados convênios com os Estados, admitimos a possibilidade de tal 

destinação ser levada a cabo pelos Estados, nos termos do art. 2º 305da Lei 10.453, 

de 13 de maio de 2002.    

Os Estados e o Distrito Federal, portanto, ao receberem os recursos da 

CIDE-Combustíveis, observariam apenas essas duas finalidades 

constitucionalmente previstas, quais sejam, a de financiamento de programas de 

infra-estrutura de transportes e promoção de projetos ligados à proteção do meio 

ambiente relacionado à indústria do petróleo e gás natural. 

Como a destinação dos recursos da CIDE-Combustíveis pelos Municípios é 

marcada por uma margem de liberdade conferida pelo ordenamento, trataremos 

desta adiante. 

 

2.2 Discricionariedade na Destinação das Receitas da CIDE-
Combustíveis pelos Municípios em função da Ausência de Expressa 
Determinação Legal  

 

Primeiramente, mister se faz a breve análise do que vem a ser 

discricionariedade na atividade administrativa, para uma compreensão plena da 

atividade dos municípios brasileiros no que tange à distribuição das receitas 

oriundas da CIDE-Combustíveis a partir da EC 42/2003.  

Podemos dizer que discricionariedade diz respeito a uma determinada 

margem de liberdade que possui o administrador, no exercício de sua função 

                                                                                                                                                         
software, microeletrônica e arranjos produtivos locais.(...)”  Note-se que o MCT é subordinado à 
União, e a FINEP, por sua vez, é empresa pública integrante da estrutura organizacional do MCT, 
segundo o decreto n.º 3.568, de 17.08.2000, que a criou. Isto é, tal subvenção será realizada com 
recursos federais (União). Fonte: Recursos para inovação tecnológica poderão ir para empresas. 
06/09/2006. In: http://www.inovacaotecnologica.com.br/recursos/recurso.php?artigo=010177060906, 
Acesso em 12 de abril de 2007. 
305 Art. 2º.  As subvenções aos preços ou ao transporte do álcool combustível de produção nacional 
serão concedidas diretamente, ou por meio de convênios com os Estados, aos  produtores ou a suas 
entidades representativas, inclusive cooperativas centralizadoras de  vendas, ou ainda aos 
produtores da matéria-prima, por meio de medidas de política econômica de apoio à  produção e à 
comercialização do produto. 
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recursos transferidos da CIDE pelos Estados em programas de infra-estrutura de 

transportes. 

Reparando nas finalidades da CIDE-Combustíveis, vê-se que, por questões 

práticas, a destinação dos recursos repartidos da CIDE-Combustíveis, prevista na 

Emenda para Estados e Distrito Federal, não poderia ser outra. Contudo, muito 

embora esses recursos estejam sendo, em tese, aplicados no financiamento da 

infra-estrutura de transportes, os Estados estão deixando a desejar no que concerne 

aos cuidados com o meio ambiente, visto que cabe aos mesmos protegê-lo, 

conforme o disposto no art. 23 da Constituição de 1988 302.  

Como o subsídio dos preços de combustíveis é prática mais afeita à 

ingerência da União Federal303, pensamos, modestamente, que talvez fosse mais 

viável a destinação desses recursos com ênfase aos dois setores acima 

explicitados, visto que é mais factível para os Estados promover políticas relativas a 

transportes e meio ambiente, enquanto que a União adentra, efetivamente, a seara 

do subsídio de preços, não só no que tange aos derivados de petróleo e gás natural, 

mas também de outros produtos304 produzidos em território nacional. Entretanto, 

                                                 
302 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:  
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;  
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 
histórico, artístico ou cultural; 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;  
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seus territórios; 
303 Art. 21. Compete à União: 
(...)  
VII - emitir moeda; 
VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, 
especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência 
privada; 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...)  
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; 
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; 
 
304 “O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 
lançaram o Programa de Subvenção Econômica, que torna possível a aplicação de recursos públicos 
não-reembolsáveis diretamente em empresas. O benefício antes era exclusivo para instituições 
científicas e tecnológicas, mas a Lei de Inovação e a Lei do Bem possibilitaram essa mudança. As 
chamadas públicas para a apresentação de propostas pelas empresas estarão disponíveis em breve 
no site da Finep. A Finep anunciou que nos próximos três anos pretende investir R$ 510 milhões no 
novo programa. Do total de recursos, R$ 300 milhões serão destinados às áreas estratégicas da 
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (Pitce), entre elas fármacos e medicamentos, 
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De seu turno, para os Municípios, ficou determinado que a sua destinação 

se daria conforme os ditames da lei que disciplina a CIDE-Combustíveis, conforme o 

§ 4º do art. 159, Constituição de 1988, e, até o momento, não houve qualquer 

manifestação legal a esse respeito.  

Conforme alhures se assentou300, seria muito mais confortável para os 

administradores municipais que não houvesse essa destinação específica, para que 

pudessem utilizar os recursos da forma como bem entendessem. Entretanto, o 

interesse da coletividade não pode deixar de ser observado, além de que a coesão 

do sistema federativo e tributário-constitucional devem ser os valores mais 

importantes a se preservar. 

Doutra banda, se o fim dessa contribuição fosse somente de intervir no 

domínio econômico no fito de estimular ou desestimular comportamentos por parte 

dos agentes atuantes no setor de combustíveis, destinação orçamentária 

semelhante a dada pela União às rendas deveria ser observada por Estados e 

Municípios, em sua repartição. Assim, mesmo que essa exação da qual tratamos 

fosse instituída para que, de per si, regulasse o setor econômico do petróleo e gás 

natural, o equilíbrio nas relações federativas e unidade no sistema tributário estaria 

intocável.  

Inobstante tais considerações, que permeiam o mundo do ideal, podemos 

dizer que, na prática, os Estados somente vêm cuidando de uma das finalidades 

previstas na lei que regulamenta a destinação das receitas, qual seja a de 

financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. 

Por sua vez, vale ressaltar que a parcela da CIDE-Combustíveis que a União 

passa, a partir de 2004, a entregar aos Estados e o Distrito Federal ficou 

condicionada, sob pena de impossibilidade de saque dos valores, à apresentação 

por aqueles de projetos de aplicação dos recursos ao Ministério dos Transportes.301 

A condição foi estipulada em virtude da finalidade obrigatória de aplicação dos 

                                                 
300 Vide item 1.4 do capítulo V. 
301 § 7º Os Estados e o Distrito Federal deverão encaminhar ao Ministério dos Transportes, até o 
último dia útil de outubro, proposta de programa de trabalho para utilização dos recursos 
mencionados no caput deste artigo, a serem recebidos no exercício subseqüente, contendo a 
descrição dos projetos de infra-estrutura de transportes, os respectivos custos unitários e totais e os 
cronogramas financeiros correlatos. (Incluído pela Lei n.º 10.866, de 2004) 
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com os Estados e Municípios para proteger o meio ambiente, trazida pelo art. 23 da 

Constituição de 1988.299 

Nesse desiderato, muito embora na prática ocorram algumas distorções no 

que atinente às repartições dos recursos adquiridos com a CIDE referente ao setor 

petrolífero, a vinculação obrigatória da repartição de parcela desse tributo 

arrecadada pela União, com Estados e Distrito Federal, é legítima. O objetivo dessa 

exação é intervir no setor econômico de combustíveis no escopo de regular seus 

preços e, também, custear atividades estatais, arroladas ao meio-ambiente e à infra-

estrutura de transportes. De tal forma, a consagração estabelecida pela EC n.º 42, 

de 2003 quanto ao compartilhamento da receita arrecada com a CIDE com Estados, 

Distrito Federal e Municípios é conseqüência lógica do princípio da isonomia e do 

federalismo, insculpido no art. 1º, caput, bem como no inciso III, do art.3º da Carta 

Maior.  

Entretanto, a EC n.º 42, de 2003 não especificou, para os Municípios, ao 

contrário do que fez com os Estados e Distrito Federal, a destinação dos recursos 

oriundos da CIDE-Combustíveis, deixando para o administrador local, uma extensa 

margem de discricionariedade na aplicação desses recursos. Para os Estados e 

Distrito Federal, conforme o inciso III do art. 159 da Constituição Federal, foi 

estabelecido que a destinação das receitas que estes recebessem seria destinada 

conforme os critérios de destinação previstos no inciso II, c, § 4º do art. 177, ou seja, 

deve ser a de pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, 

de gás natural e seus derivados e de derivados de petróleo; financiamento de 

projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; e 

financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. 

                                                                                                                                                         
XI - trânsito e transporte; 
299 Quanto ao cuidado com o meio ambiente, temos: 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:  
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;  
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de 
valor histórico, artístico ou cultural; 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;  
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seus territórios; 
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disposto no art. 4º, II, do CTN293 não se aplica às contribuições especiais, valendo 

somente para os tributos validados através da técnica causal, mormente porque a 

norma geral de direito tributário desconhece a técnica finalista.294 

Deste modo, o destino da arrecadação da CIDE-Combustíveis, segundo a 

Lei que a regulamenta (Lei n.º 10.336, de 2001) e a alínea "b" do inciso II do § 4º, do 

art. 177 da Constituição Federal, deve ser a de pagamento de subsídios a preços ou 

transporte de álcool combustível, de gás natural e seus derivados e de derivados de 

petróleo; financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do 

petróleo e do gás; e financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.295  

Com isso, o Constituinte retirou do legislador orçamentário a disponibilidade sobre 

tais receitas, de forma a impedir quaisquer desvios.296 

Essa destinação estabelecida pela Lei se coaduna perfeitamente com as 

competências administrativo-constitucionais atribuídas à União, conforme 

vislumbramos no art. 21297 e mesmo no que concerne a sua competência legislativa, 

do art. 22298, que também atine a tais aspectos, sem olvidar da competência comum 

                                                 
293 Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva 
obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: 
(...) 
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação. 
294 PIMENTA. Paulo Lyrio Roberto. Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. São Paulo: 
Dialética, 2002. p. 64. 
295 Art. 1º,  §1º , I, II e III da Lei 10.336/2001. 
296 TORRES, Heleno Taveira. A CIDE-Combustíveis e o emprego da sua arrecadação em medidas 
ambientais. In: Tributação no Setor de Petróleo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 63. 
297 Art. 21. Compete à União: 
(...) VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza 
financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de 
previdência privada; 
(...)  
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 
(...) c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; 
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 
nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; 
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres; 
(...) 
XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de 
outorga de direitos de seu uso; 
298 Quanto à política de financiar infra-estrutura de transportes e o subsídio a preços e 
transportes dos derivados de petróleo ou álcool combustível temos:  
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...)  
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; 
VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; 
(...) 
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Isso se dá, em razão de que devemos considerar o Direito, e assim, seus institutos 

tributários, de forma holística, de modo que todas as questões da vida em sociedade 

se relacionam, e porque não dizer, todos os elementos do universo possuem 

interação entre si, determinando políticas e condutas a serem tomadas. É assim com 

a atual questão do aquecimento global292, que atinge tanto os residentes na 

Tanzânia, quanto os brasileiros, e o Direito deve ser a forma adequada de resolver 

os conflitos que se põem na sociedade a cada momento.  

 

2 Aplicação das Receitas da CIDE – Combustíveis  

 

2.1 Destinação por Determinação Constitucional dos Recursos da 
CIDE-Combustíveis  

 

A CIDE, de forma geral, foi prevista pelo art. 149 da Constituição Federal de 

1988, com o objetivo de intervir no domínio econômico, e por isso mesmo, em razão  

de não estar relacionada a uma materialidade específica, vincula-se, 

veementemente, à finalidade determinada constitucionalmente.  

Sendo assim, as receitas arrecadadas pela cobrança da contribuição se 

destinarão à finalidade para a qual o tributo foi instituído. Evidencie-se, que não se 

deve confundir a finalidade da exação com o destino dos recursos auferidos, uma 

vez que, enquanto a finalidade alcança a fase de criação do tributo, com a produção 

normativa impositiva tributária (norma geral e abstrata), o destino da arrecadação diz 

respeito a momento posterior à extinção da obrigação tributária. Neste sentido, o 
                                                 
292 Devido aos efeitos potenciais sobre a saúde humana, economia e meio ambiente o aquecimento 
global tem sido fonte de grande preocupação. Algumas importantes mudanças ambientais tem sido 
observadas e foram ligadas ao aquecimento global. Os exemplos de evidências secundárias citadas 
abaixo (diminuição da cobertura de gelo, aumento do nível do mar, mudanças dos padrões 
climáticos) são exemplos das consequências do aquecimento global que podem influenciar não 
somente as actividades humanas mas também os ecosistemas. Aumento da temperatura global 
permite que um ecosistema mude; algumas espécies podem ser forçadas a sair dos seus habitats 
(possibilidade de extinção) devido a mudanças nas condições enquanto outras podem espalhar-se, 
invadindo outros ecossistemas. In: www.jornaldomeioambiente.com.br, Acesso em 09 de abril de 
2007. 
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informações relativos aos programas de infra-estrutura de transportes a que se 

vinculariam os recursos da CIDE transferida.291 

Nesse desiderato, muito embora na prática ocorram algumas distorções no 

que atine às repartições dos recursos adquiridos com a CIDE referente ao setor 

petrolífero, a vinculação obrigatória da repartição de parcela desse tributo 

arrecadada pela União, com Estados e Distrito Federal, é legítima. O objetivo dessa 

exação é intervir no setor econômico de combustíveis no escopo de regular seus 

preços e, também, custear atividades estatais, arroladas ao meio-ambiente e à infra-

estrutura de transportes.  

De tal forma, a consagração estabelecida pela EC n.º 42, de2003 quanto ao 

compartilhamento da receita arrecada com a CIDE com Estados, Distrito Federal e 

Municípios é conseqüência lógica do princípio da isonomia e do federalismo, 

insculpido no art. 1º, caput, bem como no inciso III, do art.3º da Carta Maior. Mas é 

lógico que regras devem ser criadas para o repasse ordinatório e seguro desses 

recursos, sendo que a exigência de apresentação de projetos pelos Estados e 

Distrito Federal ao Ministério dos Transportes para aplicação desses recursos, como 

consta da Lei n.º 10.866, de 2004, não deve se tornar um entrave para a 

transferência dos recursos, sob pena de malferir os princípios citados.  

Nessa esteira, muito embora a Emenda n.º 42, de 2003 não tenha 

determinado precisamente essa destinação, não é razoável, por mais abstrata que 

essa expressão possa ter, que a lei federal que venha regulamentar a destinação 

dos recursos repartidos com os Municípios imprima discrepâncias para com o art. 1º 

da Lei n.º 10.336, de 2001.  

Em assim sendo, cabe afirmar que as formas de divisão de recursos 

oriundos da arrecadação financeira com a CIDE-Combustíveis com Estados, Distrito 

Federal e Municípios demonstradas são adequadas à consecução dos fins 

constitucionalmente previstos , vez que está em jogo, não somente o princípio do 

federalismo cooperativo, mas também todos os relacionados à Ordem Econômica. 
                                                 
291 CHARNESKI, Heron. Contribuições interventivas e discriminação de rendas pelo produto:  Uma 
análise federativa à luz da repartição da CIDE-combustíveis com Estados e Municípios, Associação 
Paulista de Estudos Tributários, In, http://www.apet.org.br/artigos/ver.asp?art_id=89, Acesso em 10 
de fevereiro de 2007. 
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Por sua vez, ressalte-se que no que diz respeito à parcela de recursos a que 

fazem jus os Municípios, na forma do § 4° introduzido no art. 159, ( devem os 

Estados destinar 25% dos recursos auferidos com os Municípios), a Emenda 

Constitucional n° 42, de 2003 não determinou, de fato, a que destino devem esses 

direcionar os recursos auferidos, deixando essa receita à mercê da escolha do 

administrador municipal, o que, a bem ver, configura uma atecnia legislativa, um 

lapso que deve ser corrigido, para não permitir o malferimento da isonomia 

federativa. 

Ainda assim, destaque-se, tendo em vista que o percentual destinado pelos 

Estados a seus Municípios, embora não tenham sido especificadas suas 

destinações precípuas, na EC n.º 42, de 2003, se darão nas formas e condições 

estabelecidas em lei federal 289, ficando destinados 50% dos recursos repartidos 

pelos Estados proporcionalmente entre os seus municípios, aos mesmos critérios 

previstos na regulamentação da distribuição dos recursos do Fundo de que tratam 

os arts. 159, I, b, e 161,II290, da Constituição Federal e 50% com base, 

proporcionalmente, à população, conforme apuração pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  

De seu turno, os Estados contestam as exigências do Governo Federal para 

liberação dos valores. Alegam ser incabível a exigência de apresentação de dados e 

                                                                                                                                                         
feita pela ABEGÁS e avalizada pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em 2015 serão 
utilizados diariamente 71,9 milhões de m³ e segundo a EPE, neste prazo a oferta e demanda de gás 
serão plenamente compatíveis. Fonte: Abegás, mar/07. In: 
http://www.gasnet.com.br/novo_artigos.asp?cod=1145. Acesso em 09 de abril de 2007. 
289 Art. 1o-B   (...) 
§ 1o Enquanto não for sancionada a lei federal a que se refere o art. 159, § 4o, da Constituição 
Federal, a distribuição entre os Municípios observará os seguintes critérios:  
I – 50% (cinqüenta por cento) proporcionalmente aos mesmos critérios previstos na regulamentação 
da distribuição dos recursos do Fundo de que tratam os arts. 159, I, b, e 161,II, da Constituição 
Federal; e  
II – 50% (cinqüenta por cento) proporcionalmente à população, conforme apurada pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  
290 Art. 159 - A União entregará: 
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma:  
(...) 
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios; 
Art. 161 - Cabe à lei complementar:  
(...) 
II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o Art. 159, especialmente sobre os 
critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio sócio-
econômico entre Estados e entre Municípios; 
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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.  

De maneira crítica, podemos afirmar, com relação a tais critérios que, como 

seu território é proporcionalmente menor que o de outros Estados, o Rio de Janeiro, 

que só representa 1,2% da malha rodoviária, bem como os Estados da Região 

Norte, onde é mais significativa a importância do transporte fluvial, sofrem efeitos 

negativos no critério de maior peso. Como os recursos da CIDE repassados aos 

Estados destinam-se à infra-estrutura de transportes em geral, mas não somente da 

malha rodoviária, há patente deformidade, que privilegia São Paulo e Minas Gerais, 

por exemplo, que detêm, respectivamente, 11% e 13,6% das rodovias brasileiras.287 

Ainda assim, destaque-se a distorção que se dá na apuração do 2º critério: o 

consumo de combustíveis. Conforme a Lei n.º 10.866, de 2003, o cálculo do 

consumo dos combustíveis envolve apenas aqueles mencionados no art. 3º da Lei 

n.º 10.336, quais sejam a gasolina, o óleo diesel, o querosene de aviação, os óleos 

combustíveis, e o GLP, inclusive o derivado de gás natural e de nafta, e álcool etílico 

combustível. Mas dessa definição, não consta o GNV – Gás Natural Veicular288, o 

que constitui uma contradição em termos ambientais.  

                                                 
287 Sobre este tópico vide LIMA, Luiz Henrique.  A distribuição dos recursos da CIDE:  
  o princípio poluidor-vencedor, In: www.jus.com.br, Acesso em 10 de fevereiro de 2007. 
288 A indústria brasileira de gás natural vem crescendo ano a ano. Segundo dados consolidados pela 
Abegás – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, em meados dos 
anos 90 a participação do GN na matriz energética do país não passava dos 3,1% e hoje o insumo 
triplicou sua participação e já atinge 9,4%. Em todo o país já se somam mais de 1,2 milhões de 
consumidores de gás natural, nos diversos segmentos que utilizam o energético. O crescimento 
acumulado do número de consumidores de 2003 para dezembro de 2006 é de 20%, embora existam 
grandes diferenças entre as várias regiões brasileiras. Em comparação com 2005, o ano de 2006 
apresenta um crescimento acumulado de 4,3%. O segmento que mais cresceu foi o automotivo com 
um acréscimo de 19,4% no consumo, seguido pelos segmentos comercial (7,3%), residencial (6,8%) 
e industrial (6,3%). O segmento geração elétrico é o único a apresentar retração de menos 11%.As 
projeções de expansão da rede de distribuição são acompanhadas por projeções de aumento no 
volume comercializado de gás natural. De acordo a projeção de evolução do consumo de gás natural 
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Nessa sorte de idéias, pretende-se, com a edição dos instrumentos 

legislativos que advieram após a Emenda n.º 42, de 2003, que as rendas repartidas, 

oriundas da arrecadação da CIDE-Combustíveis, entre os entes federativos sejam 

devidamente aproveitadas por esses, beneficiários diretos nas mesmas destinações 

previstas para a unidade contemplada com a competência tributária originária. Caso 

não seja assim, restará distorcida a finalidade dessas alterações e mesmo dessa 

contribuição. 

 De tal maneira, para frisar, se a contribuição incidente sobre o setor de 

combustíveis foi instituída com a finalidade de custear certa atividade estatal 

relacionada à intervenção, nesse caso, prover subsídios a preços ou transporte de 

álcool combustível, de gás natural e seus derivados e de derivados de petróleo, 

financiar projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e gás, além 

de financiar programas de infra-estrutura de transportes, então essa finalidade deve 

ser observada pela unidade federada que receber parcela do produto das rendas.  

Tecidas tais considerações, passemos agora a análise dos critérios de 

regulamentação da partilha da CIDE-Combustíveis.  

Os critérios de repartição estipulados na Lei n.º 10.336, de 2001, incluídos 

pela Lei n.º 10.866, de 2004 que atribuiu ao Tribunal de Contas da União - TCU a 

responsabilidade de calcular, a partir do exercício de 2005, os percentuais 

individuais de participação dos Estados e do Distrito Federal, com base nas 

estatísticas referentes ao ano imediatamente anterior, serão demonstrados a 

seguir.286 

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; 

                                                 
286“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. (Incluído pela Lei n.º 10.866, de 2004) 
(...)  
§ 2º A distribuição a que se refere o § 1º deste artigo observará os seguintes critérios:” 
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10.336, de 2001, a qual, posteriormente se transformou na Lei n.º 10.866, de 04 de 

maio de 2004. 

Por essa razão, considerando que a partir da referida Emenda a repartição 

dos recursos da CIDE-Combustíveis passou a ensejar uma destinação obrigatória 

pelas unidades beneficiadas, no caso,  Estados, Distrito Federal e Municípios, 

devemos compreender a questão em função do princípio federativo - cláusula pétrea 

encampada por nosso ordenamento e base da organização estatal brasileira –, e 

também da coerência do sistema tributário. Pois, se é verdade que, sendo a 

República Federativa do Brasil formada pela união indissolúvel de União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, todos dotados de autonomia, deve imperar entre eles 

relações isonômicas.284 

Isto é,  um procedimento que seja avesso ao princípio do federalismo 

cooperativo, coloca em xeque a própria finalidade da instituição da contribuição 

interventiva. Sendo esta finalidade a intervenção direta ou indireta no domínio 

econômico, a repartição da contribuição com outras unidades federativas deve ser 

coesa com aqueles objetivos. 

Logicamente que, por já termos noção da realidade financeira dos Estados e 

Municípios brasileiros, podemos deduzir que para eles seria muito mais confortável 

que não houvesse essa vinculação, para que pudessem utilizar os recursos da 

forma como bem entendessem, na construção de obras faraônicas e no 

financiamento de eventos culturais, no típico projeto administrativo de pão e circo 285. 

Não obstante esse intento, o interesse maior da sociedade deve ser respeitado, 

além de que a coesão do sistema federativo e tributário-constitucional devem ser os 

valores mais importantes a se preservar. 
                                                 
284 CHARNESKI, Heron. Contribuições interventivas e discriminação de rendas pelo produto:  
  Uma análise federativa à luz da repartição da CIDE-combustíveis com Estados e Municípios, 
Associação Paulista de Estudos Tributários, In, http://www.apet.org.br/artigos/ver.asp?art_id=89, 
Acesso em 10 de fevereiro de 2007. 
285 Com o crescimento urbano vieram também os problemas sociais para Roma. A escravidão gerou 
muito desemprego na zona rural, pois muitos camponeses perderam seus empregos. Esta massa de 
desempregados migrou para as cidades romanas em busca de empregos e melhores condições de 
vida. Receoso de que pudesse acontecer alguma revolta de desempregados, o imperador criou a 
política do Pão e Circo. Esta consistia em oferecer aos romanos alimentação e diversão. Quase todos 
os dias ocorriam lutas de gladiadores nos estádios ( o mais famoso foi o Coliseu de Roma ), onde 
eram distribuídos alimentos. Desta forma, a população carente acabava esquecendo os problemas da 
vida, diminuindo as chances de revolta. In: http://www.suapesquisa.com/imperioromano. Acesso em 
02 de abril de 2007. 
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Com a instituição da CIDE, a partir da EC n.º 33, de 2001, somente a União 

Federal foi favorecida, haja vista que os recursos arrecadados com tal exação eram 

somente destinados à mesma, não havendo distribuição com os outros entes da 

Federação.  

Todavia, a partir da mudança de chefia do Poder Executivo, ao fim de 2002, 

e com as incessantes discussões acerca da necessidade de uma reforma no campo 

tributário, foi promulgada a EC n.º 42, de 2003, à qual os governantes dos Estados, 

Distrito Federal e dos Municípios conseguiram incluir, a custa de muito embate 

técnico–político, importantes alterações no que tange ao auferimento de receita 

proveniente da CIDE.281 

Assim, a dita EC n.º 42, de 19 de dezembro de 2003, introduziu no Sistema 

Tributário Nacional, dentre outras modificações (que me absterei de aduzir por não 

ser objeto do nosso estudo), o inciso III 282e o § 4º283, ao art. 159, da Constituição de 

1988, que trata das transferências constitucionais aos entes da federação.  

Sendo assim, é possível, desde a promulgação da Emenda e após a edição 

da respectiva lei, neste caso, lei referente à CIDE-Combustíveis, a destinação de 

parte da arrecadação da CIDE aos Estados e Distrito Federal e do que couber a 

cada Estado, este destinará vinte e cinco por cento aos seus Municípios. 

Assim, tanto a União quanto os demais entes federados devem observar a 

finalidade e a destinação a ela correlatas, não havendo como, na discriminação pelo 

produto daí oriunda, dar às transferências para Estados e Municípios o tratamento 

não-vinculado das transferências de impostos.  

Pertinente à contribuição referente ao setor petrolífero, foi editada a Medida 

Provisória n.º 161, de 21 de janeiro de 2004, acrescentando o art. 1º-A à Lei n.º 

                                                 
281 TORRES, Jorge Chrisóstomo.  Emenda Constitucional n.º 42/2003:  
  modificações na Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, In: www.jus.com.br, Acesso 
em 10 de fevereiro de 2007. 
282  “III – do produto da arrecadação da contribuição no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, 
vinte e cinco por cento para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a 
destinação a que refere o inciso II, c, do referido parágrafo". Este inciso II, c, determina que os 
recursos arrecadados serão destinados ao financiamento de programas de infra-estrutura de 
transportes. 
283 "§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por 
centro serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso" 
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jus a 25% (vinte e cinco por cento) do ICMS do Estado arrecadado em seus 

territórios. A forma indireta põe uma relação complexa: são formados fundos  aos 

quais afluem parcelas de receitas de dados impostos. Depois, são rateados entre os 

partícipes beneficiários segundo critérios legais preestabelecidos. A Constituição de 

1988 adotou as duas formas ou fórmulas, estabelecendo um complicado sistema de 

transferências fiscais entre as pessoas políticas que convivem na Federação.278 

Os compromissos do Estado com o bem-estar social, a busca de uma maior 

isonomia e da erradicação das grandes desigualdades sociais e econômicas entre 

pessoas, entre grupos e regiões e a necessidade de um planejamento integrado e 

harmonioso do País levaram à superação do federalismo tradicional em favor de um 

federalismo financeiro ou cooperativo, segundo o qual, além da discriminação das 

rendas por fonte, se dá também uma distribuição da receita segundo o produto 

arrecadado.279 

Deste modo, a aceitação do planejamento econômico marca a passagem da 

teoria clássica do federalismo dualista para o cooperativismo (integrativo ou 

financeiro). Deve-se considerar ainda que a destinação de recursos especiais às 

regiões mais carentes ou menos desenvolvidas do País – Norte, Nordeste e Centro-

Oeste – e outros critérios de redistribuição são normas constitucionais expressivas 

do federalismo cooperativo.280  

 

1.4 A Repartição das Receitas da CIDE-Combustíveis como 
consentâneo do Federalismo Cooperativo  

 

                                                 
278 De observar que esta questão da repartição de receitas fiscais ou, noutro giro, das participações 
das pessoas políticas no produto da arrecadação das outras, não tem absolutamente nenhum nexo 
com o Direito Tributário. Em verdade, são relações intergovernamentais, que de modo algum dizem 
respeito aos contribuintes, o que implica dizer que constitui evidente equívoco a inclusão da seção no 
Capítulo do Sistema Tributário. COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário 
Brasileiro. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p 367. 
279 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7. ed. atualizada por 
Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 587. 
280 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7. ed. atualizada por 
Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 587. 
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e cabe a cada entidade política, por preceito constitucional, não se podendo exigir 

comportamento diverso sob alegação de ser mais conveniente.276 

Logo, apenas por meio do exercício de sua própria competência tributária, o 

Estado pode assegurar a concretização de suas específicas prioridades, e não as da 

União, preservando sua autonomia em relação a esta. Desta forma, caso toda a 

arrecadação dos Estados e Municípios dependesse, única e exclusivamente de 

tributos federais, a concessão de benefícios fiscais pela União, diminuindo a 

arrecadação, atendendo a um interesse que os poderes federais consideram 

prioritário, como o incentivo às exportações, poderia impedir que os Estados 

atingissem as suas próprias metas, como, por exemplo, o aumento dos 

investimentos na área social.277 

Esta repartição, portanto, é uma discriminação pelas fontes, ou seja, uma 

distribuição de poder, da competência tributária, constitucionalmente disciplinada 

nos arts. 146 a 156, matéria de que não cogita o Título VI do Código Tributário 

Nacional.  

A matéria, conteúdo deste tópico, concerne, entretanto, não a esta forma de 

aquisição de receita pelos entes federados, mas à participação nas rendas 

tributárias, no produto arrecadado oriundo da instituição da CIDE-Combustíveis, que 

é um tributo federal. É que o federalismo deixou de ser simplesmente dualista, como 

mera técnica de repartição de poder, mas também passou a proporcionar a 

participação dos entes federados nos recursos oriundos da arrecadação federal.  

O Sistema Tributário da Constituição de 1988 reserva a Seção VI do 

Capítulo I, Título VI,  à questão da repartição das receitas tributárias, ou seja, à 

partilha dos recursos arrecadados pelas pessoas políticas. Existem duas formas de 

participação de uma pessoa política no produto da arrecadação de outra: a direta e a 

indireta. A forma direta impõe uma relação simples. Exemplo: os Municípios fazem 

                                                 
276 DALLARI, Dalmo de Abreu. Competências municipais. In: Estudos de Direito Público. Revista da 
Associação dos Advogados da Prefeitura do Município de São Paulo, 1983. n.º 4. p. 7. Apud 
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 82. 
277 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Federalismo fiscal e reforma tributária. Disponível na Internet em 
www.mundojuridico.adv.br. Artigo publicado no Site Mundo Jurídico em 12.09.2005. Acesso em 20 de 
janeiro de 2008. 
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instituir e recolher, por meio de sua estrutura administrativa receitas tributárias que 

custeiem a sua atividade.  

Em verdade, dentro do federalismo cooperativo de viés democrático, 

consagrado pela Constituição de 1988, a simples transferência constitucional do 

produto da arrecadação dos impostos federais para os Estados não garante a auto-

administração, haja vista que o exercício das competências materiais conferidas aos 

Estados não pode depender exclusivamente do exercício da competência tributária 

da União.273 

À concepção de autonomia-administrativa é inerente descentralização 

territorial do poder, o que admite aos Estados a definição de suas próprias 

prioridades, de acordo com os anseios locais, independentemente das políticas 

definidas pela União.274  

Destarte, o reconhecimento desse poder de fixar sua própria escala de 

prioridades é fundamental para a preservação da autonomia de cada governo. Se 

um governo puder determinar o que o outro deve fazer, ou mesmo o que deve fazer, 

em primeiro lugar, desaparecem todas as vantagens da organização federativa. 

Realmente, pode ocorrer que a escala de prioridades estabelecida pelo governo 

central não coincida com o julgamento de importância de assuntos feito pelo 

governo regional ou local. Pode também ocorrer que um governo pretenda que outro 

cuide de outros problemas que, no seu julgamento, deveriam merecer preferência.275 

Assim, pois, a decisão sobre as prioridades, dentro de sua esfera de 

competência e afetando seus recursos financeiros, é uma decorrência da autonomia 

                                                 
273 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Federalismo fiscal e reforma tributária. Disponível na Internet em 
www.mundojuridico.adv.br. Artigo publicado no Site Mundo Jurídico em 12.09.2005. Acesso em 20 de 
janeiro de 2008. 
274 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 22ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006. p. 81. 
275 DALLARI, Dalmo de Abreu. Competências municipais. In: Estudos de Direito Público. Revista da 
Associação dos Advogados da Prefeitura do Município de São Paulo, 1983. n.º 4. p. 7. Apud 
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 82. 
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planejamento econômico e de redução das desigualdades sociais e regionais levam 

ao federalismo integrativo ou financeiro’270. Como vimos, a Constituição brasileira de 

1988 adotou explicitamente essa forma de federalismo, o que se percebe não 

apenas da determinação de partilha das receitas arrecadadas, mas sobretudo de 

uma série de dispositivos que preconizam, de modo expresso, a redução das 

desigualdades regionais.271 

 

1.3 O Federalismo Cooperativo e a Repartição de Receitas Tributárias   

 

Para alcançarem a realização dos misteres constitucionalmente conferidos, 

os entes federados necessitam de recursos financeiros, tendo em vista que os bens 

jurídicos a serem oferecidos à sociedade possuem valoração pecuniária. Assim, a 

auto-administração depende da adequação dos recursos repartidos a essas 

atividades administrativas que lhe foram confiadas, para assegurar  que cada um 

destes entes possa cumprir, fielmente, suas metas impostas pelo texto 

constitucional.  

O desatino entre as atribuições materiais e as receitas tributárias gera uma 

sobrecarga comprometedora da auto-administração, e em conseqüência, da 

autonomia federativa. Como não podia deixar de ser, a Constituição de 1988 

contribuiu acentuadamente para a superação desse descompasso, equilibrando 

razoavelmente as receitas e despesas de União, Estados e Municípios. 272 

A Lei Fundamental, assim, tratou de ampliar a competência legislativa dos 

Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, principalmente no que tange à 

competência para instituir tributos. A repartição de receitas, nessa esteira, se dá não 

somente pela partilha direta de recursos recolhidos pela União que são repassados 

aos entes federados, mas também a partir da possibilidade de cada ente poder 
                                                 
270 Apud MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Contribuições e Federalismo. São Paulo: Dialética, 
2006.p. 78. 
271 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Contribuições e Federalismo. São Paulo: Dialética, 2006. 
p. 78. 
272 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, Curso de Direito Constitucional. 22ª edição, São Paulo: 
Saraiva, 1995, p. 48. 
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instrumento formal da lei complementar e o conteúdo material das normas gerais 

reafirmam a tese do federalismo concentracionário legiferante. 268 

Não obstante, ainda que o federalismo cooperativo adotado no Brasil tenha 

como pilar a força da União Federal frente aos demais entes federados, no que 

tange à esfera legislativa, seus contornos próprios balizam uma estrutura 

democrática participativa, acabando por facilitar a concretização dos direitos 

fundamentais. Ele está intimamente relacionado ao direito de igualdade (art. 5º, 

caput, Constituição de 1988), uma vez que oportuniza aos entes a interação no 

conjunto da Federação, de forma equânime, e promove, ou pelo menos, intenta 

promover, sem distinção regional, o desenvolvimento social, econômico e político da 

nação, conforme preceito consubstanciado no art. 1º da Constituição.  

É por essa razão que a forma federativa é considerada cláusula pétrea no 

direito brasileiro. Suprimí-la significaria retroceder a uma situação de precariedade 

no quesito “justiça social”. O federalismo, e principalmente o federalismo 

cooperativo, busca realizar a Constituição de forma igualitária em cada milímetro do 

território nacional, permitindo que haja, em virtude da mais fácil percepção dos 

anseios locais, uma participação ativa dos entes federados no que tange à 

consecução dos direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, etc.      

Para tanto, foram adotadas, pela Constituição, duas técnicas de repartição 

de rendas tributárias. Não só se atribuiu competência aos diversos entes federados, 

mas também determinou a repartição vertical das receitas arrecadadas: a União 

deve partilhar suas receitas com os Estados-membros e com os Municípios, e os 

Estados-membros devem partilhar as suas com os Municípios.Trata-se do chamado 

federalismo cooperativo ou participativo, no qual as diversas entidades associam-se 

não apenas para resolver problemas comuns a todas elas, mas também para reduzir 

as desigualdades verificadas internamente.269 

No dizer de Aliomar Baleeiro, está superada a antiga visão de federalismo 

isolacionista, pois atualmente as ‘necessidades de desenvolvimento nacional, de 
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tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e bem-estar social em âmbito 

nacional; bem como pela previsão de competência concorrente entre União e 

Estados-membros. Sob o viés do direito financeiro, o cooperativismo se dá pela 

repartição, mais condizente com as atribuições materiais, das receitas tributárias de 

impostos federais com Estados e Municípios e de impostos estaduais com os 

Municípios.266 

Isto se dá porque proporcionar a autonomia financeira, por meio de tributos 

próprios das entidades componentes da Federação, é a maneira adequada e 

aconselhável de garantir a independência político-administrativa dos entes. Esta 

idéia é levada em consideração na gênese da discriminação constitucional de 

rendas267, tornando abstrusa qualquer idéia de implantação do chamado imposto 

único.  

Outrossim, a Constituição de 1988 promoveu uma grande descentralização 

das fontes de receitas tributárias, conferindo aos Estados e Municípios mais 

consistência. À hipertrofia política e econômica da União dentro da Federação e à 

hipertrofia do Poder Executivo federal em face do Legislativo e do Judiciário, 

observados na Carta de 67, seguiram-se a distrofia da União na Federação. 

Entretanto, isto não impediu a hipertrofia do legislativo federal nos quadros 

da República Federativa estabelecida em 1988. O Congresso Nacional assumiu 

desmesurados poderes e competências legislativas em desfavor de Estados e 

Municípios. O sistema tributário da Constituição bem demonstra a assertiva. O 

domínio do Congresso Nacional no campo do Direito Tributário, inegavelmente, é 

avassalador, pelo domínio das leis complementares. De lado, o sistema tributário, 

verifica-se que o Direito brasileiro promana seguramente, em sua maior parte, das 

fontes legislativas federais. Por outro lado, há condomínio de encargos e atribuições 

entre União, Estados e Municípios (art. 23). No campo especificamente tributário, o 
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O federalismo cooperativo, assim, passou a ser adotado no Brasil a partir da 

Constituição de 1934, mas acabou sendo desfigurado em um centralismo usurpador 

da autonomia dos Estados-membros, o qual veio a ser oficialmente impresso na 

Constituição Federal de 1937 (do chamado “Estado Novo”) caracterizando o 

denominado federalismo orgânico.264 Este se constitui um arquétipo em que os 

Estados-membros são obrigados, pela Constituição Federal, a reproduzir as regras 

definidas pela União, até nos detalhes mais singelos. 

Nesta forma de federalismo, as leis estaduais acabam não atingindo 

qualquer relevância, em função de sua subordinação ao princípio – repressor – da 

hierarquia entre a União e os demais entes federados. De tal maneira, transfigura-se 

a autonomia estadual em um princípio corrompido pela marcha centralizadora265 que 

intenta levar a cabo os benefícios democráticos da descentralização política. O 

federalismo orgânico pode ser representado pelos regimes autoritários estabelecidos 

na América Latina, mormente no Brasil, com a Constituição de 1967, e nos países 

do socialismo real, onde o centralismo político transformou a idéia federalista em 

mera retórica constitucional. 

A Constituição Federal de 1988 foi o instrumento de uma nova concepção de 

federalismo cooperativo, diferente daquela estabelecida nos idos de 1930, porque 

agora ele fora consubstanciado no seio constitucional de forma consistente e 

enérgica. Assim, passa a existir, desse renascimento ‘cooperacionista’ uma estrutura 

aparelhada com mútuas competências para os entes da Federação, e imprimindo 

uma interdependência entre eles jamais efetivada antes. 

Nesse desiderato, o Brasil retorna, depois dos anos de trevas institucionais, 

a um federalismo cooperativo, que se manifesta, entre outros aspectos, pela 

definição, no artigo 23 da Constituição de 1988, da competência comum para União, 

Estados e Municípios legislarem sobre um rol mais amplo de matérias, em relação 

às Cartas anteriores, levando em consideração, segundo o parágrafo único do 

mesmo artigo, normas para a cooperação entre eles, definidas em lei complementar, 
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Conforme já se abordou,  não existe hierarquia jurídica entre os entes 

federativos, uma vez que todos são pessoas jurídicas dotadas de plena capacidade 

política, enquanto atuam dentro de suas esferas de competência 

constitucionalmente traçadas. Portanto, a harmonia deve presidir a convivência dos 

entes federativos (pessoas políticas). Há, aliás, implícita na Constituição Brasileira a 

idéia de que da convivência harmoniosa resultará o bem de toda a Nação.261 

A partir dessa idéia de convivência harmoniosa, aliada à noção de 

participação dos entes federados na conjuntura total do Estado, pode-se inferir o 

princípio do federalismo cooperativo, que tem por fim a colaboração dos entes 

federados na consecução dos ditames preceituados na Constituição. Este princípio 

tem, a cada dia, se fortalecido no contexto jurídico brasileiro, em virtude da incitação 

da doutrina e da jurisprudência.  

Desta forma, o federalismo brasileiro é um federalismo cooperativo, pacto de 

equilíbrio determinado diretamente pela Carta Magna.262 O Estado federal, como se 

sabe, não é apenas uma descentralização administrativa ou financeira, pois tais 

características também existem no Estado unitário. É mais do que isso. Todo Estado 

federal é, fundamentalmente, uma descentralização de poder, que é a essência do 

Estado.  

A cooperação financeira entre as entidades autônomas da Federação, 

chamada federalismo cooperativo, integra a fisionomia do federalismo 

contemporâneo. Ela só começou a desenvolver-se, em termos constitucionais, entre 

nós, a partir da Constituição de 1934 (art. 9º), mas foi a Carta de 1937 que 

inaugurou a prática da participação na receita de tributos (Lei Constitucional n.º 4, de 

1940). A Constituição de 1946 ampliou a técnica de cooperação financeira, que a 

Constituição de 1967 procurou racionalizar. Essas experiências são acolhidas pela 

Constituição de 1988 com expansão e aperfeiçoamento.263 
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ocorrer na forma unitária de Estado, como na federal. Não obstante, a 

descentralização jurídica, no sentindo dinâmico do termo, pressupõe 

descentralização do poder.258 

Portanto, enquanto a atual Constituição irradiar efeitos, é definitivamente 

proibida proposta de emenda constitucional que, ainda que por via transversa, 

colime suprimir a forma federativa de Estado259. Por maiores motivos, não poderão 

ser expedidas leis ou normas infralegais (e.g., regulamentos) que, de alguma forma, 

anulem as exigências do princípio federativo. A interpretação é também inidônea 

para reduzir as dimensões deste alicerce de nosso ordenamento jurídico. 260 

Podemos, com base no modelo brasileiro, conceituar federalismo como 

sendo a forma de Estado que tem como pressuposto a união de entes no sentido de 

formar uma única vontade estatal, indissolúvel, e como leis capitais a autonomia e 

participação efetiva dos entes que a constituem e a soberania da União. 

Considerando a fundamentação expendida, pode-se afirmar que a forma 

federativa de Estado prevista em nossa Constituição Federal de 1988 impõe que os 

entes federados permaneçam em constante e mútua assistência, não imperando, 

por óbvio, hierarquia entre eles, mas âmbitos de atuação distintos, que, por vezes, 

chegam a ser correspondentes. O que pretendeu o Constituinte, presume-se, 

estabelecendo a forma federativa de Estado, foi descentralizar o poder de gestão da 

coisa pública, prevendo a cooperação recíproca entre os entes, de modo a garantir 

que o cidadão tenha seus direitos fundamentais observados e concretizados.  

 

1.2 O Princípio do Federalismo Cooperativo na Constituição de 1988  
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federativos possam tomar parte de uma determinada gama de atribuições, 

contribuindo para a manutenção do sistema. União, Estados e Municípios têm suas 

atribuições demarcadas pela Constituição Federal e estabelecem entre si relações 

que não têm a marca da hierarquia, mas a do desempenho por legitimação próprias 

das funções constitucionalmente assinaladas.256 

Logo, é de vital importância ao Federalismo que os Estados-membros, a 

partir de uma regra de repartição de competências, possam participar ativamente, 

através de suas atribuições constitucionais, regulando a vida local, de acordo com 

as especificidades de cada região, sobre a qual se entornará um ente chamado 

Estado-membro da Federação. 

Conforme expressa o art. 1º da Constituição Federal de 1988, o Brasil é uma 

República Federativa. Federação, portanto, traduz a forma de organização de 

Estado, o modo como se reparte o poder político no âmbito do território, e tem por 

pressuposto a descentralização política.  

Daí resulta, segundo fórmula clássica, a existência de duas ordens jurídicas: 

a federal, titularizada pela União, e a federada (ou estadual), na qual cada Estado-

membro exerce sua autonomia, isto é, sua capacidade de auto-organização, auto-

governo e auto-administração nos limites definidos na Constituição. No caso 

brasileiro, reconhece-se, ainda, um terceiro nível de poder, representado pelos 

Municípios, igualmente investidos de autonomia pela Carta de 1988 (arts. 18, 29 e 

30). 257 

Do ponto de vista jurídico, como pontificou Hans Kelsen, o federalismo 

apresenta-se como uma descentralização jurídica, tanto estática, quanto dinâmica. A 

descentralização estática representa a convivência, em um mesmo Estado, de 

ordens jurídicas locais ou regionais, que, no seu todo, compõem a ordem jurídica 

nacional. Diz-se apenas estática em razão de as ordens jurídicas parciais (locais ou 

regionais) emanarem do poder central. É mera descentralização quanto ao âmbito 

de validade territorial da norma, não enseja descentralização do poder, podendo 
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(executivo, legislativo e judiciário) e exercer desembaraçadamente todos aqueles 

poderes que decorrem da natureza mesma do sistema federativo, não podem 

ultrapassar os limites estabelecidos na Constituição Federal.253  

Isto é, embora sejam relativamente independentes no que diz respeito à sua 

organização estrutural, ligam-se, vertiginosamente, aos preceitos instituídos no 

âmbito do Estado-total, demonstrando que a autonomia federativa expressa uma 

liberdade não-soberana.    

Do mesmo modo, a autonomia atribuída aos entes federativos deve prever 

lastro financeiro que lhes consinta operar nas áreas demarcadas pela Constituição. 

Destarte, é necessário que a lei fundamental contemple sistema tributário mediante 

o qual se permita que tais entidades aufiram renda própria, fator necessário para 

garantir a relativa independência de que gozam no regime federativo. Poderá haver, 

nesses termos, a previsão de repasses de recursos provindos de outra esfera 

federativa, mas esses repasses não podem ser de tal dimensão que submeta a 

entidade destinatária à total dependência da pessoa repassadora. Repasses são 

(ou, pelo menos, devem ser) fontes auxiliares de recursos, mas a fonte primária 

deve ser realmente aquela que se origine dos tributos de sua competência.254 

Doutra banda, através da participação, os Estados-membros passam a ser 

parte no processo de elaboração da vontade política válida para toda a organização 

federal. Eles passam a intervir com voz ativa nas deliberações de conjunto, 

colaborando sobremaneira na formação da estrutura institucional da Federação. São 

partes tanto na criação quanto no exercício da “substância mesma da soberania”, 

traços estes que bastam já para torná-los completamente distintos das províncias ou 

coletividades simplesmente descentralizadas que compõem o Estado unitário.255 

Sendo assim, além do reconhecimento de autonomia às entidades estatais – 

isto é, de capacidade de autodeterminação dentro do espaço estabelecido pela 

Constituição – a idéia de Federação envolve, ainda, um outro conceito fundamental, 

que é o de repartição de competências, o qual possibilita que todos os entes 
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judiciário federal; i) competência tributária da União e dos Estados, observada a 

particularização dos tributos de cada um deles.250 

Contudo, essas características, que servem para identificar o Estado 

Federal, podem não ser encontradas, no seu conjunto, na totalidade das formas 

reais de Estado Federal. A ausência de características poderá significar, conforme 

ensina Raul Machado Horta, a falta de amadurecimento da experiência federal, a 

resistência de tradições que dificultam a implementação de um federalismo 

racionalizado. A atuação desses fatores negativos, quando não removidos no texto 

da Constituição, dará lugar a um federalismo incompleto, a um federalismo não 

autêntico, sem que essa deficiência possa acarretar a rejeição do respectivo Estado 

no conjunto dos Estados Federais. A inclusão, em atenção ao preenchimento de 

requisitos parciais, será sempre acompanhada do registro identificador da ocorrência 

de modalidade do federalismo incompleto.251 

Assim, os que buscam um conceito definitivo, universal e inalterável de 

Federação supõem, erroneamente, que ela, aqui e alhures, tem forma única, 

geométrica, recortada de acordo com um molde inflexível. Para estes, os Estados só 

são federados quando se ajustam, como verdadeiras luvas, aos ‘arquétipos eternos’, 

cujas origens e contornos lutam por precisar. Mas, normalmente, são os Estados 

Unidos da América do Norte tomados pelos estudiosos como exemplo consumado 

de Federação252, em que soberanias internas convivem com uma soberania 

unificadora. No caso do Brasil, em que se considera a existência de federação, não 

existem soberanias internas, mas sim autonomias, e somente uma soberania, que 

mantém sob seu jugo os demais entes federados. 

Pode-se sintetizar, portanto, o sistema federalista, a partir de seus dois 

traços fundamentais: (i) a autonomia; e (ii) a participação. 

A autonomia revela a ligação umbilical das unidades federadas. Ao mesmo 

tempo em que podem estas livremente estatuir uma ordem constitucional própria, 

estabelecer a competência dos três poderes que habitualmente integram o Estado 
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demasiadamente forte no plano interno, a ponto de pôr em risco as liberdades dos 

cidadãos que o integram.247 

Para Hauriou, no federalismo, há diversidade de leis e várias soberanias 

secundárias, sob uma soberania comum, enquanto para Jellinek, a essência do 

Estado Federal está na autonomia dos seus entes, salvaguardada pela Constituição 

das unidades federadas. Por sua vez, Kelsen, com sua visão formalista do Direito, 

distingue o Estado Federal dos demais pela existência, nele, de três ordens 

jurídicas: duas parciais (a União e as unidades federadas) e uma global (a da 

Constituição que as domina, delimitando-lhes a competência e encarregando um 

órgão de fazê-la cumprir).248 

De acordo com Konrad Hesse, o Estado Federal se traduz em uma união de 

várias organizações estatais e ordens jurídicas, e, precisamente, aquelas dos 

“Estados-membros”, e aquelas do “estado total”, em que estado-total e Estados-

membros são coordenados mutuamente na forma que as competências estatais 

entre eles são repartidas, que aos Estados-membros, por meio de um órgão 

especial, são concedidas determinadas possibilidades de influência sobre o estado-

total, ao estado-total determinadas possibilidades de influência sobre os Estados-

membros e que uma certa homogeneidade das ordens do estado-total e dos 

Estados-membros é produzida e garantida.249 

De seu turno, Raul Machado Horta traça as características de um Estado 

Federal, demonstrando a importância da existência concomitante de todas elas em 

um Estado Federal que o mesmo considera completo ou “maduro”, a saber: a) 

indissolubilidade do vínculo federativo; b) pluralidade dos entes constitutivos; c) 

soberania da União; d) autonomia constitucional e federativa dos Estados; e) 

repartição constitucional das competências; f) intervenção federal nos Estados; g) 

iniciativa dos poderes estaduais para propor alteração na Constituição Federal; h) 

poder judiciário estadual distinto em sua organização e competência do poder 
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Portanto, embora não se possa esmiuçar a substância do federalismo, pode-

se adotar como traço marcante a existência de união de entes, conforme nos lança o 

sentido do vocábulo em sua versão na língua latina. Pontes de Miranda243 observa 

que o conceito de federalismo não é de conteúdo certo, pois não é categoria jurídica, 

como ‘usufruto’, ‘hipoteca’ e ‘imposto’, tendo em vista que ele toma contornos 

próprios adaptados às peculiaridades de cada Estado que adote o sistema 

federal244.  

Pode-se, ainda, asseverar, que o traço essencial da Federação repousa na 

participação direta e indireta dos Estados-membros na formação da vontade federal, 

ou seja, na composição dos órgãos federais e na elaboração de suas decisões.245 

Com efeito, esta forma de Estado surgiu empiricamente, evoluiu ao longo do 

tempo, ostenta alguns atributos comuns em todas as épocas e em todos os lugares 

nos quais é ou foi adotada, mas apresenta igualmente uma série de outros atributos 

que variam em função de uma infinidade de fatores. Daí a importância de se 

verificar, inicialmente, as causas que motivaram a criação da forma Federativa de 

Estado, e as finalidades com ela pretendidas. O federalismo surgiu num contexto de 

reconhecimento do indivíduo e de valorização dos seus direitos, no qual se perceba 

a necessidade de se limitar, e, sobretudo, de se legitimar e racionalizar o exercício 

do poder estatal.246 

O ideal federativo está profundamente conexo com a conservação da 

unidade nacional, congregada à contenção do poder do Estado, através de uma 

divisão vertical interna. Essa divisão tem a grande vantagem de não enfraquecer o 

Estado, notadamente no plano internacional, e ao mesmo tempo não o tornar 
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V Repartição e Destinação das Receitas oriundas da CIDE- Combustíveis e o 
Cumprimento de sua Finalidade Constitucional 

 

 

1 Repartição das Receitas oriundas da CIDE- Combustíveis e o 
Princípio do Federalismo Cooperativo na Constituição de 1988  

 

1.1 Conceito de Federalismo 

 

Afigura-se bastante intricada a conceituação de “Federalismo”, uma vez que 

não há unanimidade doutrinária quanto ao que venha a ser estado federal. A 

doutrina nacional e alienígena vem se imbricando, com diligência, na busca da 

atribuição de sentido lógico a esta forma de organização de Estado. 

Nesse sentido, para se chegar a uma definição coerente e compreensível de 

federalismo, mister se faz a análise a partir da etimologia do termo federação.  

O vocábulo “Federação” se origina de foedus, vocábulo latino, com o sentido 

de aliança, pacto, união. Isto é, diz respeito ao pacto formulado entre as unidades 

federadas, no fito de engendrar um Estado único.242  

                                                 
242 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen 
Iuris, 2007. p. 408 
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Seguramente, esta maneira de agir do Executivo Federal, que pretendeu a 

norma, e do Legislativo, que a editou, foi inspirado e baseado na decisão do 

Supremo Tribunal Federal, quando examinou e validou a criação de contribuição 

previdenciária e a elevação de alíquotas, mediante lei ordinária. 

Portanto, podemos dizer que o fato de ter sido instituída por lei ordinária não 

tira da CIDE-Combustíveis o seu caráter de constitucionalidade, a limitação imposta 

pelo princípio da legalidade tributária, no nosso entender perfeitamente aplicável a 

essa contribuição por força da EC n.º 33, de 2001, foi  cumprida e por isso não há 

que se discutir quanto à sua constitucionalidade. 

Desta maneira, essa exação se coaduna com os princípios da Carta Maior, 

conforme vimos da análise de seus elementos constitutivos, anteriormente, e a 

interpretação do novel art. 149 dada pela criação do § 4º  com a EC n.º 33, de 2001, 

lhe dá subsistência em consonância com os ditames da Constituição Federal. Sendo 

assim, desnecessária sua instituição por Lei Complementar e, destarte, 

constitucional a Lei n.º 10.336, de 2001, que regulamenta a CIDE-Combustíveis.   
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conseqüências obrigacionais, como sujeição passiva e quantificação do dever 

tributária, alíquotas e base de cálculo), além das sanções pecuniárias, dos deveres 

acessórios, da suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário.239  

A legalidade tributária é vista, conforme dissemos acima, como a 

especificação do conteúdo da lei tributária e, corroborando o tratamento dela como 

princípio da tipicidade tributária, Sacha Calmon240 enuncia que a lei fiscal deve 

conter todos os elementos estruturais do tributo:o fato jurígeno sob o ponto de vista 

material, espacial, temporal e pessoal (hipótese de incidência) e a conseqüência 

jurídica imputada à realização do fato jurígeno (dever jurídico). Eqüivale dizer que a 

norma jurídico-tributária não pode ser tirada da ordem jurídica nem sacada por 

analogia, deve estar pronta na lei, de forma inequívoca, obrigando o legislador a 

tipificar os fatos geradores e deveres fiscais. 

Sendo analisada com base no princípio da Legalidade tributária, a CIDE, de 

antemão já se mostraria como instrumento legítimo, visto que instituída por lei em 

sentido estrito, além de sua lei instituidora trazer todos os seus caracteres jurídico-

materiais. Contudo, resta-nos perquirir se essa lei instituidora poderia ser lei 

ordinária, como a Lei n.º 10.336, de 2001, ou se precisa ser, de fato, Lei 

Complementar, sujeita aos arts. 61/69 da Constituição de 1988. 

Em verdade, o que se visou, com as modificações oriundas da EC n.º 33, de 

2001, já estudada, mormente com a inserção do § 4º ao artigo 149, que reza que “a 

lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez”, é que o 

vocábulo “lei” possa ser interpretado como lei ordinária, ficando dispensada a edição 

de lei complementar, conforme determina o caput do artigo 149, além de considerar 

que, tendo inserido, por meio da EC n.º 33, de 2001, hipóteses de incidência para a 

CIDE, ficaria dispensada a edição de lei complementar, pois os elementos da regra-

matriz de incidência da CIDE já estariam previstos no texto constitucional.241 

                                                 
239 Misabel Derzi em atualização à obra: BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao Poder de 
Tributar. 7a.ed. Rio de janeiro: Forense, 1998. 
240 COELHO, Sacha Calmon Navarro: O Controle da Constitucionalidade das Leis e o poder de 
tributar na  Constituição de 1988. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1993. 
241 SCHERER, Leandro. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) Instituída Pela 
Lei 10.336/01 – Suas Incongruências. In: www.tributario.net/artigos. Acesso em 10 de fevereiro de 
2007.  
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legislação atinente ao PIS e COFINS, o que não ocorre com a dedução com os 

valores devidos a título de CIDE-Combustíveis.  

Por fim, saliente-se que o valor pago a título de CIDE-Combustíveis na 

importação, poderá ser deduzido do devido na comercialização, observado os limites 

por unidade de medida estabelecidos no art. 4° da Instrução Normativa n.° 107/01 

da Secretaria da Receita Federal e na Instrução Normativa n.° 219/02 também da 

Secretaria da Receita Federal.  

Além disso, importante mencionar as alterações trazidas pela Lei n.º 11.196, 

de 21 de novembro de 2005, que alterou o art. 8º- A da Lei n.º 10.336, de 2001, 

aduzindo que o valor da CIDE-Combustíveis pago pelo vendedor de hidrocarbonetos 

líquidos não destinados à formulação de gasolina ou diesel, a partir de então, poderá 

ser deduzido dos valores devidos pela pessoa jurídica adquirente desses produtos, 

relativamente a tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal, nos 

termos, limites e condições estabelecidos em regulamento, além do valor da CIDE-

Combustíveis pago na importação regulamento.238   

 

8.5 Princípio da Legalidade  

 

É chegado o momento de aferir se a Lei n.º 10.336, de 2001, passa pelo 

último teste de constitucionalidade, ou seja, se o fato de a CIDE-Combustíveis ter 

sido criada por lei ordinária retira a sua constitucionalidade, vez que inexiste tal lei 

complementar exigida pela conjugação dos artigos 149 e 146, III, da Lex Maior.  

Os arts. 150,I e 5º, II, da Constituição vigente, referem-se à legalidade, como 

princípio necessário à instituição e majoração de tributos, tanto do ponto de vista 

formal – ato próprio, emanado do poder legislativo – como do ponto de vista 

material, determinação conceitual específica, dada pela lei aos aspectos 

substanciais dos tributos, como hipótese material, espacial e temporal, 

                                                 
238 Art. 8º - A, caput e §1º. Por sua vez, o § 2º reza que se aplica disposto neste artigo somente aos 
hidrocarbonetos líquidos utilizados como insumo pela pessoa jurídica adquirente. 
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etc. (sobre as quais vou me reservar o direito de não minudenciar), gerando a 

tributação em cascata que onera toda a cadeia produtiva e comercial.236 

Conforme prevê a Lei n.º 10.336, de 2001, em seu artigo 7º237, a CIDE 

incidente na comercialização no mercado interno de combustíveis poderá ter 

deduzidos os valores pagos na importação dos mesmos ou os incidentes quando 

estes forem adquiridos de outros contribuintes. Saliente-se, por sua vez, que tal 

dedução poderá ser realizada quando da apuração no final do mês, destacada de 

uma individualização por espécie de produto, nos termos do parágrafo único do 

mesmo dispositivo legal. 

Contudo, notamos que a redação do dispositivo ora em lume não é 

suficientemente clara a ponto de evidenciar se existe a probabilidade de sustentação 

e emprego de saldos credores, observados, por exemplo, se em um dado momento 

de apuração advirem mais obtenções e importações do que revenda. Reputamos 

que tal questionamento tenha pertinência lógica, uma vez que na sistemática 

manifesta de apuramento de impostos indiretos brasileiros sujeitos à não-

cumulatividade (ICMS e IPI), é possível o registro de saldos credores para 

compensação com valores devidos em operações futuras.  

Nessa sorte de idéias, a legislação apontada refere apenas que dos valores 

devidos poderá ser deduzida a quantia despendida na importação e os incidentes na 

aquisição de outros contribuintes, não trazendo à baila o tratamento a ser dado a 

eventual saldo credor.  

De tal maneira, perfilhamos a compreensão de que não é possível se 

acumular diversos saldos credores para posterior compensação uma vez que 

quando a  norma pretende instituir a permissão da cumulação de créditos para 

compensação futura, ela o faz, geralmente, de forma expressa, conforme a 
                                                 
236 SILLOS, Lívio Augusto de. Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico (CIDE) Sobre 
Combustíveis. In: www.tributario.net/artigos. Acesso em 10 de fevereiro de 2007.  
237 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. 
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prestações anteriores, ocorrerá efeito cumulativo, implicando no aumento de preços. 

Esta situação ocasionará efeito confiscatório em razão de no mesmo preço do 

produto estar se verificando dupla incidência tributária. Qualifica-se como um 

princípio constitucional, balizando a estrutura econômica sobre o qual foi organizado 

o Estado. Não se trata de simples técnica de apuração de valores tributários ou 

mera proposta didática, mas diretriz constitucional imperativa, sendo obrigatória para 

os destinatários normativos (poderes públicos e particulares).”233 

Sendo assim, a Constituição Federal de 1988 trata do princípio da não-

cumulatividade em seus artigos 153, IV, § 3°, II, e 155, II, § 2° em relação ao ICMS e 

IPI, e tais dispositivos possuem eficácia plena e imediata, instituindo a não-

cumulatividade como regra ou princípio a ser observado, sem restrições, pelo 

legislador infraconstitucional. 

Tal princípio, desta feita, objetiva impedir o efeito "cascata" da tributação 

destes impostos. Quando há um ciclo econômico composto de várias etapas, a 

incidência de um imposto em uma operação servirá como base de cálculo do 

imposto incidente na etapa posterior, gerando a cumulatividade da tributação.234 

Nesses termos, pode-se depreender que, no concernente ao princípio em 

tela, conforme previsto pelo art. 195 combinado com o 154 e mesmo no art. 149, § 

4°235, a lei atinente à CIDE-Combustíveis veio inovar. Com efeito, a possibilidade de 

compensação de valores pagos nas operações anteriores, com os devidos na 

subseqüente, há muito vem sendo reclamada pelos contribuintes em matéria de 

contribuições com características de tributo indireto. 

Em verdade, o ordenamento jurídico-tributário pátrio está recheado de 

contribuições dotadas do efeito da cumulatividade, tais como PIS, COFINS, CPMF, 

                                                 
233 Apud Leandro Paulsen. Não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS. São Paulo: IOB 
Thomson, 2004. p. 51-52. 
234 MACHADO, Fernando Bicca. A sistemática da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da 
COFINS. In: www.jus.com.br. Acesso em 10 de fevereiro de 2007. 
235 Art. 149, § 4°: A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. 
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razoabilidade, é de extrema relevância a uma legítima e legal intervenção estatal por 

via tributária, sendo de bom alvitre destacar que os limites imanentes à ordem 

econômica, aqui também explicitados, como os princípios elencados no art. 170, e 

demais objetivos da República, bem como a promoção e garantia da dignidade da 

pessoa humana, se aglutinam formando todo o aparato limitativo da ação estatal no 

campo da intervenção sobre a ordem econômica, devendo ser levados à risca para 

a consecução do fim maior do Estado: a realização do objetivo principal delineado 

na Constituição, o bem de toda a nação. 

 

8.4 Princípio da não-cumulatividade  

 

Apresentando-se como uma limitação à aplicação da CIDE-Combustíveis, 

devemos estudar o seu caráter não-cumulativo.   

Assim, segundo o ensinamento de José Eduardo Soares de Melo, que não 

podemos deixar de transcrever, “a não-cumulatividade significa um sistema 

operacional objetivando minimizar a carga tributária incidente sobre as operações 

realizadas com produtos, mercadorias e serviços, tendo por finalidade diminuir o 

preço que repercute na diminuição do custo de vida, possibilitando a geração de 

emprego, realização de investimentos empresariais e outras medidas benéficas ao 

desenvolvimento econômico. O foco central da produção, circulação e prestação de 

serviços é o consumidor final, sendo evidente que as atividades dos produtores, 

industriais, comerciantes e prestadores de serviços direcionam-se à população, 

sendo considerados os princípios diretivos da economia, como a defesa do 

consumidor de modo a permitir-lhe existência digna e justiça social (art. 170 da 

Constituição de 1988). 

  Teleologicamente, a não-cumulatividade deverá ser observada em todo o 

ciclo operacional, que não pode sofrer supressão parcial, face aos princípios da 

isonomia e da capacidade contributiva de cada um dos agentes empresariais. Se em 

uma determinada fase operacional for estabelecida a proibição (ainda que parcial) 

do direito do contribuinte de abater o ônus tributário incidente nas operações e 
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medida estará o Estado procedendo de maneira confiscatória.  

Nesse sentido, na visão de Vittorio Cassone, o confisco pode ficar 

caracterizado quando a base econômica sofre tributação tão elevada a ponto de 

implicar a transferência da propriedade do bem ou direito do contribuinte para o 

fisco. Tal fenômeno pode consumar-se imediatamente ou no decurso de pequeno 

espaço de tempo - aspectos aferíveis com a aplicação dos princípios a razoabilidade 

e proporcionalidade da tributação, conjugados com o da capacidade econômica do 

contribuinte.232  

Assim, a CIDE, como o próprio nome determina, é uma contribuição que 

intervém na economia e o Estado, tendo esta função de interventor e regulador 

econômico, somente pode intervir para incentivar o setor privado e não para diminuir 

sua receita e confiscar seu patrimônio. A norma constitucional supra, ao determinar 

que o Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, deve 

incentivar o setor privado é no sentido de impulsioná-la, desenvolvê-la e não a 

reprimir.  

Por isso, ao ser instituída a CIDE, e nesse sentido, a CIDE incidente sobre 

os combustíveis, deve-se ter em mente que a mesma não pode ser utilizada como 

meio de arrecadação desordenada para os cofres públicos, desvirtuando-se da sua 

finalidade original, qual seja, regular o setor econômico de combustíveis, que nesse 

lapso temporal em que precisar ser instituída a contribuição, estará descompassado.  

Dessa forma, levando em conta que caráter confiscatório praticamente inibe 

e dificulta a atividade e o desenvolvimento das pessoas que comercializam 

combustíveis, cautela demais é pouca nesse assunto, por parte do legislativo e 

também do executivo, que é responsável pela efetivação das formas regulatórias do 

mercado, visto que, hodiernamente, o setor petrolífero tem se tornado um dos mais 

importantes setores da economia, não só brasileira, mas mundial, pois não há quem 

viva mais sem essa fonte de energia. 

Frise-se que o princípio tributário que perfilhamos, à luz do princípio da 

                                                 
232 CASSONE, Vittorio. Direito Tributário: fundamentos constitucionais da tributação; classificação dos 
tributos; interpretação da legislação tributária doutrina, prática e jurisprudência. 12ª ed, São Paulo: 
Atlas, 2000. p. 111. 
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alíquotas não sejam inferiores à da contribuição instituída pela União para o mesmo 

fim. A expressão em destaque, de fato, revela uma regra cunhada em torno de 

critérios racionais e proporcionais, buscando manter um padrão de tributação em 

situações idênticas. 

Dentre as normas cujo conteúdo resta inequivocamente influenciado pelo 

princípio em apreço, é pacífica a doutrina na indicação do princípio da capacidade 

contributiva e do que veda a instituição de tributo com efeito confiscatório, do qual 

trataremos a seguir. 

 

8.3 Princípio do não-confisco  

 

No que concerne ao princípio do não-confisco, cujo conteúdo também é 

influenciado pelo princípio da razoabilidade/proporcionalidade, este se encontra 

inscrito no art. 150, inciso IV230, da vigente Constituição da República. 

Expressamente endereçado a todo e qualquer tributo, o princípio do não-confisco 

veda a tributação que onera o contribuinte de maneira exacerbada, privando-lhe dos 

bens essenciais à sua sobrevivência. Consectário do princípio da capacidade 

contributiva231, complementa a regra de estipulação do valor do tributo 

proporcionalmente aos haveres do contribuinte com a imposição negativa ao Estado 

de tributar em excesso. A vedação ao confisco, nesse contexto, vem à tona para 

impedir uma infringência tal à capacidade econômica do cidadão que representasse 

a total transferência de seu patrimônio para o Estado.  

A influência da razoabilidade/proporcionalidade na atribuição de sentido ao 

não-confisco é clara quando levamos em conta que ela fornece os elementos 

necessários à própria identificação do excesso. De tal forma, são os critérios de 

racionalidade e justiça, próprios daquele princípio, que orientarão quando e em que 
                                                 
230 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
[omissis] 
IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 
231 Sobre o princípio da capacidade contributiva ver CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito 
Constitucional Tributário. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 
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próprias normas, oferecendo-lhes conteúdo.  

Tal fato parece claramente justificado quando levamos em conta o objeto em 

si do Direito dos Tributos, que diz respeito à tensa relação travada entre o Estado-

arrecadador e o cidadão-contribuinte. Tem-se, nesse contexto, de um lado, a 

necessidade de arrecadação de tributos pelo ente estatal a fim de custear as 

necessidades públicas, e, de outro, os mandamentos protecionistas do cidadão 

fundados no próprio Estado Democrático de Direito e na dignidade humana. O 

Direito Tributário nasce, assim, justamente da necessidade de conciliar esses dois 

importantes imperativos, principalmente em face dos abusos cometidos pelo titular 

do poder de tributar, a pretexto do exercício de sua soberania.  

A função de controle de atos estatais inerente ao princípio da 

razoabilidade/proporcionalidade, nesse particular, afigura-se de capital importância 

na estruturação do Direito Tributário, sendo justificável, portanto, que haja 

participado na geração das algumas normas limitativas do poder de tributar, 

fornecendo-lhes substância. Ensina Paulo Bonavides que “o Direito Constitucional 

brasileiro acolhe já de maneira copiosa expressões nítidas e especiais de 

proporcionalidade, isto é, regras de aplicação particularizada ou específica do 

princípio, a que se refere a Constituição, sem todavia explicitá-lo, como sói ocorrer, 

por exemplo, com alguns direitos sociais ou no campo do Direito Tributário (§1° do 

art. 149) ou ainda no Direito Eleitoral relativamente à representação proporcional 

como regra constitucional de composição de uma das Casas do Poder Legislativo 

(caput do 1§° do art. 45).”228 

De acordo com o constitucionalista, portanto, o princípio em apreço daria 

conteúdo ao disposto no art. 149, §1°, da Constituição Federal de 1988229. Tal 

dispositivo encerra regra de competência para criação de contribuições da 

seguridade social, prescrevendo que os Estados, Distrito Federal e Municípios 

podem instituir tais contribuições para seus respectivos servidores, desde que suas 

                                                 
228 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003.  p. 434. 
229 Art. 149. [omissis] 
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus 
servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja 
alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. 
(Redação da EC n.º 41/03) 
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hipóteses em que tais princípios colidem. Trata-se, portanto, de instrumento 

comumente utilizado pela jurisprudência, genuíno veículo de interpretação jurídica, 

auxiliando o deslinde de um sem número de questões em sede de Direito Tributário. 

 O efetivo controle da constitucionalidade da previsão e da imposição de 

uma sanção tributária sob a ótica do principio da proporcionalidade, deve considerar 

não apenas a razoável compatibilidade entre o objetivo visado com a regra tributária 

inobservada e o nível de sanção previsto para esta inobservância, mas, sobretudo, a 

extensão da limitação sofrida pelo individuo que deve suportar a sanção. O principio 

da proporcionalidade exige que a constitucionalidade da sanção seja verificada 

também sob o ponto de vista do indivíduo infrator, isto é, impõe ao intérprete-

aplicador do Direito o dever de considerar o alcance que a sanção tributária 

concretamente assume relativamente à esfera jurídica do indivíduo infrator.226 

A utilização do princípio nesse campo visa coibir o abuso estatal na esfera 

privada mediante exações indevidas. Nesse sentido, a intervenção visa a atingir 

determinado setor do domínio econômico e provocar alterações na realidade de 

seus agentes econômicos que corrijam as falhas existentes no mercado em prol de 

um desiderato constitucional. A instituição do gravame tributário deve ser capaz de 

promover as alterações pretendidas de forma adequada. Assim, a eleição do grupo 

de sujeitos passivos da contribuição (e das materialidades a serem oneradas) deve 

guardar um liame lógico–material com a finalidade buscada com a intervenção, ou 

seja, a escolha do grupo deve contribuir para o alcance da finalidade e não obstá-lo 

ou dificultá-lo.227 

A função do princípio da razoabilidade/proporcionalidade como mecanismo 

de limitação dos atos estatais, outrora referida, também se faz sentir no Direito 

Tributário, talvez com maior profundidade que sua própria função interpretativa. 

Queremos dizer, com isso, que tal princípio, presente externamente no sistema 

tributário como elemento de interpretação, internaliza-se em algumas de suas 

                                                 
226 ÁVILA, Humberto, A Distinção Entre Princípios e Regras e a Redefinição do Dever de 
Proporcionalidade. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vol. I, p. 27 e ss, 
1999 apud Alessandro Ribeiro Couto, Princípio da proporcionalidade e sua aplicação no Direito 
Tributário, p. 2. 
227 COUTO, Alessandro Ribeiro. Princípio da proporcionalidade e sua aplicação no Direito Tributário. 
Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 891, 11 dez, 2005, Disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7673, Acesso em: 17/03/2007, p, 2. 
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proporcionalidade razoável224, demonstrando claramente a opção da doutrina 

tributarista em aglutinar esses dois princípios. 

Tendo em vista essa verificação, adotaremos o entendimento ora exposto, 

tratando proporcionalidade e razoabilidade como sinônimos. Com isso, buscaremos, 

por hora em sede doutrinária e, posteriormente, na jurisprudência, as hipóteses de 

aplicação de ambas no universo da intervenção do Estado no domínio econômico 

por meio de tributos.  

Inicialmente, plausível que se saliente que o Direito Tributário mantém a 

função do princípio da razoabilidade/proporcionalidade como norte de interpretação 

e decisão, inserindo-se numa conjuntura mais generalizada pela qual passou todo o 

direito. Sem embargo, foi na transformação de paradigmas que marcou a transição 

da Velha para uma Nova Hermenêutica, como reação ao formalismo jurídico, que se 

enquadra a ascensão dos princípios e, sobretudo, do princípio da 

razoabilidade/proporcionalidade como vetor interpretativo.  

Nesse sentido é a lição do já citado Hugo de Brito Machado de que no 

centro dessa visão do Direito por princípios destacam-se a proporcionalidade e a 

razoabilidade como os princípios de maior importância, de cuja utilidade já ninguém 

pode mais ter dúvida e de cujo estudo, portanto, não se pode prescindir. No âmbito 

da tributação e especialmente no que diz respeito às sanções tributárias é enorme a 

importância da consideração desses dois princípios jurídicos como padrões valiosos 

para o intérprete e aplicador das normas jurídicas e, em especial, das normas da 

Constituição.225 

O princípio da razoabilidade/proporcionalidade, nesse contexto, é 

correntemente utilizado na interpretação das normas tributárias em face do caso 

concreto, principalmente como critério de aferição de sua constitucionalidade. Com 

efeito, dispõe ele de elementos capazes de adequar a norma aos princípios que 

orientam o Sistema Tributário Nacional, oferecendo pronta solução às freqüentes 

                                                 
224 José Afonso da Silva, elencando os princípios que compõem o Sistema Tributário Nacional, assim 
se refere ao princípio que chama da proporcionalidade razoável: “Princípio da proporcionalidade 
razoável, regra que veda utilizar tributo com efeito de confisco. Isso, na verdade, significa que o 
tributo não deve subtrair mais do que uma parte razoável do patrimônio ou da renda do contribuinte.” 
– grifos constantes no original. (Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 693).  
225 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 137/138. 
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fundamentais afetados. O controle da necessidade deve limitar-se, em razão do 

princípio da separação dos Poderes, à anulação do meio escolhido quando há um 

meio alternativo que, em aspectos considerados fundamentais, promove igualmente 

o fim causando menores restrições.  

Um meio é proporcional quando o valor da promoção do fim não for 

proporcional ao desvalor da restrição dos direitos fundamentais. Para analisá-lo é 

preciso comparar o grau de intensidade da promoção do fim com o grau de 

intensidade da restrição dos direitos fundamentais. O meio será desproporcional se 

a importância do fim não justificar a intensidade da restrição dos direitos 

fundamentais.222 

A respeito da congruência significativa entre esses dois princípios, pertinente 

se faz a lição de Hugo de Brito Machado que afirma que o princípio da razoabilidade 

é muita vez confundido com o princípio da proporcionalidade, e com ele realmente 

se identifica em diversos pontos, dependendo do sentido no qual um e outro estejam 

sendo referidos. De todo modo, existe uma distinção importante que justifica a 

referência aos dois princípios. 

Continuando, é claro que tomado o princípio da proporcionalidade em seu 

significado mais abrangente, neste estará incluído o princípio da razoabilidade. E 

tomado o princípio da razoabilidade em seu sentido mais abrangente, nele estará 

incluído o princípio da proporcionalidade. De todo modo, na medida em que se 

admite um sentido menos abrangente, para um ou para o outro, opera-se automática 

complementação, de sorte que nenhum problema ficará fora do âmbito de aplicação 

de um ou de outro. Até porque o proporcional será sempre, em qualquer caso, 

razoável. 223 

No plano do Direito Tributário, assim, a doutrina não opera nítida distinção 

entre o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade, de maneira que 

um ou outro figuram nas obras dessa área de modo equivalente, desempenhando a 

mesma função no sistema jurídico tributário. Chega-se a referir-se a um princípio da 

                                                 
222 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 5ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p.169. 
223 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 139. 
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anglo-saxão e outra no direito germânico, fato que confere a cada um deles certas 

peculiaridades. Todavia, no plano da aplicação, identificam-se ambos como 

elementos de controle dos atos do Estado, funcionando como eficientes 

instrumentos interpretativos e de decisão.  

Humberto Ávila assenta que a razoabilidade encontra-se no plano dos 

postulados normativos-aplicativos e aplica-se, primeiro, como diretriz que exige a 

relação das normas gerais com as individualidades do caso concreto, quer 

mostrando sob qual perspectiva a norma deve ser aplicada, que indicando em quais 

hipóteses o caso individual, em virtude de suas especificidades, deixa de se 

enquadrar na norma geral. Segundo, como diretriz que exige uma vinculação das 

normas jurídicas com o mundo ao qual elas fazem referência, seja reclamando a 

existência de um suporte empírico e adequado a qualquer ato jurídico, seja 

demandando uma relação congruente entre a medida adotada e o fim que ela 

pretende atingir. Terceiro, como diretriz que exige a relação de equivalência entre 

duas grandezas.220 

No mesmo passo, o mencionado autor analisa a proporcionalidade também 

como postulado e conclui que o postulado da proporcionalidade aplica-se nos casos 

em que exista uma relação de causalidade entre um meio e um fim concretamente 

perceptível. A exigência de realização de vários fins, todos constitucionalmente 

legitimados, implica a adoção de medidas adequadas, necessárias e proporcionais 

em sentido estrito.221 

Um meio é adequado quando promove minimamente o fim. Na hipótese de 

atos jurídicos gerais a adequação deve ser analisada do ponto de vista abstrato, 

geral e prévio. Na hipótese de atos jurídicos individuais a adequação deve ser 

analisada no plano concreto, individual e prévio. O controle da adequação deve 

limitar-se, em razão do princípio da separação dos Poderes, à anulação de meios 

manifestamente inadequados.  

Um meio é necessário quando não houver meios alternativos que possam 

promover igualmente o fim sem restringir na mesma intensidade os direitos 

                                                 
220 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 5ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p.169. 
221 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 5ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p.169. 
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consecução dos objetivos impressos na Carta Constitucional, destinando de forma 

coerente e direcionada ao bem da sociedade como um todo os seus esforços na 

implementação das suas políticas econômicas.   

 

8.2 Princípios (Postulados) da Razoabilidade e Proporcionalidade  

 

Não podemos deixar de mencionar o princípio da razoabilidade e da 

Proporcionalidade como fortes instrumentos de interpretação em favor das 

limitações que devem ser impostas ao Estado em sua intervenção no domínio 

econômico, vez que se mostra de grande valia, em todos os ramos do direito, para o 

alcance de fins perscrutados no Direito como um todo, e, principalmente, na 

valorização precípua do princípio da dignidade da pessoa humana, princípio 

fundante da Constituição da República de 1988. 

Outrossim, mister que citemos a questão do tratamento equivalente entre o 

princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, tendo em vista que a doutrina 

tributarista freqüentemente se refere a um e a outro como sinônimos. O próprio 

Supremo Tribunal Federal não estabelece uma distinção precisa entre eles219, o que 

mais uma vez justifica que tal questão seja resgatada.  

Antes, porém, de adentrar no tema, mister que se resgate a concepção 

adotada no início deste trabalho quanto às categorias de princípios. Dissemos, 

inicialmente, que os postulados configuram espécies do gênero “princípios lato 

sensu”, tendo em vista que, embora sejam vetores que indicam os modos de 

raciocínio a serem utilizados na busca pela concretização dos fins imputados pelos 

“princípios stricto sensu”, não deixam de ser princípios, pois também é função 

destes auxiliar na interpretação e fixação do sentido das normas jurídicas.  

Impende reafirmar, portanto, que a distinção entre o princípio da 

razoabilidade e da proporcionalidade reside mais no plano da origem, uma no direito 
                                                 
219 A esse respeito ver julgados do STF: AI-AgR-ED-ED n.º 265.064/MT, 2ª Turma, Relator Ministro 
Carlos Velloso, DJ de 23.08.2002, p. 114. HC n.º 76.060/SC, 1ª Turma, Relator Ministro Sepúlveda 
Pertence, DJ de 15.05.1998, p. 44. 
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domínio econômico petrolífero, mas assentar, firmemente, que essa ação do Poder 

Público deve se efetuar, sempre e obrigatoriamente, com fulcro nesses princípios, 

visto que são os fins a que se deve dirigir todo e qualquer ato do Estado, que age 

em nome de toda a coletividade. 

Nesse diapasão, a hermenêutica a ser realizada acerca da intervenção 

estatal devida há que seguir rigorosamente esses princípios econômico-tributários e 

os próprios fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

Não é demais destacar, por seu turno, que, não obstante a boa intenção do 

Estado em regular e estabilizar a economia e, assim, as relações sociais, o 

instrumento da intervenção estatal na ordem econômica por meio das contribuições 

interventivas provoca controvérsias ferrenhas, mormente no setor empresarial, o 

qual é diretamente atingido por tais medidas, havendo mesmo aqueles que a vêem 

como ferramenta de todo perniciosa e inútil.  

Contudo, ela se constitui uma realidade inescusável no mundo atual, 

podendo-se assentar que praticamente todos os Estados aplicam a tributação com 

fins de regular a economia, sendo distintas somente as formas concretas, de uns 

para outros, de se efetivar as medidas interventivas e conforme peculiaridades e 

circunstâncias locais, as modalidades e a intensidade do seu processo. 

Tomando por base as finalidades constitucionais para as quais foi criada a 

CIDE-Combustíveis, bem como a destinação que os recursos arrecadados com sua 

cobrança devem tomar, segundo a Lei n.º 10.336, de 2001, essa contribuição, ao 

menos em tese, vem cumprindo a sua finalidade, pois que editada com base 

naqueles princípios delineados no art. 170, muito embora, como veremos mais 

adiante, nem sempre esses fins estejam sendo concretizados quando da aplicação 

de seus recursos pela Administração. 

Dessa forma, o que cumpre salientar, é que a observância dos princípios 

constitucionais econômicos não deve se dar apenas pelo Poder Legislativo, 

originariamente responsável pela edição de medidas normativas, ou pelo Poder 

Judiciário, que aplica o ordenamento jurídico aos casos concretos, mas também, e 

principalmente, pelo Poder Executivo, que deve primar veementemente pela 
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desregulamentação total em país de tamanhas desigualdades sociais, e em país em 

que a infância não tem condições de desenvolver-se, educar-se para o amanhã, em 

que a grande maioria dos brasileiros vive em situação abaixo dos padrões da 

pobreza, e isso segundo estatísticas mundiais.217 

Assim, a participação do Estado na economia será uma necessidade, 

enquanto, no sistema capitalista, se busque condicionar a ordem econômica ao 

cumprimento de seu fim de assegurar existência digna a todos, conforme os ditames 

da justiça social e por imperativo de segurança nacional.218 

Entretanto, os limites da intervenção serão sempre definidos pelo conjunto 

de princípios constitucionais que regem a ordem econômica como um todo, e ainda 

mais especificamente, a intervenção por meio da contribuição de intervenção no 

domínio econômico incidente no setor de combustíveis deverá ser delimitada pela 

principiologia constitucional tributária, pela declaração expressa dos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito, dentre eles a cidadania, a dignidade da pessoa 

humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pois tendo a Constituição 

garantido a liberdade de iniciativa, em contrapartida assegurou a valorização do 

trabalho e a dignidade da pessoa humana, como forma de se evitar e coibir abusos 

por parte do Estado ao realizar os seus misteres e dos particulares, sob o título de 

alcance do bem comum. 

Além disso, constituem ainda limites à atuação estatal em esfera econômica 

o art. 3º constante da Constituição Federal, o qual disciplinou os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil como a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a 

redução das desigualdades sociais. Ou seja, ao intervir no domínio econômico, deve 

ainda o Estado se prestar a cumprir tais objetivos, vez que é função da existência da 

própria ordem econômica (mundo do ser) desenvolver economicamente o país para 

que se alcancem bons níveis de desenvolvimento humano. 

Não se pretende, com esse tópico, se exaurir de que forma cada princípio 

que rege a ordem econômica será alcançado quando da ingerência do Estado no 
                                                 
217 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 90-91. 
218 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 
777. 
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compromete a natureza vinculada da contribuição, mas apenas preserva a 

competência normativa constitucional do legislador orçamentário para, em relação a 

cada exercício financeiro, projetar as receitas e autorizar as despesas públicas, 

distribuindo contábil e financeiramente os recursos, em conformidade com as 

vinculações legais e constitucionais. 

Por fim, a indicação dos produtores, formuladores e importadores como 

contribuintes da CIDE não importa em violação ao princípio da isonomia, pois todos 

os demais beneficiados com a intervenção do Estado no domínio econômico, a qual 

é custeada pela contribuição, são onerados economicamente, a partir do custo e 

preço intermediários dos produtos, com a incidência fiscal situada na origem do 

processo econômico.216 Sendo assim, patente está a constitucionalidade da CIDE-

Combustíveis. 

 

8 Princípios Aplicáveis à CIDE - Combustíveis  

 

Como podemos perceber do estudo realizado até o momento, é imperioso 

que o Estado atue no domínio econômico, intervindo de forma a deixar estável não 

só as forças econômicas nacionais, mas também as relações sociais, que estão 

intimamente ligadas àquelas, visto que é através do poder econômico, mínimo que 

seja, que se podem desenvolver as condições mínimas de existência humana. 

 

 8.1 Observância dos Princípios da Ordem Econômica 

 

Mister se faz que haja regulamentação por parte do Estado, embora vigore 

na ordem econômica o princípio base da liberdade de iniciativa, pois não podem as 

livres forças do mercado ficar sem amarras. Não se pode, ao contrário, desejar a 
                                                 
216 TRF 3ª Região. Agravo de Instrumento n.º 177182. São Paulo. Órgão Julgador: Terceira Turma. 
Rel. Des. Carlos Muta. DJU 24/09/2003. p. 231. 
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a sua lei instituidora trazer todos os aspectos atinentes à sua aplicação, como a 

base de cálculo, alíquotas, hipótese de incidência e sujeitos passivos, além de 

prever a destinação a cumprir a sua finalidade constitucional. 

Dessa forma, os Tribunais Regionais Federais da 1ª e da 3ª Região já 

decidiram sobre a questão apontando a constitucionalidade da CIDE-Combustíveis, 

entendimento ao qual nos filiamos. No fito de corroborar a opinião aqui esposada, 

cumpre afirmar que a decisão exarada pelo TRF da 1ª Região 214 ressaltou o fato de 

que a Lei n.º 10.336, de 2001, que instituiu a CIDE-Combustíveis não é 

inconstitucional, pois segundo seu entendimento, não há que se falar em afronta ao 

art. 146, III da Constituição de 1988,  vez que, subsumindo-se a contribuição 

hostilizada a tributo, não se lhe vislumbra agressão ao CTN, cuja natureza jurídica é 

de Lei Complementar.  

Por sua vez, o TRF da 3ª Região215 decidiu, no que tange à sua instituição 

por lei ordinária, que a referência ao artigo 146, inciso III, da Constituição Federal, 

apenas define uma relação de hierarquia, determinando o conteúdo, mas não a 

forma legislativa válida para a instituição das contribuições de intervenção no 

domínio econômico que, assim, podem ser criadas formalmente por meio de lei 

ordinária, observadas as prescrições materiais da lei complementar de normas 

gerais, que são aplicáveis, por evidente, a toda e qualquer espécie tributária. Assim, 

o que se verifica, prima facie, é que a CIDE foi instituída para custear a intervenção 

do Estado, em atividades e programas definidos, pela própria Constituição, como de 

interesse direto dos atingidos pela tributação, aos quais se reverte um benefício 

específico.  

Não se avista, pois, mero interesse fiscal de arrecadação, mas hipótese 

congruente de extrafiscalidade, motivo bastante para presumir-se legítima a 

cobrança da aludida contribuição. A lei específica previu, em conformidade com o 

texto maior, que os recursos são vinculados às despesas efetuadas no interesse e 

em benefício do setor econômico tributado (incisos I, II e III do § 1º do artigo 1º da 

Lei n.º 10.336, de 2001). A expressão "na forma da lei orçamentária" não 
                                                 
214 TRF 1ª Região. Agravo de Instrumento n.º 01000187885. Distrito Federal. Órgão Julgador: Quarta 
Turma. Rel. Des. Hilton Queiroz. DJ 13/09/2002. p. 107. 
215 TRF 3ª Região. Agravo de Instrumento n.º 177182. São Paulo. Órgão Julgador: Terceira Turma. 
Rel. Des. Carlos Muta. DJU 24/09/2003. p. 231. 
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constata-se como apenas arrecadatório, conforme veremos com mais destreza ao 

tratar da destinação dos recursos dessa exação.  

De antemão, para que não deixemos de analisar este instrumento de 

intervenção com visão realista e crítica, fique registrado o desempenho da 

arrecadação anual da CIDE-Combustíveis, conforme demonstra a Unafisco213 na 

divulgação de seu relatório anual, tendo sido arrecadado, no ano de 2006, o valor 

absoluto de R$ 7.918,270.000,00 (Sete bilhões, novecentos e dezoito milhões e 

duzentos e setenta mil reais), só com esse setor, que corresponde a 2,10% da 

arrecadação inteira do ano, que fora de 377.055.240.000 (Trezentos e setenta e sete 

bilhões, cinqüenta e cinco milhões, duzentos e quarenta mil). 

            Ora, impera a característica da fiscalidade, mas não tem sido levado a termo 

o cumprimento da finalidade constitucional da CIDE-Combustíveis. O interesse do 

Estado é meramente arrecadatório, no sentido de não destinar a receita oriunda da 

CIDE-Combustíveis aos fins impostos pela Constituição, embora esteja revestido de 

interesse público da intervenção, pois ainda não se noticia uma implementação 

exaustiva dos objetivos traçados pela nossa Carta Maior.   

 Embora se preze pelo cumprimento de suas finalidades, o Estado, por 

vezes, vem se esquivando de sua obrigação constitucional. Essa atitude (ou falta 

dela) no que tange à implementação do fim imposto pela norma advinda da exação 

CIDE-Combustíveis configura patente inconstitucionalidade na gestão dos recursos 

financeiros, que deve ser cabalmente repreendida pelo Poder Judiciário no exercício 

do seu mister de fiscalizar a atuação da Administração Pública, com vistas à 

execução dos ditames constitucionais. 

Por sua vez, tendo em vista os elementos constitutivos da CIDE-

Combustíveis delineados até o momento, e considerando que todos estão de acordo 

com os ditames constitucionais, muito embora na prática não seja, nem sempre, 

aplicada da forma esperada, vislumbramos a constitucionalidade desse instituto 

jurídico. Podemos verificar que essa modalidade de contribuição preenche todos os 

requisitos de aferição da constitucionalidade, tais como a sua competência, o fato de 
                                                 
213 Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. 
http://www.unafisco.org.br/estudos_tecnicos/2007/anaarre06.pdf. Acesso em 20 de janeiro de 2008. 
Ainda não foram divulgados dados relacionados ao ano de 2007. 
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atenção ao ser humano (destinatário final dos esforços de preservação), como o 

destinado a geradores de energia para hospitais, e os destinados a atividades como 

as corridas de automóveis. Diferenciar tais situações é também aplicação do 

princípio da isonomia, pois o diferencial adotado para distingui-las, o uso em face do 

meio ambiente, é valor legitimamente indicado pela Constituição.’ 211 

 Esta forma de determinação de base de cálculo e alíquota de tributos já é 

adotada no Brasil para alguns impostos indiretos, como por exemplo o IPI sobre 

bebidas, não constituindo, portanto, nenhuma inovação. 

No que concerne ao pagamento, assim, nos termos do art. 6º da Lei n.º 

10.336, de 2001, no caso de comercialização, no mercado interno, a CIDE-

Combustíveis devida será apurada mensalmente e deve ser paga até o último dia 

útil da primeira quinzena do mês subseqüente ao de ocorrência do fato gerador, 

enquanto que na importação, a Cide-Combustíveis deverá ser paga na data do 

registro da Declaração de Importação (DI). 

 

7 O caráter fiscal/extrafiscal da CIDE – Combustíveis e sua 
Constitucionalidade  

 

            Diante das considerações feitas até o presente momento, e levando em 

conta que consideramos que a Contribuição de Intervenção no domínio econômico, 

como um todo, possui caráter fiscal e extrafiscal 212, como não podia deixar de ser, 

também possui esse caráter a CIDE-Combustíveis.  

Contudo, diante do cenário normativo apresentado nesse trabalho, podemos 

dizer, a título de expressão crítica, que o ponto focal dessa espécie de CIDE 

                                                 
211 FERRAZ, Roberto. Tributação e Meio Ambiente: o Green Tax no Brasil (A Contribuição de 
intervenção no domínio econômico da Emenda 33/2001). Revista de Direito Ambiental n.º 31, São 
Paulo, Revista dos Tribunais, jul-set 2003, p, 171, Apud Michelle Gonçalves Evaristo. A 
Constitucionalidade da Cide – Combustíveis. Natal: UFRN, 2004. p. 32. 
212 A esse respeito vide item 3, do Capítulo III.  
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produtos acima elencados são mais “essenciais” que outros, o que consagra, por 

sua vez, o princípio da isonomia, a partir do qual se trata desigualmente situações 

desiguais. 

Corrobora este entendimento o julgamento da Apelação em Mandado de 

Segurança realizado pelo TRF da 1.ª Região210 relativo ao IPI incidente sobre o 

açúcar, que demonstra a legitimidade da aplicação do critério da essencialidade, 

uma vez que a fixação, pelo Decreto n.º 420/92, da alíquota de 18% para o IPI 

incidente sobre os diversos tipos de açúcar, tinha como pressuposto a existência de 

uma política nacional de preço unificado, que não foi modificada pela Portaria n.º 

04/92, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. De outro lado, 

conforme já pacificado por este Tribunal, a incidência do IPI sobre o açúcar não 

ofende ao princípio constitucional da seletividade do tributo, do mesmo modo que a 

fixação de alíquotas diversificadas para o mesmo produto, em razão do Estado em 

que foi fabricado, não representa ofensa ao princípio da isonomia. Não se sujeitando 

o açúcar cristal superior e especial à política nacional de preços a partir da Portaria 

n.º 189, de 1995, ilegítima a incidência do IPI à alíquota de 18%, como exigido pelo 

Decreto n.º 420, de 1992. 

Outrossim, cabe verificar que a Lei que regulamenta a CIDE-Combustíveis 

traz a previsão de possíveis alíquotas diferenciadas, conforme o produto ou o uso, o 

que configura importante precisão do conteúdo do princípio da isonomia em matéria 

tributária. 

De fato, ‘à primeira vista, não poderia ocorrer de produtos idênticos ou 

mesmo semelhantes serem diferenciados em face de tributação. No entanto, num 

contexto ambiental, fica logo ressalvada a efetiva diferença existente entre produtos 

e o uso que se faz deles. Pode-se imaginar exemplos simples como a diferenciação 

de alíquotas entre combustíveis renováveis e menos poluentes, como o álcool e os 

não-renováveis, e mais poluentes, como a gasolina e o diesel, ficando estes últimos 

com as alíquotas mais elevadas, por conta de sua menor adequação a uma política 

de proteção ao meio ambiente. Exemplo mais complexo, vinculado ao uso, seria a 

diferenciação de alíquotas entre combustíveis destinados a atividades essenciais de 

                                                 
210 Terceira Turma, n.º 94.01.06253-6/MG, relator Juiz Osmar Tognolo, decisão 23/02/1999, 
publicação DJ 23/02/2000, pág. 05. 
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A alíquota, por sua vez, é estabelecida em valores absolutos e não em 

percentuais. Conforme depreendemos do art.14 209 da Lei n.º 10.636, de 2002, que 

alterou a Lei acima citada:  

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. 

Tendo em vista os valores das alíquotas determinados pela Lei n.º  10.336, 

de 2001, houve um aumento significativo (cerca de 50%) na arrecadação por meio 

da CIDE-Combustíveis. Entretanto, pode-se dizer que o princípio da essencialidade 

seria o supedâneo para a variação dessas alíquotas, tendo em vista que alguns dos 

                                                                                                                                                         
a) pago pelo próprio contribuinte quando da importação; ou 
b) pago por outro contribuinte quando da aquisição no mercado interno. 
Obs.: A dedução será feita pelo valor global da Cide pago nas importações realizadas no mês, 
levando em conta o conjunto de produtos importados e comercializados, sendo desnecessária a 
segregação por espécie de produto,  
In, http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIPJ/2005/PergResp2005/pr893a906.htm, 
Acesso em 10 de fevereiro de 2007. 
209 O art. 14 da lei 10.636/2002 alterou as alíquotas especificadas pelos arts. 5º e 9º da Lei 10.336/01, 
e art. 1º do Dec 4.066/01 
a) gasolinas e suas correntes, incluídas as correntes que, por suas características, possam ser 
utilizadas alternativamente para a formulação de diesel, R$ 501,10 por m3; 
b) diesel e as correntes que, por suas características, sejam utilizadas exclusivamente para a 
formulação de diesel, R$ 157,80 por m3; 
c)querosene de aviação, R$ 21,40 por m3; 
d) outros querosenes, R$ 25,90 por m3; 
e) óleos combustíveis (fuel oil), R$ 11,40 por t; 
f) gás liqüefeito de petróleo (GLP), inclusive o derivado de gás natural e de nafta, R$ 104,60 por t; e 
g) álcool etílico combustível, R$ 22,54 por m3. 
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Entretanto, com a revogação do §4º do art. 5º da Lei n.º 10.336, de 2001 e 

inserção do § 3º pela Lei n.º 10.833, de 2003, a isenção à CIDE passou a se dar 

somente no que tange aos produtos objeto de CIDE que venham a ser vendidos a 

empresas comerciais exportadoras, conforme definida pela Agência Nacional de 

Petróleo, com o fim especifico de exportação ao exterior, tratados no art. 10 da Lei 

n.º 10.336, de 2001. Além disso, foi prevista a possibilidade de o Poder Executivo 

dispensar o pagamento da CIDE incidente sobre as correntes de hidrocarbonetos 

líquidos não destinados à formulação de gasolina ou diesel, nos termos e condições 

que estabelecer, inclusive de registro especial do produtor, formulador, importador e 

adquirente(§ 3º do art. 5º, acrescido pela Lei n.º 10.833, de 2003).  

E para que não ficasse sem regulamentação, à Nafta petroquímica 

destinada à produção ou formulação de gasolina ou diesel, de acordo com a Lei n.º 

11.196, de 2005, aplicam-se as disposições do art. 4º da Lei n.º 9.718, de 27 de 

novembro de 1998, e dos arts. 22 e 23 da Lei n.º 10.865, de 30 de abril de 2004, 

incidindo as alíquotas específicas: fixadas para o óleo diesel, quando a nafta 

petroquímica for destinada à produção ou formulação exclusivamente de óleo diesel; 

ou fixadas para a gasolina, quando a nafta petroquímica for destinada à produção ou 

formulação de óleo diesel ou gasolina.207 

 

6 Alíquotas, Bases de Cálculo e Pagamento 

 

A CIDE-Combustíveis possui como base de cálculo a unidade de medida do 

produto, distintamente do que se dá com as outras modalidades de CIDE existentes, 

como a CIDE-royalties ou a CONDECINE, conforme podemos inferir da 

interpretação do art. 4° da Lei n° 10.336, de 2001. Corresponde, assim, à quantidade 

comercializada do produto, expressa de acordo com o art. 3º da Lei n.º 10.336, de 

2001, sendo deduzido o valor devido em operação anterior.208 

                                                 
207 Art. 14, I e II da Lei 10.336/2001, com redação alterada pela Lei 11.196/2005. 
208 Do valor da Cide-Combustíveis incidente na comercialização no mercado interno, poderá ser 
deduzido o valor da Cide devido em operação anterior: 
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termos e condições a serem estabelecidos pela Agencia Nacional de Petróleo205; e 

b) os produtos objeto de CIDE que venham a ser vendidos a empresas comerciais 

exportadoras, conforme definida pela Agência Nacional de Petróleo, com o fim 

especifico de exportação ao exterior, observadas outras condições estabelecidas na 

própria Lei em relação a prazo de exportação. 

Contudo, deveria ser observado o seguinte206: 

a) A empresa comercial exportadora que no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, contado da data de aquisição, não houver efetuado a exportação dos produtos 

para o exterior, fica obrigada ao pagamento da CIDE, até o décimo dia subseqüente 

ao vencimento deste prazo (para a empresa efetivar a exportação), mediante a 

aplicação das alíquotas específicas aos produtos adquiridos com essa finalidade 

mas não exportados. 

b) A empresa comercial exportadora que alterar a destinação do produto 

adquirido com o fim específico de exportação, ficará sujeita ao pagamento da CIDE 

objeto da isenção na aquisição, até o último dia útil da primeira quinzena do mês 

subseqüente ao de ocorrência da revenda no mercado interno. 

c) Nos casos previstos nas letras a e b, acima, os valores serão acrescidos 

de: 

c.1) multa de mora (apurada na forma do caput e do § 2o do art. 61 da 

Lei no 9.430/1996), calculada a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao de 

aquisição dos produtos; e 

c.2) juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação 

e Custódia - Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir 

do primeiro dia do mês subseqüente ao de aquisição dos produtos, até o último dia 

do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do pagamento. 

                                                 
205 No entanto, presumir-se-ia destinada à produção de gasolina, a nafta cuja utilização (na 
elaboração daqueles produtos) não seja comprovada. hipótese em que a CIDE é devida desde a data 
de sua aquisição ou importação, pela central petroquímica. 
206 Dados retirados do sítio eletrônico da Receita Federal. Acesso em 20 de janeiro de 2008. 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CIDEComb/default.htm. 
 



 123 

Portanto, compartilhamos do entendimento de que o fato em si é tributável, 

mas a lei, e somente ela, dispensa o pagamento do tributo, excluindo-o do campo de 

incidência. Dessa forma, o fato gerador ocorre normalmente, e a lei dispensa o 

pagamento. Assim, a isenção situa-se no campo da incidência: há a ocorrência do 

fato imponível (fato gerador in concreto), e a conseqüente obrigação tributária; 

apenas o pagamento do tributo é dispensado pela lei.  

A priori, pode-se dizer que a CIDE-Combustíveis201, nos termos do §2º do 

art. 3º da Lei n.º 10.336, de 2001, não incide sobre a receita de exportação, para o 

exterior dos produtos: gasolina, o óleo diesel, o querosene de aviação, os óleos 

combustíveis, e o GLP, inclusive o derivado de gás natural e de nafta, e álcool etílico 

combustível, ou seja, a hipótese de incidência dessa exação não alcança o fato 

acima descrito, e tal regra tem fundamento constitucional, com base no previsto no 

§2º, I do art. 149.  

Porém, essa qualificação legalmente expressa, não pode se confundir com 

isenção, vez que constitui, simplesmente, e para maior clareza, mera explicitação de 

que não se configura, neste caso, a hipótese de incidência. A rigor, tal norma 

poderia deixar de existir sem que nada se alterasse.202 

Assim, esclarecido o que vem a ser, de fato, a isenção tributária, sem, 

contudo, esmiuçar  a sua distinção com relação à imunidade e a não-incidência203, 

podemos mencionar as isenções concedidas pela Lei que regulamenta a CIDE-

Combustíveis. 

Com base no art. 150, § 7º da Constituição Federal, eram estipuladas as 

isenções, antes da edição da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a essa 

exação tributária, as quais, basicamente, consistiam nas seguintes204: a) a 

importação ou revenda da Nafta petroquímica destinada à elaboração, por central 

petroquímica, de produtos petroquímicos não incluídos no caput do art. 5°, nos 

                                                 
201 Conforme já se delineou no item anterior (3, capítulo IV). 
202 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 232. 
203 A esse respeito vide  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São 
Paulo: Malheiros, 2006. p. 813-864 e MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São 
Paulo: Malheiros, 2005. p 231-233. 
204 Fonte:  http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CIDEComb/default.htm 
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Porém, essa não incidência citada pela Lei apresenta caráter de verdadeira 

imunidade tributária198, uma vez que fora delineada originalmente pelo inciso I, do 

parágrafo 2° do artigo 149 da Constituição Federal, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional n.° 33, de 2001. Deste modo, não poderá ser alterada por lei 

ordinária, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade.  

 

 

 

5 Isenções à CIDE – Combustíveis  

 

Sem adentrar no mérito das grandes discussões que afligem o direito 

tributário, podemos afirmar que a isenção se dá como a exclusão, por lei, de parcela 

da hipótese de incidência, ou suporte fático da norma de tributação, sendo objeto da 

isenção a parcela que a lei retira dos fatos que realizam a hipótese de incidência da 

regra de tributação. Trata-se, pois, de uma forma de exceção à regra jurídica de 

tributação, pois impede a realização da obrigação tributária por antecipar-se à 

realização do fato gerador, impedindo o seu acontecimento. È instituída por uma 

norma negativa que inibe a norma de incidência que criou ou instituiu o tributo.199 

Para Rubens Gomes de Souza e Amilcar de Araújo Falcão200 a isenção 

tributária é a dispensa legal do pagamento do tributo devido, ou que normalmente 

seria devido. A isenção situa-se no campo da incidência, mas ali, contudo, o 

contribuinte encontra-se legalmente dispensado do pagamento do tributo.  

                                                 
198 “é uma forma qualificada ou especial de não-incidência, por supressão, na Constituição, de 
competência impositiva ou do poder de tributar, quando se configuram certos pressupostos, situações 
ou circunstâncias previstas no Estatuto Supremo”. Amílcar de Araújo Falcão apud  Regina Helena 
Costa. Imunidades Tributárias. São Paulo: Dialética, 2001. p. 34  
199 ÁVILA, Jaime Plá Pujades de. Isenção Tributária e Institutos afins, In, 
http://www.avocato.com.br/doutrina/2005.lcn1.htm, Acesso em 02 de abril de 2007. 
200 Apud Roque Antonio Carrazza. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 
2006. p.817. 
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referibilidade ou vinculação. Nesse sentido, dispõe o art. 11 da Lei n.º 10.336, de 

2001, como 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. Assim como também, responde, 

conjunta ou isoladamente, pela infração atinente à CIDE, o adquirente de 

mercadoria de procedência estrangeira, no mesmo caso acima mencionado, 

conforme o art. 12 da mencionada lei. 

 

 

4 Hipótese de Incidência 

 

Considerando que a hipótese de incidência corresponde à proposição fática 

que gerará a obrigação de pagar o tributo, enquanto que o fato gerador é a 

ocorrência prática dessa proposição, pode-se dizer que a CIDE-Combustíveis tem 

como fatos geradores197 as seguintes operações, realizadas com os combustíveis 

elencados no art. 3º da Lei n.º 10.336, de 2001 (gasolinas, diesel, querosenes, etc.): 

a) a comercialização no mercado interno; e b) a importação. 

Desta maneira, embora a referida contribuição incida sobre a importação e a 

comercialização dos produtos citados no tópico acima, não incidirá sobre as receitas 

de comercialização para exterior dos produtos em questão, segundo o parágrafo 2° 

do mesmo artigo. 

                                                                                                                                                         
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do 
cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 
197 O fato gerador é o aspecto material da hipótese de incidência tributária. Ricardo Lobo Torres 

lembra que  o CTN e a maior parte da doutrina brasileira empregam a expressão "fato gerador" para 
designar assim a situação abstrata definida em lei como a sua ocorrência no plano concreto. Em 
língua portuguesa não há expressões que indiquem, sem ambigüidade, a dimensão normativa e a 
concreta do fato gerador. Aliás em outros idiomas a expressão também é ambígua: fait générateur 
em francês, hecho imponible em espanhol e fattispècie em italiano compreendem simultaneamente o 
abstrato e o concreto. Só o alemão, pela sua opulência vocabular, possui dois termos distintos: 
Tatbestand, que é a situação genérica, e Tatsache, que corresponde ao fato concreto; mas a 
legislação e a doutrina germânicas, apesar disso, confundem muitas vezes os dois conceitos. Ricardo 
Lobo Torres. Curso de Direito Tributário. 4ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 207. 
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às disposições da legislação do imposto de renda, especialmente quanto às 

penalidades e aos demais acréscimos aplicáveis.194 

Entretanto, com a existência das agências reguladoras, e com a permissão 

dada pelo art. 7º,195 admite-se, por não haver ainda impedimento constitucional, que 

a União Federal delegue às agências a capacidade tributária ativa quanto à 

arrecadação de contribuição de intervenção sobre o domínio econômico, desde que 

presentes os requisitos constitucionais necessários à instituição deste tributo, 

conforme vimos ao tratar da relação entre a CIDE e as agências reguladoras (item 6 

do capítulo III).    

 

3 Delimitação dos sujeitos passivos e Responsabilidade Tributária 

 

A partir de agora, compete-nos afirmar que são considerados contribuintes 

desta espécie tributária interventiva o produtor, o formulador e o importador, pessoa 

física ou jurídica, dos seguintes combustíveis líquidos: gasolinas e suas correntes; 

diesel e suas correntes; querosene de aviação e outros querosenes; óleos 

combustíveis (fuel-oil); gás liqüefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural 

e de nafta; e o álcool etílico combustível (conforme parâmetros estabelecidos pela 

Agência Nacional de Petróleo – ANP), nos termos do art. 2° da Lei n.° 10.336, de 

2001. 

No que pertine à Responsabilidade Tributária, devemos atinar para o 

conteúdo do artigo 128196 de nosso diploma tributário, não esquecendo o caráter da 

                                                 
194 EVARISTO, Michelle Gonçalves. A Constitucionalidade da Cide – Combustíveis. Natal: UFRN, 
2004. p. 33. 
195 Art. 7º. 
§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa 
jurídica de direito público que a conferir. 
§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito 
público que a tenha conferido. 
§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do 
encargo ou da função de arrecadar tributos. 
196 Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a 
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva 
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Nesse desiderato, Paulo Roberto Lyrio Pimenta preleciona que em se 

estabelecendo qualquer fato com conteúdo econômico poderá figurar como critério 

material da norma impositiva da contribuição interventiva, desde que se enquadre no 

âmbito da competência da União, gizado pelo art. 153 da CF.191  

A União Federal percebendo que a CIDE sobre combustíveis não poderia 

incidir sobre operações mercantis de importação e comercialização no mercado 

interno, tendo em vista que o Poder Constituinte Originário não previu outra 

possibilidade para que fossem instituídos tributos sobre os eventos de competência 

tributária dos Estados Federados e do Distrito Federal, editou a Emenda 

Constitucional n.º 33/2001, a qual acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao artigo 149, 

dispondo principalmente que as contribuições de intervenção no domínio econômico 

poderão incidir sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus 

derivados e álcool etílico.  

Podemos dizer, a partir da análise do texto legal, mormente o art. 119192 do 

CTN, que a União, identificada no art. 149 da Constituição de 1988, é sujeito ativo 

da CIDE, e portanto, a competente para instituí-la e arrecadá-la, e, conforme reza o 

art. 13 da Lei n.º 10.336, de 2001 e faculta o art. 7º193 do CTN, as funções de 

arrecadação e fiscalização serão exercidas pela Receita Federal. 

Ressalte-se, assim, que o parágrafo único do referido art. 13 estabelece que 

a exação da CIDE submete-se às normas relativas ao processo administrativo fiscal 

de determinação e exigência de créditos tributários federais e de consulta, previstas 

no Decreto n.º 70.235, de 6 de março de 1972, e, no que couber, subsidiariamente, 

                                                 
191 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico: São Paulo, 
Dialética, 2002. p. 60. 
192 Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência 
para exigir o seu cumprimento. 
193 A partir de interpretação do Sistema Constitucional Tributário instaurado com a Constituição 
Federal de 1988, podemos afirmar que tal dispositivo fora recepcionado pelo nosso atual Sistema 
Tributário. Art. 7º. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar 
ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria 
tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 
da Constituição.  
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natural e de nafta, e álcool etílico combustível, exação tributária que passaremos a 

analisar a partir de agora. 

 

 

 

2 Competência Tributária 

 

Constituindo a competência tributária um nítido limite constitucional para a 

instituição da CIDE-Combustíveis, cuidaremos da mesma nos parágrafos que se 

seguem. 

Para Paulo de Barros Carvalho competência tributária, em síntese, é uma 

das parcelas entre as prerrogativas legiferantes de que são portadoras as pessoas 

políticas, consubstanciada na possibilidade de legislar para a produção de normas 

jurídicas sobre tributos.188 Já para Roque Antonio Carrazza a competência é a 

habilitação ou, se preferirmos, a faculdade potencial que a Constituição confere a 

determinadas pessoas, para que tributem.189 

Desta forma, a Competência tributária é o momento anterior à existência do 

tributo, é o direito constitucional de ter credenciais para regular uma situação jurídica 

tributária entre o sujeito ativo e o passivo. Com efeito, é indelegável, tendo em vista 

que o ente político nomeado pela Constituição Federal para disciplinar e instituir 

determinado tributo pela Constituição Federal, mesmo que não exerça seu direito ou 

prerrogativa, devido a facultatividade do exercício, não pode transferi-la a outrem, 

mas tão somente delegar a capacidade tributária para arrecadar o tributo.190 

                                                 
188 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 
212. 
189 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 25. 
190 OLIVEIRA, André Felix Ricotta de. A Instituição da CIDE sobre Combustíveis e o desrespeito à 
Competência Tributária e ao Princípio do Não-Confisco.  Tributario.net. São Paulo. a. 5. 26/11/2002. 
In: http://www.tributario.net/artigos/artigos_ler.asp?id=22338. Acesso em: 5/6/2006. 
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1 A Origem da CIDE-Combustíveis e a Emenda Constitucional N.º 
33/2001  

 

Pode-se afirmar que foi com a Emenda Constitucional n.º 33, de 11 de 

dezembro de 2001, a qual trouxe importantes modificações ao texto constitucional 

relacionadas ao Direito Tributário que nasceu a CIDE-Combustíveis. Pode-se dizer, 

com razoável firmeza, que um dos objetivos principais dessa Emenda, foi viabilizar a 

sua criação. 

A CIDE-Combustíveis nasceu da necessidade do Estado intervir de forma 

normativa e regulatória no setor econômico petrolífero, tendo em vista que, a partir 

da promulgação da Emenda Constitucional n.º 09, de 1995, foi flexibilizado o 

monopólio da Petrobrás com relação às operações com petróleo e combustíveis.186 

Desta forma, foi necessária a implantação de uma política tributária 

isonômica para todas as empresas que viessem a realizar operações com petróleo e 

seus derivados no Brasil.  

Posteriormente a EC n.º 33, de 2001, dessarte, tornou-se patente a 

existência de três espécies de contribuições, o que já afirmado pelos julgados do 

STF, mesmo anteriormente à edição da referida Emenda. Assim, parece 

ultrapassada a idéia de denominar todas essas contribuições do art. 149 de 

contribuições sociais, haja vista que, se contribuições sociais fosse o gênero, não 

faria nenhum sentido a redação do §2º, ao dispor sobre contribuições sociais e de 

intervenção no domínio econômico.187   

Nesses termos, a CIDE-Combustíveis se originou com a Lei n.º 10.336, de 

19 de dezembro de 2001, que instituiu a Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de gasolina e suas 

correntes, diesel e suas correntes, querosene de aviação e outros querosenes, óleos 

combustíveis (fuel-oil), gás liquefeito de petróleo (GLP), inclusive o derivado de gás 

                                                 
186 Ainda são monopólio de fato, mas, juridicamente, é possível a entrada de outras empresas em 
nosso mercado. 
187 Seria como um enunciado que dispusesse sobre os tributos e os impostos, por exemplo. 
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IV A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico aplicável ao Setor de 
Combustíveis na Constituição de 1988 

 

As contribuições interventivas, assim como as demais contribuições 

especiais, têm seu fundamento de validade no art. 149 da Constituição Federal. 

Contudo, da análise do dispositivo mencionado, podemos aduzir que a instituição 

das contribuições de intervenção no domínio econômico, de competência tributária 

exclusiva da União, devem ser orientadas por uma finalidade. Isso atribui a essa 

espécie tributária uma natureza diferenciada, como de resto ocorre com as outras 

contribuições incluídas no mesmo art. 149. 

 No caso da contribuição interventiva no setor de petróleo e gás natural, 

essa finalidade, obrigatoriamente, é a de regularização da atividade petrolífera, ou 

seja, a sua extrafiscalidade, atribuindo-se-lhe um caráter próprio que será abordado 

no decorrer deste tópico. 

Desta feita, cumpre-nos descobrir quais os limites constitucionais que se 

impõem à aplicação da contribuição interventiva com relação aos combustíveis, no 

sentido de que tal espécie tributária não fuja às suas bases constitucionais quando 

da intervenção estatal na economia do petróleo. 

Assim, a problemática a ser discutida consiste em saber como a instituição 

da CIDE no setor petrolífero preenche essa finalidade interventiva e quais os limites 

constitucionais que possibilitam que essa finalidade seja cumprida sem desrespeito 

aos ditames da Carta Maior.  
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Em suma, cabe ao Estado assegurar que o plano econômico seja 

concretizado e seus fins sejam cumpridos, ficando a cargo da iniciativa privada 

apenas adimplir o tributo, na esperança de que aquele setor da economia reste 

devidamente regulamentado após a intervenção e cumprimento do planejamento 

econômico, pois, como já se falou, ele é meramente indicativo para os particulares. 

Assim, à guisa de conclusão, as contribuições têm finalidades próprias, que 

devem ser respeitadas e que não se confundem com as previsões do planejamento. 

Nesse sentido elas são meios para atender à atuação do Estado em determinado 

setor, obrigando-se o Estado a utilizá-las com um determinado fim. Mas isso não 

obriga o contribuinte a atingir os fins do planejamento, cujas previsões são apenas 

sugestivas para o setor privado. Por isso elas ficam sob o crivo, para o Estado, dos 

critérios da necessidade, adequação e proporcionalidade, mas para o contribuinte, 

não ao êxito na obtenção dos resultados da política econômica projetada.185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio; SOUZA, Hamilton Dias de. Contribuições de intervenção no 
domínio econômico e a Federação, Revista Pesquisas Tributárias sobre Contribuições de intervenção 
no domínio econômico. Coordenador: Ives Gandra Martins., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
p. 94. 
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Destarte, nos próprios termos da matriz constitucional do intervencionismo 

econômico (art. 174 da CF), o planejamento econômico só é impositivo para o setor 

público, tendo mero caráter de recomendação para o setor privado. Resulta, assim, 

que essa espécie tributária apenas poderá ser estabelecida excepcionalmente, pelo 

tempo em que durar a desorganização de dado setor econômico, ocasionando o 

desequilíbrio de mercado, sob pena de acarretar intervenção atabalhoada, que mais 

desorganiza do que organiza a atividade econômica, assentada no regime de livre 

concorrência. 183 

E, ainda, que os seus fins deverão ser obrigatoriamente cumpridos pelo 

Estado, enquanto pelos particulares cabe somente cumprir com o pagamento de tal 

exação, deixando para o Estado a tarefa de empregar tais recursos. 

Sendo assim, pelo fato de ser a contribuição interventiva instrumento de 

planejamento econômico, à nitidez, não pode ser utilizado de forma determinante 

para o setor privado, e, principalmente, para segmentos que não estejam 

desregulados, descompassados ou vivenciando evidente crise de competitividade ou 

de subsistência. Sendo um instrumento interventivo, apenas pode ser adotado em 

caráter excepcional e quando detectado desequilíbrio de mercado, que deva ser 

superado. Caso contrário, a contribuição conformaria uma forma de planejamento 

determinante para o segmento privado, o que vale dizer, se tornaria um tributo 

maculador da lei suprema.184 

Infere-se, nesse desiderato, que não há nada que obstaculize a utilização 

das contribuições de intervenção no domínio econômico no corpo do planejamento, 

devendo, contudo, ser simplesmente indicativo para o setor privado. Entretanto, a 

medida deve obedecer, ainda, enquanto meio, os estritos princípios constitucionais, 

ainda que a custo do alcance dos fins da política econômica a que se reserva, ou 

melhor, dos fins almejados pelo programa de intervenção.  

                                                 
183 HARADA, Kiyoshi. Contribuições de Intervenção no domínio econômico, In, Revista Pesquisas 
Tributárias sobre Contribuições de intervenção no domínio econômico. Coordenador: Ives Gandra 
Martins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 297. 
184 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Contribuições de intervenção no domínio econômico, Revista 
Pesquisas Tributárias sobre Contribuições de intervenção no domínio econômico. Coordenador: Ives 
Gandra Martins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 53. 
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devedores de taxas de polícia eventualmente cobradas pela Agência Nacional do 

Petróleo (ANP), são sujeitos passivos da CIDE- Combustíveis e devem-na pagar.   

Como mais uma distinção, pode-se dizer que nas taxas o poder de polícia é 

considerado negativamente, em outras palavras, a sua substância é dada por 

exclusão: tudo que não se enquadrar no âmbito do art. 174 da Constituição Federal 

pode representar a materialidade das taxas. Já nas contribuições interventivas o 

poder de polícia é qualificado positivamente pelo art. 174, tendo conteúdo 

específico. 

Perante tais esclarecimentos, pode-se depreender que as contribuições de 

intervenção e as taxas de polícia se referem a circunstâncias distintas, inobstante a 

sua afinidade com o poder de polícia, o que permite que um sujeito, no exercício da 

atividade econômica possa ser contribuinte tanto da taxa de polícia quanto da 

contribuição interventiva, sem estar sendo bi-tributado, pois tais exações possuem 

pressupostos constitucionais diferenciados. 

 

8 CIDE como Instrumento de Planejamento Econômico 

 

A CIDE pode ser considerada um dos instrumentos estatais de intervenção 

na economia, refletindo o poder normativo para fiscalizar e regular a economia, 

sempre respeitados os pressupostos constitucionais, que servem de sustentação ao 

regime econômico privado. Ela servirá de instrumento de planejamento econômico 

na medida em que as receitas arrecadadas com a sua instituição serão destinadas 

ao fim constitucionalmente delineado, qual seja a regularização de uma área 

econômica, podendo constar dos planos de desenvolvimento econômico para 

determinado setor formulados pelo Estado. 

De tal forma, quando se insere a CIDE nos planos econômicos feitos pela 

Administração Pública, e/ou no orçamento estatal, está-se-lhe conferindo caráter de 

meio de planejamento econômico. 
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sujeito específico, aquele que se utiliza diretamente do poder de polícia, enquanto 

nas contribuições objetiva um grupo. Nas taxas de polícia a validação é causal, ou 

seja, paga-se o tributo “porque” ocorreu o exercício do poder de polícia, enquanto 

nas CIDEs, a validação é finalista, paga-se o tributo “para que” ocorra o poder de 

polícia, isto é, para que posteriormente o Estado venha a intervir fiscalizando a 

atividade. 

De seu turno, plausível dizer que nas taxas a atuação da Administração 

compõe um ato concreto e individual, ao passo que nas contribuições essa atuação 

poderá se dar tanto na promulgação de normas gerais como na prática de atos 

efetivos. Importante salientar ainda que o interesse público nas taxas não é 

necessariamente econômico, ao contrário das contribuições, em que essa natureza 

é incontestável.  

Ressalte-se que o poder de polícia tem como fundamento uma supremacia 

geral da Administração, isto é, se dá indistintamente sobre todos os cidadãos que 

estejam sujeitos ao império das leis. Sendo assim, estão fora do campo de 

abrangência do poder de polícia os atos que atingem, por exemplo, os usuários de 

um serviço público, pois embora manifestações que impõem uma conduta limitando 

a atuação do particular, decorrem de um vínculo jurídico especial, de uma relação 

específica com a Administração.182 Assim, também, os concessionários e 

permissionários de serviço público não estão afeitos ao poder de polícia, pois o 

controle feito sobre esses se dá a título de fiscalização regulatória, nos termos do 

art. 174, caput (aplicado por analogia à regulação de serviços públicos), tendo em 

vista o seu vínculo jurídico especial. Nesse aspecto, o poder de polícia atinge a 

todos os cidadãos, de uma forma geral, não se observando quando há vínculo 

específico com a Administração.   

As CIDEs, por sua vez, incidem não somente como expressão da 

supremacia geral. Ela também é devida, mesmo quando haja vínculo especial para 

com a Administração, isto é, como expressão de supremacia especial, como no caso 

dos concessionários da exploração da atividade petrolífera, que, embora não 

alcançados pelo poder de polícia, em razão do seu vínculo, e, portanto, não 

                                                 
182 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 810. 
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  Paulo de Barros Carvalho assenta que, em se tratando de taxa, “em que se 

requer, como assomos de absoluta necessidade, uma atuação do Estado, seja ela 

expressa na prestação de serviços públicos ou no exercício de poder de polícia, o 

enunciado da base de cálculo deverá coincidir com o factum da atuação estatal, 

previsto no antecedente normativo, dimensionando-lhe de alguma forma e por algum 

padrão compatível”180.  

Portanto, a taxa pelo exercício do poder de polícia deve identificar como 

base de cálculo o custo da atuação estatal que constituiu o aspecto material de seu 

fato gerador, o que significa dizer que para se calcular essa base de cálculo, a 

atuação deve ser factível de mensuração. Nesse sentido, somente individualmente, 

isto é, tendo em vista cada atuação estatal, é que se pode calcular o quantum 

devido a título de taxa de polícia. 

Tecidos tais esclarecimentos, podemos enfatizar quais as distinções 

existentes entre as duas espécies tributárias: as taxas devidas pelo exercício do 

poder de polícia, as quais chamamos de taxas de polícia, e as Contribuições de 

Intervenção no Domínio Econômico. Paulo Roberto Lyrio Pimenta traz algumas 

diferenças.181 

Inicialmente, o critério material das taxas examinadas é o exercício do poder 

de polícia, enquanto que no caso das contribuições em estudo isso não ocorre, pois 

tal aspecto poderá ser qualquer fato que se enquadre no âmbito da competência 

material da União, sendo o poder de polícia somente uma forma de alcançar a 

finalidade prevista no art. 174. Isso implica que a base de cálculo das taxas de 

polícia seja a medida da atuação estatal, enquanto que nas contribuições se 

mensura um fato alheio a qualquer atividade do Estado, posto que a intervenção não 

constitui a materialidade da exação, como dito antes. 

Ainda assim, ressalte-se que na taxa de polícia, a atuação estatal é 

provocada pelo contribuinte, enquanto na contribuição interventiva ela pode ser 

provocante, ou provocada. Por sua vez, o poder de polícia nas taxas dirige-se a um 
                                                 
180 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário – Fundamentos Jurídicos da Incidência. 5ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007. p. 206. 
181 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. São Paulo: 
Dialética, 2002. p. 51. 
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desenvolvimento de atividades particulares contrastantes com os interesses 

sociais.179  

Nesse diapasão, para o exame de taxas de polícia deve-se levar em conta o 

sentido restrito da expressão, isto é, a que leva em consideração o exercício das 

limitações administrativas pelo Poder Executivo. Isto se dá, pois não seria razoável 

que, além do pagamento de impostos que financiam, de forma genérica, a atuação 

dos integrantes do Poder Legislativo que atuam na construção do ordenamento 

jurídico, o contribuinte ainda tivesse que arcar com uma nova taxa cada vez que 

uma lei nova entrasse em vigor.  

O Código Tributário Nacional, Lei Federal n.º 5.172, de 25 de outubro de 

1966, trouxe, ao tratar da espécie tributária taxa, no seu art. 78, definição de poder 

de polícia, identificando-o como a atividade da administração pública que, limitando 

ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção 

de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, 

aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 

econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 

tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 

coletivos. 

Verifica-se, deste modo, que enseja a cobrança de taxa pelo exercício do 

poder de polícia a atuação do Poder Executivo na restrição da atividade particular no 

que tange à liberdade e propriedade. Esta atuação deve ser individual e concreta, 

isto é, deve corresponder à atuação concreta e específica da administração pública, 

não sendo fato gerador desse tipo de taxa, a expedição de atos normativos gerais e 

abstratos, que, não obstante, venham a regular ou limitar a prática de ato ou 

abstenção de fato em razão do interesse público. Isto se dá, porque o fato gerador 

da taxa será a atuação específica e divisível do Estado, calculando-se a base de 

cálculo sobre a qual vai incidir a exação, a partir da mensuração da atividade estatal 

naquela situação particular. 

                                                 
179 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 809.  
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desígnio qualificado em nível constitucional, ficando sujeita a contribuição ao regime 

jurídico-constitucional que lhe é peculiar.177 

 

7 CIDE x Taxas de Polícia 

 

Tendo em vista a eventual confusão na aplicação da CIDE e das taxas 

devidas pelo exercício do poder de polícia, mister se faz tecer algumas 

considerações acerca dos elementos que distinguem os dois tributos.  

Destarte, no fito de esclarecer o estrito âmbito de abrangência das taxas de 

polícia e das contribuições de intervenção no domínio econômico, e como já se 

definiu ao longo deste trabalho o que constitui intervenção no domínio econômico, 

cabe delinear, sinteticamente, os contornos do poder de polícia exercido pelo 

Estado, o qual, vindo a ocorrer, acaba por gerar a incidência da hipótese tributária 

aludida (taxa).  

O Poder de Polícia é o poder-dever da Administração, ou dever-poder, na 

locução de Celso Antônio Bandeira de Mello178, de limitar a liberdade e a 

propriedade dos particulares, abrangendo, em sentido amplo, o conjunto de leis e 

atos administrativos que se destinam a restringir a atuação privada nesses aspectos. 

Ou seja, abrange as atividades do Poder Legislativo e Executivo nesse mister. 

Costuma-se referir, de seu turno, a um sentido restrito da expressão poder 

de polícia, que é a que se refere às intervenções, quer gerais e abstratas, como os 

regulamentos, quer concretas e específicas, como as autorizações ou licenças, do 

Poder Executivo, destinadas a alcançar o mesmo fim de prevenir e obstar ao 

                                                 
177 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. São Paulo: 
Dialética, 2002. 
178 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 43-52. 
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São Agências Reguladoras as entidades da Administração Indireta174 com 

função de regular matéria específica que lhe está afeita. Elas são autarquias de 

regime especial, isto é, pessoas jurídicas de Direito Público com capacidade 

exclusivamente administrativa175 que se sujeitam concomitantemente às normas 

constitucionais que disciplinam as autarquias e às regras que instituem o seu regime 

especial trazidas pelas suas respectivas leis instituidoras176. Esse regime, em geral, 

concerne a uma maior autonomia em relação à Administração direta.  

Essa figura jurídica surgiu da tendência regulatória do Estado brasileiro, por 

influência do modelo utilizado nos Estados Unidos da América. A partir da 

instauração do regime constitucional de 1988, verificou-se que o Estado brasileiro 

deveria retirar-se da exploração direta de vários ramos de atividade econômica, que 

se dava, originalmente, no fito de regular a economia, dando lugar à atuação indireta 

na economia, qual seja, através de normas de regulação e da criação de entidades 

com o escopo precípuo de fiscalizar o cumprimento da função social do mercado. 

Dessa tendência, passaram a ser criadas agências reguladoras com o fim de regular 

não só a atividade econômica, mas também os serviços públicos, o uso de bens 

públicos e o fomento.  

Portanto, imperioso se consignar que, considerando que as Agências 

Reguladoras executam atividade interventiva na atividade econômica, através de 

medidas concretas que vêm definidas em cada lei criadora, poderá ser instituída 

contribuição interventiva (CIDE) em seu favor, de maneira a financiar a atividade 

exercida a título de regulação da economia. Entretanto, a contribuição somente 

poderá ser instituída se o serviço prestado tiver nítido caráter econômico, uma vez 

que essa espécie de tributo foi criada com o fito de regular a atividade econômica, 

conforme nos reporta o art. 149 da Constituição Federal de 1988. Assim, se o objeto 

da regulação consistir em atividade econômica em sentido estrito, a exação poderá 

ser criada, devendo ser respeitados os pressupostos e limites constitucionais. Ou 

seja, a Agência reguladora em favor da qual a União criou a contribuição, deverá ter 

                                                 
174 A esse respeito vide MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São 
Paulo: Malheiros, 2007. p. 169-180. 
175 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007. 
p. 160. 
176 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 443. 
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mesmo temporária, tendente a corrigir distorções em setores da atividade 

econômica.171 

Outrossim, para que o Estado intervenha na esfera confiada aos particulares 

é indispensável a compleição de um motivo constitucional, que é uma situação do 

mundo empírico capaz de comprometer o cumprimento pelo Estado das finalidades 

da ordem econômica, ou a manutenção dos seus fundamentos. Por essa razão, a 

norma jurídico-interventiva deve prever, necessariamente, um termo de duração da 

medida interventiva. Este termo será fundamentalmente certo, vale dizer, a lei 

interventiva deverá recomendar o prazo de duração da medida, ou o acontecimento 

cuja verificação extinguirá a possibilidade de atuação estatal.172 

Com efeito, parece intuitivo que uma medida excepcional deve encerrar-se 

com a obtenção dos resultados a que se propõe. Uma vez alcançados, com maior 

ou menor celeridade, deverá ser encerrado o recolhimento da exação, apenas 

justificado durante o tempo necessário à obtenção do efeito. Não mais que isso. 

Aliás, vale lembrar que a Constituição Republicana somente contempla a figura da 

intervenção em outra passagem específica de onde se extrai a noção do sentido 

efêmero do termo173, qual seja, nos arts. 34 e 35, ao se regular a intervenção da 

União nos Estados e no Distrito Federal, donde se extrai que:  cessados os motivos 

da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo 

impedimento legal (§4º), o que demonstra a intenção do constituinte em dar caráter 

provisório às intervenções estatais.   

 

6 CIDE e Agências Reguladoras  

 

                                                 
171 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 409. 
172 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Do Caráter Provisório das Contribuições de Intervenção no 
Domínio Econômico. Revista Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, 7º volume. Coordenador: 
Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2003. p.341. 
173 TOLEDO, Gastão Alves de. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. In: Curso de 
Direito Tributário. Coordenador: Ives Gandra da Silva Martins. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 1.141. 
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adotado pelos impostos, contribuições sociais e de melhoria e o finalístico, que toma 

em conta o fim da intervenção, destacado da capacidade contributiva do seu sujeito 

passivo, podemos dizer que a CIDE se valida em função de sua finalidade. 

Isso se dá porque a graduação da carga tributária dessa espécie de 

contribuição deve existir em função do próprio objetivo perseguido pela lei específica 

que a instituiu, sendo graduado de forma mais gravosa sobre aquelas atividades que 

se distanciam do objetivo, e, ao mesmo tempo, de maneira menos gravosa ou até 

isenta sobre aquelas que mais se aproximam da finalidade prevista.170 

Nessa esteira, assevere-se que, tendo em vista ser instituída com base 

numa finalidade a ser perseguida, tal contribuição deve persistir somente enquanto 

durar a distorção no setor econômico atingido pelo tributo ora em lume. Dessa 

forma, patente o seu caráter provisório, em vista de que essa espécie tributária só 

deve se manter cobrada enquanto permanecer o motivo de sua criação. 

Assim, enquanto o motivo constitucional que lhe deu vazão estiver se 

sustentando, a cobrança da CIDE é constitucional. Por isso, mister se faz que o 

interesse da coletividade na manutenção dos fundamentos e das finalidades da 

ordem econômica essenciais ao equilíbrio e conservação do Estado Democrático de 

Direito estejam em perigo, para que se justifique a sua existência no mundo jurídico. 

Será vigente, portanto, enquanto houver distorções ou ameaça de distorções no 

domínio econômico, o que motivaria, legitimamente, o emprego de medidas pelo 

Estado, como tal contribuição, para se recuperar o equilíbrio, ou mesmo quando este 

nunca tenha existido, para que seja alcançado. 

Hugo de Brito Machado, assim, explica que a instituição de uma contribuição 

de intervenção no domínio econômico pressupõe a necessidade da intervenção, que 

se define em face das circunstâncias econômicas excepcionais presentes na 

ocasião. Por sua vez, assenta que a intervenção não consubstancia atividade 

normal, ordinária, permanente do Estado. Ela é atividade excepcional, e por isto 

                                                 
170 EVARISTO, Michele Gonçalves. A Constitucionalidade da CIDE. Natal: UFRN, 2004. p. 19. 
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Importante mencionar, finalmente, uma contribuição existente com o fito de 

promover o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional (CONDECINE), 

criada pela Medida Provisória n.º 2.228-1, de 06 de setembro de 2001, tendo por 

fato gerador a veiculação, produção, o licenciamento e a distribuição de obras 

cinematográficas e videográficas com fins comerciais, o pagamento, o crédito, o 

emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários 

no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente de exploração de 

obras cinematográficas e videográficas ou por aquisição ou importação168, sendo de 

bom alvitre destacar que tais atividades serão reguladas pela Agência Nacional do 

Cinema (ANCINE) e os recursos serão transferidos ao Programa de apoio ao 

Desenvolvimento do Cinema Nacional (PRODECINE).169  

Entendemos que essa contribuição é inconstitucional, entretanto, por não 

respeitar ao princípio da estrita legalidade, ou seja, por não ter sido criada por lei em 

sentido estrito, mas sim por uma Medida Provisória. 

Nesse diapasão, explicitadas de forma perfunctória, as espécies de CIDE 

aqui abordadas demonstram a tendência regulatória do Estado nos últimos tempos. 

Outrossim, mais adiante nos debruçaremos sobre a CIDE-Combustíveis e 

estudaremos os limites à sua aplicação e instituição, conforme nos propusemos no 

início deste trabalho. 

 

5 Validade e Vigência  

 

Coloca-se-nos como objetivo, nesse momento, aferir qual seria o modelo de 

validação da CIDE, ou, em outras palavras, que elemento torna a sua norma 

instituidora válida. 

Diante da existência de dois modelos básicos de validação, o condicional, 

que leva em consideração a capacidade contributiva dos sujeitos passivos e é 

                                                 
168 Art. 32 da MP 2.228-1/ 01 
169 EVARISTO, Michele Gonçalves. A Constitucionalidade da CIDE. Natal: UFRN, 2004. p. 18. 
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concessão, permissão ou autorização da União, visto que a sua titularidade não 

pode ser transferida.  

Sendo assim, o serviço de telefonia é considerado um serviço público, tendo 

em vista a sua prestação através de um regime de direito público167, e, portanto, 

nesse caso, o fato gerador da CIDE para o FUST e FUNTELL não se coadunaria 

com a hipótese de incidência estabelecida no art. 149, da Constituição de 1988. 

Trata-se, nesse aspecto, de atecnia legislativa.  

De seu turno, saliente-se que como o direito se presta a regular a vida social 

e deve evoluir na medida em que os valores sociais se transmudam, podemos dizer 

que, levando-se em consideração a natureza econômica dos serviços de telefonia, e 

tendo em vista que, atualmente, o Estado retirou-se quase que por completo da 

exploração dessa atividade, deixando a cargo da livre iniciativa a sua exploração 

(basta observar a enorme quantidade de operadoras privadas de serviço de telefonia 

fixa e móvel) essa CIDE teria razão de ser.  

A partir de uma interpretação sistemática, poderíamos dizer que a CIDE em 

favor do FUST e FUNTELL serve à intervenção nesse setor que, embora de 

titularidade do Estado, transformou-se, com os crescentes investimentos 

internacionais no país, em um setor explorado essencialmente pela livre iniciativa, 

embora a partir de títulos fornecidos pelo Estado, e que, portanto, merece 

intervenção estatal regulatória. Para financiar essa atuação regulatória do Estado, 

no fito de equilibrar as condições do mercado e garantir os direitos dos 

consumidores, justifica-se a instituição dessa exação, uma vez que se deve observar 

a sua finalidade precípua. Assim, embora seja uma incongruência legislativa, 

interpretando de acordo com os fins da exação, ela pode ser considerada 

constitucional. 

                                                 
167 “Serviço Público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à 
satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado 
assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob 
um regime de Direito Público – portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições 
especiais –, instituído em favor dos interesses definidos como públicos no sistema normativo.” 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. p.659.  
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Ainda se observa a presença de razoabilidade e proporcionalidade na regra 

impositiva, o que demonstra que tais receitas estão diretamente ligadas ao 

cumprimento dos objetivos para o qual foi criado. Desta forma, por estarem 

presentes todos os critérios aferíveis no que pertine a sua constitucionalidade, é, tal 

contribuição, válida constitucionalmente.164 

Ainda assim, a retro citada lei também previu a criação de um fundo para o 

desenvolvimento tecnológico das telecomunicações brasileiras (FUNTTEL), com o 

objetivo de estimular a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, 

incentivar a capacitação dos recursos humanos, fomentar a geração de empregos e 

promover o acesso de pequenas e média empresas a recursos de capital, de modo 

a ampliar a competição na indústria de telecomunicações.165 

Esse fundo foi criado pela Lei 10.052, de 29 de novembro de 2000, a qual 

instituiu, dentre as receitas deste fundo, uma contribuição de meio por cento sobre a 

receita bruta das empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, nos 

regimes público e privado, que tem por fim atingir certos objetivos previstos pela 

LGT, a qual, assim como a CIDE para o FUST, também é considerada 

constitucional, por obter todos os requisitos de constitucionalidade.166 

Entretanto, convém fazer a ressalva quanto à incongruência da instituição de 

uma contribuição de intervenção no domínio econômico em face de um serviço 

público, haja vista que o intuito da Constituição Federal, ao criar as CIDEs, é de 

regular a atividade econômica em sentido estrito, isto é, aquela que está sujeita ao 

princípio da livre iniciativa, e portanto, prestada por particulares sem necessidade de 

autorização do Estado, exceto nos casos previstos em lei, atingida pelos arts. 170 e 

seguintes do texto constitucional. No caso do serviço de telefonia, a Constituição 

estabelece, em seu art. 21, XI e XII, que o mesmo é de titularidade da União, não 

estando afeito, portanto, à livre iniciativa. A livre iniciativa pode atuar a partir da 

delegação do exercício do serviço, mas não pode exercê-lo sem que haja 

                                                 
164 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. São Paulo: 
Dialética, 2002. p. 114. 
165 Art. 77 da Lei 9.472/97. 
166 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. São Paulo: 
Dialética, 2002. p. 115. 
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encaminhados ao FNDCT e gastos da forma que convém à Administração Federal, 

como se fosse um imposto.  

Portanto, entendemos que essa espécie de CIDE encontra-se maculada de 

ilegitimidade constitucional, uma vez que não preenche os requisitos para continuar 

subsistindo na ordem jurídica. Ela descumpre com o dever de determinação de sua 

finalidade, regra constitucional imperiosa às contribuições, além de não identificar a 

qual setor específico da economia ela deve se atrelar. 

Por sua vez, foi imposto ao Poder Público, através da Lei Geral de 

Telecomunicações (LGT), Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, o dever de garantir, 

a toda a população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em 

condições e estimular a expansão do uso de redes e serviços de telecomunicações 

pelos serviços de interesse público em benefício da população brasileira.163 

No fito de garantir o cumprimento das obrigações de universalização, ou 

seja, a ampliação, generalização dos serviços de telecomunicações a qualquer 

cidadão ou instituição pública, a mesma Lei previu, no art. 81, a criação de um 

Fundo para cobrir a parcela do custo relativo ao cumprimento de tal dever, 

denominado Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUST. 

Em meio às receitas de tal fundo, o art. 6º da lei mencionada previu uma 

contribuição de um por cento (1%) sobre a receita operacional decorrente de 

prestação de serviços de telecomunicações, tendo, incontestavelmente, tal 

contribuição, natureza de CIDE. 

Assim, os sujeitos passivos da exação tributária citada são os atingidos pela 

atuação da Anatel, isto é, os concessionários e permissionários do setor. Como o 

art. 5º da Lei n.º 9.998, de 2000 direciona os recursos do FUST para programas, 

projetos e atividades que estejam em consonância com o plano geral de metas para 

universalização dos serviços referenciados, faz-se presente o critério da finalidade, 

ante o objetivo visado pela exação, que guarda adequação com o art. 149 da CF.  

                                                 
163 Art. 2º, I e II da Lei 9.472/97 
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Desta maneira, sendo tributos vinculados a uma atuação estatal, com a 

destinação de sua arrecadação previamente determinada pelo legislador, as 

contribuições exigem, para que não se tornem impostos vinculados a um fim (o que 

é vedado pelo art. 167, IV da Constituição de 1988), que haja uma contraprestação 

do Estado voltada àqueles que pagam o tributo, isto é, a intervenção estatal deve, 

necessariamente, beneficiar os contribuintes da exação.161 

Dentre diversas outras atividades, a CIDE Royalties reserva-se a incentivar o 

desenvolvimento tecnológico nacional, por meio de estímulos a programas de 

pesquisa, capacitação de recursos humanos, apoio à organização de 

conglomerados produtivos locais, conforme o art. 3º do Decreto n.º 4.195, de 11 de 

abril de 2002, que regulamenta as Leis n.º 10.168, de 2000 e 10.332, de 2001. 

Entretanto, não atua em prol de atividade econômica determinada, requisito basilar a 

uma CIDE. Isso porque inexiste, face à generalidade e amplitude do disposto nas 

Leis n.º 10.168, de 2000 e 10.332, de 2001, bem como de seu Decreto 

regulamentador, campo econômico específico no qual se possa incluir a referida 

contribuição.162 Ela poderia fomentar tanto pesquisas jurídicas, biológicas, ou na 

área das ciências exatas. 

Sendo assim, sua constitucionalidade é bastante discutível, uma vez que, 

seja em função de não se vincular a uma finalidade específica nem a um setor 

econômico determinado, ela é carente de legitimidade, no que tange aos requisitos 

das contribuições interventivas. O que se verifica é que a cobrança dessa espécie 

de CIDE não possui, de fato, o condão de intervir no domínio econômico, cujo 

campo deve estar perfeitamente delimitado para que não haja desvio de finalidade. 

Na verdade, ela configura uma maneira de aumentar a arrecadação, sem se 

vincular a qualquer contraprestação específica. Ou seja, considerando que não há 

identificação de suas finalidades, os recursos arrecadados com essa exação, são 

                                                 
161 COELHO, Sacha Calmon Navarro; MOREIRA, André Mendes. Inconstitucionalidade da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre remessas ao exterior – CIDE 
Royalties. In: www.sachacalmon.com.br. Acesso em 10 de abril de 2008.  
 
162 COELHO, Sacha Calmon Navarro; MOREIRA, André Mendes. Inconstitucionalidade da 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre remessas ao exterior – CIDE 
Royalties. In: www.sachacalmon.com.br. Acesso em 10 de abril de 2008.  
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Tendo por base a citada Lei n.º 10.168, de 2000, podemos identificar a 

materialidade da exação, qual seja a de deter licença de uso, adquirir 

conhecimentos tecnológicos, ser signatário de contratos que impliquem transferência 

de tecnologia, podendo-se daí, extrair o sujeito passivo da exação: quem detiver 

licença de uso, adquirente de conhecimentos tecnológicos e o signatário de 

contratos que impliquem transferência de tecnologia, muito embora os beneficiários 

da contribuição sejam toda a coletividade, e não somente tais sujeitos passivos.158 

Assim, embora exista todo um conjunto de sujeitos que exercem atividade 

econômica que serão beneficiados pela intervenção, apenas uma parte deles sofrerá 

o ônus financeiro decorrente da exação. Importante, também, se observar que a sua 

hipótese de incidência, inicialmente prevista pela lei 10.168/00 foi ampliada pela Lei 

10.332/01, conforme assevera Maria Ednalva de Lima159, o que acarretou ainda 

maior insatisfação por parte dos sujeitos passivos dessa exação. 

Destarte, apesar de tal intervenção encontrar fundamento constitucional no 

art. 218 da Carta Magna, sendo válida a norma interventiva, e inexista vício de 

inconstitucionalidade formal na lei 10.168/00, parece-nos que esse documento 

normativo é inconstitucional, em virtude da ausência de finalidade específica.160 

Em que pese a sua natureza de tributo vinculado a uma finalidade 

específica, qual seja, a de intervir no domínio econômico a partir da atuação estatal 

peculiar que será financiada com os recursos da exação, a contribuição de 

intervenção no domínio econômico denominada CIDE Royalties não está vinculada 

a qualquer atividade estatal, segundo as leis que a criaram, leis n.º 10.168, de 2000 

e 10.332, de 2001. Não obstante essa não vinculação a uma finalidade, estão as 

receitas arrecadadas com a exação destinadas a um fundo (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT).     

                                                 
158 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. São Paulo:  
Dialética, 2002. p. 116. 
159 LIMA, Maria Ednalva. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre Serviços 
Técnicos e de Assistência Administrativa. (Lei n.º 10.332/2001), Revista Dialética de Direito Tributário 
n.º 82. São Paulo: Dialética, Julho de 2002 e A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
criada pela Lei n.º10.168/2000. Revista Dialética de Direito Tributário, n.º 69. São Paulo: Dialética, 
junho de 2001. 
160 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. São Paulo: 
Dialética, 2002. p. 117. 



 99 

Podemos mencionar, por sua vez, a Contribuição ao Instituto Brasileiro do 

Café (IBC) que foi instituída, primeiramente, pela Instrução n.º 205, de 12 de maio de 

1961 da antiga Superintendência da Moeda e do Crédito, SUMOC, e, atualmente, 

restabelecida pelo Decreto-lei n.º 2.295, de 21 de novembro de 1986. Era devida 

pelos exportadores de café, em valor fixado em dólar, referente a cada saca de 60 

(sessenta) quilos, e conhecida como “confisco cambial”, por representar retenção de 

parte do valor das cambiais, obtido com a venda do café no exterior. Esse Decreto-

Lei atribuiu ao Presidente da República a fixação da alíquota, o que contraria o 

artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), motivo pelo 

qual vem sendo entendida pela doutrina como inconstitucional e, 

conseqüentemente, indevida. 

Pode-se citar ainda a CIDE-Royalties, introduzida no ordenamento jurídico 

brasileiro por meio de uma Convenção entre o Brasil e Portugal, promulgada pelo 

Decreto 4.012, de 2001, conforme permite o artigo 98 do CTN. Consoante essa 

Convenção, foi permitido ao Brasil tributar os royalties pagos por brasileiros por meio 

do imposto incidente sobre a renda, no caso o IR,à alíquota máxima de 15% (quinze 

por cento). Nas remessas ao exterior de royalties e de pagamentos por serviços 

técnicos e de assistência técnica, incidiria a alíquota de 15% (quinze por cento), ao 

invés do antigo valor, 25% (vinte e cinco por cento).156 

Saliente-se que essa redução somente se efetivaria se fosse instituída uma 

CIDE incidente sobre essas mesmas hipóteses, o que se deu através da Lei n.º 

10.168, de 30 de dezembro de 2000, aplicando a alíquota de 10% (dez por cento) 

sobre os mesmo fatos geradores, ou seja, foi acordada uma forma de bi-

tributação.157 

                                                 
156 NAVARRO, Alexandre Tadeu. Quando é legítima a cobrança de CIDE? In: www.jus.com.br. 
Acesso em 10 de fevereiro de 2007. 
157 “É de se ressaltar que nem sempre os tratados internacionais são elaborados com atenção às 
tecnicidades tributárias, acabando por confundir as figuras dos impostos, das contribuições, etc., até 
porque as denominações dos tipos tributários nem sempre são coincidentes, e o Brasil é 
especialmente pródigo em criar novas espécies. (...) Analisando-se estritamente sob a legislação 
brasileira, sem contrapô-la ao Tratado firmado entre Brasil e Portugal, a CIDE, nas condições em que 
foi criada, tem evidente natureza de imposto, tendo sido "disfarçada" de contribuição de intervenção 
no domínio econômico, a fim de esquivar a tributação incidente sobre as mencionada operações dos 
Tratados Internacionais, ou seja, majorando a alíquota do IRRF pela via indireta, o que é defeso pelo 
nosso Sistema Tributário Nacional.” NAVARRO, Alexandre Tadeu. Quando é legítima a cobrança de 
CIDE? In, www.jus.com.br, Acesso em 10 de fevereiro de 2007 
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da Empresa de Portos do Brasil (PORTOBRÁS). Além disso, foi considerado 

constitucional pelo STF, com base no art. 21, XII, d e f da Constituição de 1988 e no 

art. 175. Decreto n.º 25.408, de 1934.151 

Há, ainda, a Contribuição ao Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), que tem 

como diplomas legais os Decretos-leis n.º 308, de 1967, 1.712, de 1979 e 1.952, de 

1982, tendo como contribuintes os produtores de açúcar e do álcool para o custeio 

da atividade intervencionista da União na economia canavieira nacional. Oportuno 

mencionar que existe uma controvérsia acerca da constitucionalidade do IAA, tendo 

em vista que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região152 entendeu que os referidos 

decretos não foram recepcionados pela Constituição de 1988, enquanto que o TRF 

da 5ª Região153 que foram. O STF, de seu turno, vem firmando entendimento no 

sentido de que a contribuição ao IAA é constitucional154, afastando a ofensa ao art. 

149, da Constituição de 1988, que exige lei complementar para a instituição de 

contribuições de intervenção no domínio econômico. Para a Colenda Corte, a 

contribuição para o IAA é compatível com o sistema tributário nacional, haja vista 

que não vulnera o art. 34, § 5º, do ADCT da Constituição de 1988. Contudo, 

esclarece que é incompatível com a Constituição, e portanto, não recepcionado pela 

mesma a possibilidade da alíquota variar ou ser fixada por autoridade administrativa, 

tendo em vista o princípio da legalidade tributária. Essa posição é acompanhada 

pelo Superior Tribunal de Justiça155. 

                                                 
151 RE 209365/SÃO PAULO. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. Rel. Min. Carlos Veloso. Julgamento:  
04/03/1999. DJ 07-12-2000. p.50. 
152 TRF 3ª Região. Ap. Civ. N.º 203.725. SP. Rel. Juíza Lúcia Figueiredo. DJU 17/10/1995.  
153 TRF 5ª Região. Ap. Civ. N.º 8.078. PE. Rel. Juiz José Maria Lucena. JSTF e TRF-53/587.  
154 “EMENTA: Contribuição devida ao Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA. - O Plenário desta Corte, 
ao julgar o RE 158.208, reconheceu a constitucionalidade, em face da Constituição de 1967 e da 
Emenda Constitucional n.º 1/69, da contribuição instituída em favor do IAA pelo Decreto-Lei 308/67, 
alterado pelos Decretos-Leis 1.712/79 e 1.952/82. - De outra parte, ao julgar o RE 214.206, esse 
mesmo Plenário não só afastou, com relação a essa contribuição, a alegação de ofensa ao artigo 149 
da Constituição de 1988, mas também a entendeu recebida por esta em consonância com o disposto 
no artigo 34, § 5º, do ADCT, só se tendo por incompatível com a referida Carta Magna a possibilidade 
de a alíquota dessa contribuição variar ou ser fixada por autoridade administrativa, dado o princípio 
da legalidade. Recurso extraordinário conhecido e provido.” STF. RE 238166/SP. Órgão Julgador:  
Primeira Turma. Relator(a):  Min. Moreira Alves. Julgado em 05/06/2001. Publicado no DJ de 10-08-
2001. p. 00018. E no mesmo sentido: STF. RE 214206/AL. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. 
Relator(a):  Min. Carlos Velloso. Relator(a) p/ Acórdão:  Min. Nelson Jobim. Julgado em 15/10/1997. 
Publicado no DJ de 29-05-1998. p. 00016. STF. RE-AgR 240435/SP. Órgão Julgador:  Segunda 
Turma. Relator(a):  Min. Maurício Corrêa. Julgado Em 17/09/2002. Publicado no DJ de 14-11-2002. p. 
00045.         
155 STJ. RE. N.º 23.750-0 AL. Rel. Min. Demócrito Reinaldo. DJU 05/09/94. 
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De seu turno, o STF julgou constitucional150 a exação acima, rebatendo os 

dois argumentos acima mencionados e esclarecendo que o AFRMM foi 

recepcionado pela Constituição de 1988 como contribuição de intervenção no 

domínio econômico, com base no art. 149, uma vez que ela se destina a atender aos 

encargos da intervenção da União nas atividades de navegação mercante, 

consistindo essa no apoio ao desenvolvimento da Marinha Mercante brasileira e da 

indústria de construção naval.  

Assim, o AFRMM, é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, 

não sendo, portanto, nem taxa nem imposto, mas um terceiro gênero tributário. A 

contribuição, não obstante seja um tributo, não está sujeita à limitação inscrita no §2º 

do art. 145 da Constituição de 1988. Também não se aplicam a ela as limitações a 

que estão sujeitos os impostos, em decorrência da competência privativa dos entes 

políticos para instituí-los (Constituição de 1988, arts. 153, 155 e 156), a impedir a bi-

tributação.  

Ainda assim, o Supremo Tribunal firmou o entendimento de que é 

irrelevante, sob o aspecto tributário, a questão de o Fundo da Marinha Mercante ter 

sido extinto, ou não (CF, ADCT, art. 36). A uma, porque esse Fundo não constituía a 

única destinação do AFRMM; a duas, porque não é o mencionado Fundo que 

caracteriza a contribuição como de intervenção; a três, porque a natureza jurídica do 

tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes 

para qualificá-la a destinação legal do produto de sua arrecadação (CTN, art. 4º, II). 

Por sua vez, temos o Adicional de Tarifa Portuária (ATP), o qual foi 

regulamentado pela Lei n.º 7.700, de 21 de dezembro de 1988, e incide sobre as 

tabelas das tarifas portuárias na base de 50%. Destina-se à formação de recursos 
                                                 
150 “EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA 
MARINHA MERCANTE - AFRMM : CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE 
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. ART. 149, ART. 155, § 2º, IX. ADCT, ART. 36. I. - 
Adicional ao frete para renovação da marinha mercante - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou 
especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do 
imposto e da taxa. (C.F., art. 149). II. - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, 
IX, DA Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da 
Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT. III. - Recurso 
extraordinário não conhecido.” STF. RE 177137/RS. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. Relator(a):  
Min. Carlos Velloso. Julgado em 24/05/1995. Publicado no DJ de 18-04-1997. p. 13788.   E no 
mesmo sentido: STF. RE 165939/RS. Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. Relator(a):  Min. Carlos 
Velloso. Julgado em 25/05/1995. Publicado no DJ de 30-06-1995. p. 20446.           
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desenvolvimento de nossa indústria de construção e reparação naval, sendo 

cobrado por meio da incidência de alíquotas diferentes sobre o frete, no momento 

em que a embarcação entra no porto de descarga. 

Trata-se de um adicional ao frete cobrado pelas empresas brasileiras e 

estrangeiras de navegação que operem em porto brasileiro, de acordo com o 

conhecimento de embarque e o manifesto de carga, pelo transporte de carga de 

qualquer natureza, certo que esse adicional é devido na entrada do porto de 

descarga, calculado nos percentuais estabelecidos no art. 3º do Decreto Lei n.º 

2.404/87. 

A constitucionalidade do AFRMM foi discutida pelo STF, que pontificou 

entendimento no sentido da recepção do tributo pela Constituição Federal de 1988, 

independentemente de lei complementar para sua exigibilidade.149 A sua 

inconstitucionalidade foi argüida a partir da afirmação da ofensa ao art. 155, §2º, IX, 

da Constituição de 1988, em virtude da invasão de competência da União, mediante 

a cobrança do AFRMM sobre o frete de transporte marítimo internacional porto a 

porto, no campo de incidência do ICMS, além da afirmação de que havia sido 

violado o art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

de 1988, dado que, não tendo o Congresso Nacional ratificado, no prazo de dois 

anos, o Fundo da Marinha Mercante, este extinguiu-se.  

                                                 
149 “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 
ADICIONAL DO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. 
CONSTITUCIONALIDADE. O Plenário desta Corte reiterou o entendimento de que o Adicional do 
Frete para Renovação da Marinha Mercante, contribuição parafiscal, e da competência federal, sendo 
desnecessaria a edição de lei complementar para sua exigibilidade. Agravo regimental improvido”. 
STF. RE-AgR 173065/RS. Órgão Julgador:  Segunda Turma. Relator(a):  Min. Maurício Corrêa. 
Julgado em:  30/05/1995. Publicado no DJ de 15-09-1995. p.29549. 
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Desta forma, os recursos auferidos com esta espécie tributária devem ser 

destinados, in totum, para o financiamento da intervenção que fundamentou a sua 

instituição. Quando a contribuição for o próprio instrumento da intervenção, em que 

não há uma atuação material do Estado a ser custeada, os recursos obtidos com a 

arrecadação poderão ser destinados a um Fundo de apoio ao setor. 

Saliente-se, assim, que a utilização dos recursos para finalidade diversa da 

estabelecida na Constituição implica desvio de finalidade, ofendendo diretamente o 

texto constitucional, o que estudaremos com mais afinco ao tratar da destinação dos 

recursos da CIDE. 

Mas que fique claro que a função da CIDE não pode se resumir à 

extrafiscalidade, pois que, como demonstrado, as rendas auferidas com sua 

instituição, e, portanto, sua função fiscal, são vinculadas a uma finalidade especial, 

qual seja, a ingerência do Poder Público no setor econômico. Mas, não se olvide, 

não deixa de ser extrafiscal, pois que só com a sua instituição, o domínio econômico 

pode ser induzido a agir da forma pretendida pelo Estado, que institui normas 

indutoras em atenção ao bem público. 

 

4 Espécies de CIDE 

 

Há diversas espécies de CIDE, as quais identificaremos a seguir de modo 

superficial, no fito de acomodá-las no cenário jurídico-tributário brasileiro. Cada 

CIDE possui uma lei que a regulamenta como veremos adiante.148 

A antiga Taxa de Marinha Mercante(TMM), que se transformou em Adicional 

de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), foi instituída pelo 

Decreto-lei n.º 2.404, de 23 de dezembro de 1987 e modificado pelo Decreto-lei n.º 

2.414, de 12 de fevereiro de 1988, e pelas Leis n.º 7.742, de 20 de maio de 1989 e 

n.º 8.032, de 12 de abril de 1990, tendo suas últimas alterações advindo com a 

Medida Provisória n.º 1.109, de 29 de agosto de 1995 e possui como objetivo o 
                                                 
148 Vide Kiyoshi Harada. Direito Financeiro e Tributário. 13ª.ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 330- 335.  
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extrafiscalidade caracteriza-se pelo exercício da cobrança para atender a outros 

interesses que não os de mera arrecadação de recursos financeiros. O interesse 

geralmente manifestado com a extrafiscalidade é o de correção de situações sociais 

ou econômicas anômalas.145 

  Hugo de Brito Machado ainda ressalta que o tributo é extrafiscal quando 

seu objetivo principal é a interferência no domínio econômico, para buscar um efeito 

diverso da simples arrecadação de recursos financeiros146. E endossa também esta 

posição Paulo de Barros Carvalho afirmando que à forma de manejar elementos 

jurídicos usados na configuração dos tributos, perseguindo objetivos alheios aos 

meramente arrecadatórios, dá-se o nome de extrafiscalidade.147 

Entretanto, muito embora a posição de renomados doutrinadores se inclinem 

a considerar que a CIDE tenha, precipuamente, função extrafiscal, acreditamos que 

sua função seja tanto uma quanto outra, pois a sua fiscalidade está em que o Poder 

Público estatui a exação tributária no fito de arrecadar fundos que financiem a sua 

intervenção no domínio econômico, bem como a sua instituição, em si mesma, 

significa, de per si,  uma forma de se regular a economia, estimulando ou 

desestimulando condutas no setor privado, na medida em que, ao se aumentar ou 

diminuir as alíquotas em um dado setor isso traz conseqüências financeiras diretas 

para os exploradores daquele setor da economia atingido.  

Sendo assim, a atividade de tributação, neste particular, não visa auferir 

rendas para os cofres públicos com o fito de custear os serviços públicos essenciais, 

o que caracterizaria a sua fiscalidade em sentido tradicional, mas sim arrecadar 

recursos para que a atividade de intervir na economia seja custeada. Considerar que 

a CIDE é um tributo meramente extrafiscal por sua receita não ser destinada ao 

pagamento ordinário dos serviços colocados à disposição da sociedade, cremos, é 

uma posição deveras ortodoxa, vez que, é a sua função fiscal, vinculada a uma 

finalidade que lhe faz auferir rendas para custear a intervenção estatal na economia.  

                                                 
145 MAIDA, Fernando. O caráter fiscal e extrafiscal da CIDE sobre as atividades na indústria de 
petróleo. In: www.jus.com.br. Acesso em 10 de fevereiro de 2007. 
146 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2005. 
147 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
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Outrossim, a partir do advento do modo de produção capitalista e, em 

conseqüência, da reformulação do Estado em meio à proeminência da economia de 

mercado, a tributação passou a ser utilizada também como instrumento de 

interferência na economia, com o fim de influenciar na direção dos setores 

econômicos, tendo essa ‘nova’ função o nome de extrafiscalidade. 

 Assevere-se, nesse contexto, que existe ainda uma tendência mais atual, 

que é o uso da tributação com o fito de arrecadar recursos para custear atividades 

que, malgrado não sejam privativas do Estado, ele as desenvolve por meio de 

entidades específicas, normalmente autarquias, sendo chamada de parafiscalidade, 

como no caso da previdência social, da organização sindical, do sistema financeiro 

de habitação, etc. 

 Diante de tais esclarecimentos, podemos dizer que a CIDE se caracteriza 

por ser um meio de instrumentar a intervenção no domínio econômico, realizada 

pelo poder público, com o escopo de retificar desarranjos em setores da atividade 

econômica, servindo como o próprio instrumento de intervenção na medida em que 

é norma indutora, ou como meio de custeio desta intervenção quando é fonte de 

recursos para  que o Estado possa, utilizando-os, atuar nesse mister. Ou seja, trata-

se de contribuições que, à vista do próprio art. 149, só podem destinar-se a 

instrumentar a atuação da União no domínio econômico, financiando os custos e 

encargos pertinentes.143 

Neste sentido, conclui-se que as contribuições de intervenção no domínio 

econômico possuem função fiscal, bem como extrafiscal, não obstante grande parte 

da doutrina se eleve para a afirmação de que seu cunho é, imperiosa e 

exclusivamente, extrafiscal.  

Misabel Derzi, em nota de atualização do livro de Aliomar Baleeiro, ensina  

que o tributo é extrafiscal quando não almeja prioritariamente prover o Estado dos 

meios financeiros adequados a seu custeio, mas antes visa a ordenar a propriedade 

de acordo com a sua função social ou a intervir em dados conjunturais (injetando ou 

absorvendo a moeda em circulação) ou estruturais da economia.144 Ainda assim, a 

                                                 
143 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 54. 
144 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 11a, edição. São Paulo: RT, 1998.  
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A mera utilização da contribuição como fonte de custeio de um órgão 

interventor não é possível em face do disposto no próprio art. 149 da Constituição, 

que assevera serem as contribuições nele referidas o próprio instrumento de 

atuação da União Federal nas respectivas áreas. Contudo, no caso de intervenção 

no domínio econômico, atividade que não é realizada por entidades paraestatais, 

mas por órgãos da própria União, vinculados ao Tesouro Nacional e financiados por 

recursos provenientes de impostos e taxas, considerar que as contribuições 

respectivas atenderiam suas finalidades simplesmente financiando esses órgãos 

torná-las-ia idênticas a impostos, descaracterizando-as. 

E o produto de sua arrecadação deve, também, ter aplicação vinculada à 

finalidade da contribuição, para que essa finalidade seja, inteira e exclusivamente, a 

de intervir na economia, e não outra. Em síntese, tanto a contribuição deve, em si 

mesma, possuir essencialmente uma função extrafiscal interventiva, como o produto 

de sua arrecadação, ou seja, proveniente de sua função fiscal, deve ser aplicado na 

consecução de atividades vinculadas a essa mesma finalidade. 

Deste modo, em consonância com o art. 149 da nossa Carta Maior, somos 

capazes de inferir que, ao avesso das outras espécies tributárias, as contribuições 

especiais são exações com finalidade constitucionalmente identificada. Isso vale 

dizer, assim, que a instituição de uma CIDE deve propender a atingir a finalidade 

entalhada na Constituição, qual seja, a de instrumentar a atuação, direta ou indireta, 

do Estado no domínio econômico. 

Classicamente, a tributação foi idealizada como forma de custear os gastos 

com os serviços públicos, de forma que os cidadãos fossem os responsáveis pelo 

financiamento das obras e serviços que o Estado estivesse a realizar, haja vista que 

sem auferir tal renda ele jamais poderia alcançar os objetivos traçados.142 

Sendo assim, a função precípua, e por que não dizer, única, era de 

puramente transferir recursos para os cofres públicos no sentido de pagar as suas 

despesas com serviços prestados à coletividade. Portanto, era uma mera forma de 

arrecadar fundos, sendo conhecida essa função tributária como fiscalidade. 

                                                 
142 ANDRADE, Danilo Ferreira. Contribuições de intervenção no domínio econômico. In: 
www.jus.com.br. Acesso em 10 de fevereiro de 2007. 
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receita das contribuições, donde se conclui que estas consistem em prestações 

pecuniárias. 

Quanto ao caráter compulsório da prestação, decorre da competência 

outorgada à União para instituí-la, e, por conseguinte, para cobrá-la. Assim também 

a criação por meio de lei decorre da referência ao art. 150, I da CONSTITUIÇÃO DE 

1988, que versa sobre o princípio da legalidade tributária.141 

Sendo assim, clarividente que as contribuições interventivas se encaixam, 

com perfeição, no conceito jurídico de tributo, ficando esclarecida a sua natureza 

jurídica. 

Nessa sorte de idéias, a delimitação da natureza jurídica de dado instituto 

ostenta enorme relevância, no campo prático, vez que delineia que regime jurídico 

lhe é aplicável, isto é, define qual o conjunto de normas, dentre essas, princípios e 

regras, que lhe serão aplicadas.  

Pelo fato de ser considerada espécie tributária do tipo contribuição especial, 

a CIDE fica sujeita ao regime jurídico tributário. Por sua vez, saliente-se que é este o 

sentido pretendido pela Constituição, que, em seu art. 149 prevê que às 

contribuições especiais aplicam-se as normas gerais de direito tributário, conforme 

dissemos anteriormente.  

 

3 Função: Fiscalidade x Extrafiscalidade  

 

Podemos dizer que as contribuições em estudo possuem o dever de realizar 

a intervenção diretamente, por meio da sua incidência, tal como os impostos sobre o 

comércio exterior. Mas não apenas isso. O produto de sua arrecadação há, também, 

de ter aplicação relacionada com a finalidade que o justifica. 

                                                 
141 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. São Paulo: 
Dialética, 2002. p. 14. 
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2 Natureza Jurídica  

 

Sob o argumento de que são impostos e taxas os tributos aptos ao 

atendimento do objetivo constitucional139 de promoção do desenvolvimento 

econômico, parte da doutrina não vê com bons olhos a criação das CIDEs já que 

estas cumpririam com o objetivo delineado para aqueles tributos. 

Por outro lado, também, a definição da sua natureza jurídica foi produto de 

grande divergência doutrinária, especialmente em virtude de que o Código Tributário 

Nacional, em sua primitiva composição, não se referia, de maneira alguma, a tais 

contribuições. Doutra banda, em seu art. 5º, o CTN dispunha sobre as espécies 

tributárias, referindo-se somente aos impostos, taxas e contribuições de melhoria, 

razão pela qual somente essas três espécies de tributo eram reconhecidas 

doutrinariamente. 

Outrossim, foi incluído o art. 217 no CTN, com o Decreto-lei n.º 27, de 14 de 

novembro de 1966, constituindo as contribuições especiais nova espécie tributária. A 

Constituição Federal de 1988 ratificou essa determinação ao prever as contribuições 

quando trata do Sistema Tributário, dispondo que a elas se aplicam as normas 

gerais de direito tributário. 

Entretanto, a Constituição não especifica se tais contribuições consistem em 

prestações pecuniárias ou não, tendo se limitado a afirmar que elas seriam 

estabelecidas como instrumento de intervenção da União em determinados setores 

econômicos. Todavia, ao vedar a receita da arrecadação dos impostos a órgãos ou 

fundos no art. 167, IV,140 a Constituição implicitamente admite a vinculação da 

                                                 
139 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 562. 
140 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; 
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constitucional originária, na medida em que, ao se editar a EC 33, de 2001, esta 

autorizou que a União criasse novos impostos, por meio de lei ordinária, ainda que 

rotulados de CIDEs sem atender ao princípio da não-cumulatividade e sem que o 

produto de sua arrecadação fosse compartilhado com os outros entes federativos 

que não a União, desconsiderando, por conseguinte, cláusulas pétreas, como o 

amesquinhamento da forma federativa do Estado e dos direitos e garantias 

individuais, inclusive dos contribuintes.138 

Contudo, no que tange à CIDE-Combustíveis, como veremos adiante, tanto 

um quanto outro problema já foram resolvidos tanto pela interveniência de diplomas 

legais infra-constitucionais determinando a sua não-cumulatividade quanto pela 

edição da EC n.º 42, de 19 de dezembro de 2003, em que a isonomia federativa foi 

privilegiada, corrigindo as supostas incongruências dessa espécie interventivo-

tributária.  

De todo o exposto, patente está que não se pode separar bruscamente a 

tributação contemporânea das demais funções do Estado, muito menos no que 

concerne à intervenção sobre o domínio econômico, ficando clarividente que uma 

análise pormenorizada da Constituição Econômica e Tributária requer a 

conformação necessária de seus instrumentos primordiais e mecanismos 

estabelecidos. 

Construída essa teia de informações acerca das características marcantes 

da contribuição de intervenção no domínio econômico, podemos definí-la, de 

maneira simplificada, como espécie tributária que, estabelecida em face de um 

motivo determinante e dirigida a uma finalidade específica (regularizar a economia), 

alcança um dado setor, com o fim de arrecadar fundos para a realização da 

finalidade constitucionalmente identificada, qual seja, a intervenção no domínio 

econômico, ou mesmo, intervir por meio apenas da instituição da exação, e, assim, 

concretizar o seu fim, de regularização do dado setor, seja com o emprego dos 

fundos arrecadados a partir da instituição do tributo, seja com a mera instituição do 

mesmo, induzindo às condutas almejadas. 

                                                 
138 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 569. 
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as causas e fundamentos da intervenção no domínio econômico bem delineadas 

para que possa justificar e fundamentar com veemência a dada intervenção. 

Nessa esteira, a lei que institui uma CIDE, há de definir sua hipótese de 

incidência no estreito campo da atividade econômica na qual vai atuar como 

instrumento de intervenção estatal. E há também que indicar expressamente a 

destinação dos recursos a serem arrecadados, que evidentemente não pode 

ultrapassar o âmbito da atividade interventiva. 

De tal maneira, a contribuição interventiva não pode se afastar, na prática, 

da finalidade que motivou sua criação, na teoria, ou melhor, não é suficiente que a 

lei que a criou venha delimitando seus fins, mas sim que ela alcance os objetivos a 

que se propôs a concretizar.  

Da mesma forma, a CIDE jamais poderá ser responsável pelo 

esfacelamento do equilíbrio econômico-financeiro do ato de concessão para 

exploração desses recursos minerais, devendo o legislador utilizar prudente 

discricionariedade, sendo afastadas pelo poder Judiciário as dúvidas oriundas da 

situação.137 

Destaque-se, de seu turno, que a CIDE, é uma exação setorial, ou seja, tal 

contribuição alcança determinado setor econômico, atingindo sempre um grupo 

limitado, como veremos ao tratar da delimitação dos sujeitos passivos. 

Além disso, mister se faz mencionar que a CIDE só pode ser instituída 

diante da existência de uma causa, isto é, de uma situação de fato que motive a 

criação da exação. De tal maneira, tendo em vista que a atuação estatal no domínio 

econômico é atividade excepcional do Estado, a situação de fato que justifica a 

instituição da exação deve expressar a necessidade da intervenção. Assim, trata-se 

de uma circunstância de deformidade de um dos âmbitos econômicos, cuja 

“intromissão” estatal se faz imperiosa para retificar a distorção. 

Insurgindo-se contra essa espécie tributária, parte da doutrina vê essa 

contribuição como um rompimento, pelo constituinte derivado, com a ordem 

                                                 
137 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 566. 



 87 

veremos a seguir são os seus caracteres jurídicos de forma a delimitar as suas 

possibilidades, o seu alcance e sua finalidade constitucional. 

 

1 O Perfil Constitucional da CIDE  

 

Perante a vigência da Constituição de 1988, as CIDEs foram criadas pela 

Emenda Constitucional n.º 33, de 11 de dezembro de 2001, como panacéia do 

Estado brasileiro para amenizar os crescentes descompassos nos diversos setores 

da economia. Através das contribuições de intervenção criadas por lei, o Estado 

direciona os contribuintes a determinados comportamentos, comissivos ou 

omissivos, úteis ao interesse coletivo.  

Sendo assim, ao criar uma CIDE, a União deve levar em conta, como limites 

à sua atuação no domínio econômico, os princípios gerais da ordem econômica, 

consubstanciados na Carta Constitucional de 1988, em seus arts. 170 a 181, uma 

vez que são eles que traçam a moldura da intervenção estatal na economia por via 

tributária, no sentido de se coibir abusos que possam porventura ocorrer em função 

da ampla margem de discricionariedade136 que se dá à Administração nessa 

formulação legal.  

Nesse desiderato, a contribuição de intervenção no domínio econômico 

pode ser estatuída tendo como fim a proteção à livre concorrência, ao consumidor, 

ao meio ambiente, para garantir a participação dos Estados, Municípios e Distrito 

Federal no resultado da exploração, nos respectivos territórios, de recursos 

minerais, sendo que estas não poderão ter materialidade de tributos da competência 

dos Estados, Municípios ou do Distrito Federal. 

Outrossim, o termo contribuição, da forma como fora criada pela EC n.º 33, 

de 2001, não deve ser vista como o bilhete de entrada para que a União crie 

qualquer tributo sob esse pretexto, ao contrário, deve haver a correlação lógica entre 

                                                 
136 Sobre a discricionariedade ver Capítulo V, ponto 2. 
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III Regime Constitucional da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (CIDE) 

 

No que tange especificamente à Contribuição de intervenção no domínio 

econômico, necessário se faz tecer algumas considerações, visto que o tributo que 

nasceu única e exclusivamente, como o próprio nome diz, para a função de regular o 

domínio econômico.  

A CIDE tem como característica o fato de ser dotada tanto de função fiscal 

quanto de função extrafiscal. É correto se dizer, nesses termos, que todo tributo, por 

mais neutro que seja, interfere de algum modo no domínio econômico, mas o que 

aqui se explicita é que o sentido atribuído à contribuição interventiva se dá como 

aquela que se produz com objetivo específico, perseguido pelo órgão estatal 

competente para esse fim, nos termos da lei.131  

A doutrina clássica de Aliomar Baleeiro132, que, entre nós, especialmente 

sobre as contribuições, reduzia-as a taxa ou a imposto em razão de uma visão 

estrita do seu fato gerador e o positivismo de doutrinadores renomados, no sentido 

de que a base de cálculo133 ou a hipótese de incidência134 seriam os únicos fatores 

de relevância jurídico-tributária, desprestigiaram os interesses considerados no 

momento anterior à criação do tributo ou os fins da sua instituição, os quais 

representariam, quanto ao primeiro, questões pré-jurídicas e, sobre o segundo, 

matéria de direito orçamentário ou mera providência de tesouraria.135 

Diante da leitura do texto constitucional e da apreensão das normas ali 

intimamente expressas, podemos extrair algumas características ditas essenciais 

das contribuições de intervenção no domínio econômico, cujo conhecimento é de 

suma importância para uma boa definição desta figura tributária. Assim, o que 

                                                 
131 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2005.  p. 408. 
132 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7ª ed, atualizada por 
Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 
133 BECKER, Alfredo. A. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Lejus, 1998. p. 104. 
134 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, São Paulo, Malheiros, 1998, p, 115. 
135 ALMEIDA JUNIOR, Fernando Osório. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.  In: 
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico e figuras afins. Coordenador: Marco Aurélio 
Greco. São Paulo: Dialética, 2001. p. 131. 



 85 

Petróleo – ANP, órgão regulador da indústria do petróleo, vinculado ao Ministério de 

Minas e Energia. 

Tais mudanças no plano jurídico-legal tendiam à inserção de um cenário 

concorrencial e a inclusão da indústria do petróleo brasileira no panorama mundial.  

Nessa conjuntura, o Estado regulador, que surgiu em substituição ao seu 

antigo modelo funcional, passou a se incumbir da garantia da livre iniciativa tendo 

em vista a eficiência, progresso e qualidade de serviço, além de resguardar os 

consumidores em face dos abusos do poder econômico.  

Desta forma, há total relevância na compreensão de uma ordem econômica 

intervinda pelo poder estatal, haja vista que sua atividade é excepcional, devendo as 

normas ser interpretadas restritivamente, conforme determinam os preceitos de 

hermenêutica, e, assim, pautadas sobremaneira pelo princípio da dignidade da 

pessoa humana, que orienta todo o ordenamento pátrio. 

Por essa razão, impende analisar as nuances da intervenção estatal 

regulatória, e em especial, nesse trabalho, por meio da tributação, e de modo mais 

específico ainda, por meio da CIDE-combustíveis, como adiante trataremos de 

demonstrar.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

Assim, até a Constituição Federal de 1988, a tributação sobre os 

combustíveis era de competência da União, recolhida diariamente e distribuída 40% 

aos Estados e Municípios e 60% à Secretaria de Planejamento – SEPLAN, 

vinculada à Presidência da República. 

Com a Constituição de 1988, o monopólio estatal sobre este setor subiu ao 

plano constitucional, permanecendo o Governo Federal como responsável pelo 

abastecimento nacional e pelo ordenamento de preços para os produtos. 

Dessa maneira, entre 1954 e 1990, a política de preço de combustíveis no 

país foi assinalada por descomunal intervenção do Estado, pautada no  tabelamento 

e na padronização de preços em todo país, por meio de subsídios. A  partir da 

década de 90, a política de preços principiou o amoldamento para o ingresso numa 

economia de mercado, dando início a um processo gradual de liberalização de 

preços e de retirada dos subsídios. 

Em meio às tendências neoliberais no início dos anos 90, podemos 

observar, no Brasil, um gradual processo de desregulamentação no sentido de 

diminuir o papel do Estado como executor e incitar a concorrência e os mecanismos 

mercadológicos, tendo sido implementados diversos atos na esfera governamental, 

com o fito de inserir maior força competitiva na indústria nacional do petróleo. 

Nesse fito, foi editada a EC n.º 09, de 1995, já citada, que flexibilizou o 

monopólio dando oportunidade para que o capital privado se imiscuísse nesse 

mister e previu a criação, por meio de lei, de órgão regulador e fiscalizador desse 

setor energético.  

Assim, o Estado proprietário e operador da economia deu lugar a um Estado 

regulador, tendo a Lei n.º 9.478, de 06 de agosto de 1997, denominada Lei do 

Petróleo, criado o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, com o intuito 

de estabelecer as diretrizes da política energética nacional, e a Agência Nacional do 

                                                                                                                                                         
de patente de produto ou de processo de produção que tem direito a receber royalties durante o 
período de tempo de vigência da patente. SERRA, Rodrigo Valente, Desdobramento Espacial da 
Exploração e Produção de Petróleo no Brasil: em busca de um nexo para a distribuição dos royalties 
entre os municípios, In, http://www.royaltiesdopetroleo.ucam-campos.br/arquivos/artigos/artigo_anpur 
_2003.zip, Acesso em 10 de fevereiro de 2007. 
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dos gastos referentes à equalização dos preços dos derivados e às diferenças 

cambiais. 

Contudo, a substituição dessa transferência pelo IOF mostrou-se 

inadequada,  uma vez que as operações de drawback127 efetuadas pela Petrobras 

tornaram a arrecadação desse imposto insuficiente para ressarcir todas as despesas 

vinculadas à extinta alínea a. Ainda assim, eram comuns os retardamentos 

sucedidos no repasse dos recursos fiscais angariados para o CNP. 

De tal forma, em outubro de 1984, a alíquota do IOF sobre as importações 

de petróleo foi reduzida a zero. Em substituição a esse imposto instituíram-se novas 

parcelas geradoras de recursos financeiros na composição de preço dos derivados: 

Frete de Uniformização de Preços – FUP128 e Frete de Uniformização de Preços de 

Álcool – FUPA129, criadas, respectivamente, pela Resolução CNP n.º 16/84, de 27 

de novembro de 1984, e Resolução CNP n.º 18/84, de 11 de dezembro de 1984.  

Mais uma vez, esses recursos originados recompensavam as despesas 

correlativas à alínea a e também não se enquadravam na Emenda Passos Porto. A 

Lei n.º 7.453/85, de 27 de dezembro de 1985, determinou a inclusão de uma parcela 

específica na estrutura de preços dos derivados com o  objetivo de garantir recursos 

para o pagamento dos royalties130, relativos às plataformas continentais. 

                                                 
127 Incentivo à exportação que permite a importação de insumos (matérias-primas, materiais 
secundários, embalagens e partes e peças) desonerados de impostos, quando destinados a compor 
produtos que se destinem ao exterior. 
128 Destinava-se a cobrir a diferença entre os preços CIF de petróleo e de derivados importados e os 
respectivos preços estabelecidos pelo governo para esses produtos, despesas cambiais com a 
importação de petróleo, custos de transporte e despesas conexas e insuficiências de arrecadação da 
parcela FUPA. A receita da parcela FUP e as despesas por ela suportadas passaram a ser 
escrituradas, à ordem do CNP, em seguida do DNC e, por fim, da ANP, nas denominadas Contas 
Petróleo , Derivados e Álcool. Foi extinto pela Portaria MF/MME n.º 3/98, de 28 de junho de 1998. 
Vide Nota técnica n.º 11 da ANP, disponível no endereço: 
http://www.anp.gov.br/doc/notas_tecnicas/Nota_Tecnica_ANP_011_2001.pdf. Acesso em 10 de 
fevereiro de 2007. 
129 Destinava-se a cobrir custos de transporte e despesas conexas de álcool para fins energéticos, 
diferenças de preço desse produto, custos operacionais, de imobilização financeira de estoques e 
administrativos da Petrobras, relativos ao volume de álcool por ela comercializado. Essa parcela era 
contabilizada na Conta Álcool e foi extinta pela Portaria MME n.º 114/96, de 29 de março de 1996. 
Vide Nota técnica n.º 11 da ANP, disponível no endereço: 
http://www.anp.gov.br/doc/notas_tecnicas/Nota_Tecnica_ANP_011_2001.pdf. Acesso em 10 de 
fevereiro de 2007. 
130 A expressão royalties usualmente designa o fluxo de pagamentos ao proprietário de um ativo não 
renovável (material ou imaterial) que o cede para ser explorado, usado ou comercializado por outras 
empresas ou indivíduos. A figura típica à qual o termo está associado é a do inventor ou proprietário 
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Os recursos arrecadados destinavam-se às seguintes aplicações, às quais 

eram lançadas como débito à conta: ressarcimento dos custos de transporte de 

derivados de petróleo, dos custos a maior do petróleo bruto e derivados importados, 

custos de transferência interna de petróleo e derivados, estocagem, comercialização 

de álcool carburante e de outros custos, entre eles o subsídio ao transporte e 

comercialização de carvão mineral, ao preço do álcool matéria-prima para as 

indústrias alcoolquímicas etc. 

A partir de meados de 1982, foi acrescentado ao preço ex-refinaria dos 

derivados as parcelas relativas às contribuições sociais, Fundo de Investimento 

Social – FINSOCIAL e Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público – PIS/PASEP, correspondentes 0,5% e 0,65% da receita bruta 

da Petrobras, respectivamente. 

Entretanto, essa composição de preço dos derivados vigorou até a 

instituição da Emenda Constitucional à Constituição Federal de 1967, n.º 23, de 1º 

de dezembro de 1983, designada Emenda Passos Porto, a qual previu que 60% do 

total dos recursos provenientes do IUCL (Imposto Único sobre Combustíveis e 

Lubrificantes) seriam repassados aos Estados e Municípios. Com essa emenda, o 

FER ficaria inviabilizado, uma vez que, para uma previsão de dispêndio com as 

despesas da chamada alínea a126 de aproximadamente US$ 1,0 bilhão/ano, seria 

necessário arrecadar US$ 2,5 bilhões/ano.  

Intencionando tornear esse entrave e impedir a transferência aos Estados e 

Municípios de grande parte do montante arrecadado, o governo federal extinguiu 

essas parcelas, substituindo-as por uma alíquota de 15%, a título de Imposto sobre 

Operações Financeiras – IOF sobre os contratos de câmbio relativos à importação 

de petróleo. A Emenda Passos Porto não previa o repasse desse imposto. Parte da 

receita arrecadada através do IOF era transferida ao CNP e destinada à cobertura 

                                                                                                                                                         
apresentava a seguinte divisão: (i) grupo Ia, referente ao custo CIF de importação do petróleo e; (ii) 
grupo Ib, relacionado aos custos dos produtos utilizados na destilação e estocagem do petróleo. Vide 
Nota técnica n.º 11 da ANP, disponível no endereço: 
http://www.anp.gov.br/doc/notas_tecnicas/Nota_Tecnica_ANP_011_2001.pdf. Acesso em 10 de 
fevereiro de 2007. 
126 “Parcelas, fixadas pelo CNP, incidiam sobre os preços dos derivados e do álcool carburante e 
destinavam-se a: -  alínea a: ressarcimento dos fretes de cabotagem e despesas conexas;” 
Nota Técnica n.º 11, p.15. 



 81 

Por sua vez, pretendendo estimular a produção nacional de derivados e 

assegurar a competitividade do produto nacional em face do importado, o Governo 

instituiu o primeiro critério para a formação de preço dos derivados através da Lei n.º 

2.975 de 27 de novembro de 1956, que passou a vigorar em 1º de janeiro de 1957. 

Esse critério baseava-se na sistemática de paridade entre os preços dos derivados 

de produção nacional, nas refinarias, e os seus similares importados, nos portos de 

destino. 

Em 1979, com o objetivo de concretizar a meta de crescimento econômico 

ilimitado determinado pelos generais da ditadura militar, foi instituída pelo governo 

Figueiredo uma taxa de câmbio específica para o setor de petróleo e gás natural, 

designada dólar-petróleo, com o objetivo de amenizar o impacto da desvalorização 

cambial sobre os preços dos derivados de petróleo e gás ao consumidor.  Nesse 

contexto, a adoção de uma taxa cambial diferenciada somada à duplicação do preço 

do petróleo em razão do 2º choque, geraram condições para a criação da Conta 

Petróleo.123 

De seu turno, em 1980, por meio do Decreto-lei n.º 1.785, foi criado o Fundo 

Especial de Reajuste de Estrutura de Preços de Combustíveis e Lubrificantes - FER, 

de natureza  contábil, administrado pelo CNP. Essa conta tinha como receita os 

recursos obtidos pela diferença entre o preço da gasolina automotiva e do álcool 

anidro nos Centros de Misturas e por diferença a maior entre o custo CIF124 do 

petróleo importado adotado no Grupo I125 e o preço atribuído ao petróleo nacional.  

                                                 
123 O termo Conta Petróleo foi inicialmente utilizado como denominação da conta criada para cobrir 
tais diferenças na taxa de câmbio. Posteriormente, esse termo passou a ser utilizado para denominar 
o fundo no qual seriam contabilizadas todas as fontes de receita e débitos do FER, além das 
diferenças cambiais. Em 1984, foi dividida em Conta Petróleo, Conta Derivados e Conta Álcool. Vide 
Nota técnica n.º 11 da ANP, disponível no endereço: 
http://www.anp.gov.br/doc/notas_tecnicas/Nota_Tecnica_ANP_011_2001.pdf. Acesso em 10 de 
fevereiro de 2007. 
124 O custo CIF era o custo médio efetivo das importações realizadas, periodicamente apurado pelo 
CNP. A conversão para moeda nacional do custo CIF era feita ao custo cambial, definido pela soma 
da taxa oficial vigente e de uma sobretaxa única, fixada para importação de todos o  produtos. Vide 
Nota técnica n.º 11 da ANP, disponível no endereço: 
http://www.anp.gov.br/doc/notas_tecnicas/Nota_Tecnica_ANP_011_2001.pdf. Acesso em 10 de 
fevereiro de 2007. 
125 Custos determinados em função dos preços do petróleo no mercado internacional, outros 
materiais de consumo importados e da taxa de câmbio, corrigidos sempre que houvesse alteração da 
taxa cambial ou do custo CIF de petróleo, pelo quociente da divisão do valor CIF médio dos petróleos 
importados, convertido à taxa cambial prevista para o período de vigência dos preços, pelo 
correspondente valor dos mesmos petróleos na data da última fixação dos preços. Esse grupo 
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tributos incidentes sobre o produto, desde quando o mercado brasileiro não possuía 

os contornos atuais.121 

Assim, podemos dizer que em 1938, através do Decreto-lei n.º 395, foi 

estabelecido que as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo 

e seus derivados seriam de utilidade pública, tendo sido nacionalizada a indústria de 

refino de petróleo, importado ou de produção interna, tornando essa atividade 

restrita ao capital nacional constituído exclusivamente por brasileiros natos. Às 

empresas já instaladas no país, foi dado o prazo de seis meses para se adaptarem à 

nova legislação. 

O mesmo decreto estabeleceu, também, que caberia à União autorizar, 

regular e controlar todas as etapas da cadeia produtiva do setor, bem como toda 

infra-estrutura de movimentação e armazenamento de petróleo e seus derivados, e 

instituiu o Conselho Nacional do Petróleo – CNP, que de início era subordinado à 

Presidência da República, depois incorporado ao Ministério de Minas e Energia para 

exercer essas funções. 

Já em 1940, a Lei Constitucional n.º 4 de 20 de setembro de 1940 modificou 

o artigo 20 da Constituição Federal de 1937 e definiu que à União incumbiria a 

competência de tributar a produção, comércio, distribuição, consumo e importação 

de combustíveis. O tributo deveria ser estabelecido na forma de um Imposto Único 

sobre Combustíveis e Lubrificantes- IUCL122. 

Em conformidade com a política nacionalista que predominava na “Era 

Vargas”, a Lei n.º 2004, de 3 de outubro de 1953, criou o monopólio da União sobre 

as atividades de exploração, produção, refino, importação e transporte marítimo ou 

por condutos de petróleo e derivados, e criou a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. 

A União passou a exercer o monopólio por meio do CNP, como órgão orientador e 

fiscalizador do setor, e da Petrobras, como órgão executor. 

                                                 
121Sobre este tópico vide Nota técnica n.º 11 da ANP, disponível no endereço: 
http://www.anp.gov.br/doc/notas_tecnicas/Nota_Tecnica_ANP_011_2001.pdf. Acesso em 10 de 
fevereiro de 2007. 
122 Criado pelo Decreto-lei n.º 2.615/40, de 21 de setembro de 1940. 



 79 

pelo capital privado, ainda concentra-se nas mãos do Estado a grande maioria de 

seu capital acionário.  

Esse é só um exemplo de intervenção estatal no setor econômico do 

petróleo e gás natural, mas podemos citar ainda o art. 173, §4º da Constituição 

Federal, aplicado não só no setor de petróleo e gás natural, que por sua vez, 

saliente-se, determina que lei estabelecerá mecanismos para reprimir o abuso do 

poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 

concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros, o que permite a inserção de 

mecanismos de prevenção e repressão no que pertine à exploração econômica 

dessa fonte de energia. 

Nesse setor mesmo, pode haver abuso do poder econômico por meio do 

truste, que objetiva a pressão de empresas maiores sobre as menores para 

comandar a política de preços e o cartel, em que empresas  do mesmo setor 

conciliam-se e organizam-se entre si no fito de obter o controle de esferas comuns a 

seu setor. Tais abusos devem ser combatidos pelo Estado, o qual se imiscui por 

meio da legislação infraconstitucional, como no caso da Lei n.º 8.884, de 11 de junho 

de 1994 (Lei Antitruste) que prevê a repressão a esse abuso econômico.  

Pode-se verificar dos exemplos acima elencados que o Estado, além de total 

legitimidade para agir em tal área da economia, também possui interesse de o fazer 

em nome da coletividade, com o fim de concretizar os princípios explícitos no art. 

170 da Constituição de 1988, como a livre iniciativa, livre concorrência, função social 

da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder 

econômico. 

Reportemo-nos nesse momento, à Intervenção do Estado no setor 

econômico do petróleo e gás natural realizada há algumas décadas, no intuito de 

demonstrarmos que essa intervenção já era necessária seja no controle de preços, 

na criação de mecanismos que impulsionassem a sua produção ou na criação de 
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mobiliários, do que um simples meio de obtenção de receitas, embora significativa 

sua função fiscal, por ensejar a arrecadação de somas consideráveis. 120 

Mais adiante, como bem nos propusemos a fazer no início deste trabalho, 

esmiuçaremos a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, mormente a 

que concerne ao setor de combustíveis, demonstrando, para tanto, suas 

características, finalidade, análise de constitucionalidade, etc.  

 

6.6 Intervenção do Estado Brasileiro sobre e na Indústria do Petróleo e 
Gás Natural 

 

Não obstante as modificações introduzidas pela EC n.º 09, de 09 de 

novembro de 1995, o art. 177 da Constituição Federal estabelece como monopólio 

da União a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos; a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; a 

importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das 

atividades previstas nos incisos anteriores; 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; a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o 

reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares 

e seus derivados. 

De tal maneira, verifica-se que o Estado brasileiro, intervém, de modo 

ostensivo nesse setor econômico, tendo havido a flexibilização de seu monopólio a 

partir da retro citada Emenda Constitucional, que permitiu a contratação de 

Empresas, por parte da União, para a realização das mesmas atividades. Contudo, 

no caso da Petrobrás, o seu controle continua sendo em grande parte pelo Estado, 

visto que, muito embora tenha aberto a possibilidade de aquisição de suas ações 

                                                 
120 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2005.  p. 339. 
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Combustíveis116 e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

também sobre os combustíveis117, ainda que sem maiores utilizações práticas. Isto 

para não esmiuçar aqui as funções havidas no Imposto sobre Propriedade Territorial 

Urbana (IPTU)118 e no Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR)119 em razão 

da função social, como forma importante de combate aos latifúndios improdutivos, e 

de promoção de redistribuição da terra, ao se coibir a estagnação do uso desta, e 

que também representam formas claras de intervenção no domínio econômico.  

De seu turno, há ainda o Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, que 

tem função eminentemente extrafiscal, sendo muito mais um instrumento de 

manipulação da política de crédito, câmbio e seguro, assim como de títulos e valores 

                                                                                                                                                         
Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou parcialmente, nas condições e limites fixados em 
lei. (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 12, de 1996)” 
116 Art. 177, §4°, I Constituição de 1988: “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.  
117 Art. 155, §4°, IV “c” Constituição de 1988: “Art. 155. (...) § 4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-
se-á o seguinte: I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o 
imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo; II - nas operações interestaduais, entre 
contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 
I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a 
mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias; III - nas operações 
interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no 
inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem; IV - as 
alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos 
do § 2º, XII, g, observando-se o seguinte: a) serão uniformes em todo o território nacional, podendo 
ser diferenciadas por produto; b) poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad 
valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar 
alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência; c) poderão ser reduzidas e 
restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b.(Incluído pela Emenda 
Constitucional n.º 33, de 2001)” 
118 Art. 156, §1° da Constituição de 1988: “Art. 156 (...) § 1º Sem prejuízo da progressividade no 
tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: I - ser 
progressivo em razão do valor do imóvel; e II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e 
o uso do imóvel. (Incluído pela Emenda Constitucional n.º 29, de 2000)” 
119 Art. 153, §4° da Constituição de 1988: “Art. 153(...) § 4º O imposto previsto no inciso VI do caput: I 
- será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de 
propriedades improdutivas; II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as 
explore o proprietário que não possua outro imóvel; III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios 
que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra 
forma de renúncia fiscal.(Incluído pela Emenda Constitucional n.º 42, de 19.12.2003)”  
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E também há o fator de que diversos países subsidiam as exportações de 

produtos industrializados, de forma que os seus custos ficam espantosamente 

reduzidos, o que vem a se refletir nos seus preços. É nesse contexto que o imposto 

de importação trabalha como fundamental instrumento de política econômica. 

Da mesma forma podemos citar o imposto de exportação, que tem caráter 

quase exclusivamente monetário e cambial e tem por finalidade disciplinar os efeitos 

monetários decorrentes da variação de preços no exterior e preservar as receitas de 

exportação, conforme o art. 1º da Lei n.º 5.072 de 12 de agosto de 1966. 

E ainda que não se trate de impostos regulatórios, qualquer decisão de 

tributar ou desonerar um determinado setor trará inquestionáveis conseqüências no 

controle econômico da atividade. Nesta esfera, exemplos surgem desde a indústria 

automobilística com o IPI dos carros populares até o imposto de renda das pessoas 

físicas e o consumo de previdência privada.  

O Imposto sobre produtos industrializados, nesse sentido, é um imposto 

seletivo em função da essencialidade do produto, tendo sido instituído com função 

extrafiscal proibitiva, como no caso da alta exação dos artigos de luxo, ou supérfluos 

como perfumes, ou de consumo desaconselhável como bebidas e cigarros.  

A pretensão atual do governo em utilizar as deduções do Imposto de Renda 

para estimular a formalização dos trabalhadores domésticos traz nova ilustração da 

extrafiscalidade nos tempos desta Constituição. Com efeito, o Imposto de Renda 

(IR) é relevante mecanismo para a distribuição das riquezas, não somente em 

função das pessoas, mas também em razão dos lugares, prestando-se, assim, ao 

incremento do desenvolvimento econômico regional e setorial, destacando-se a sua 

extrema importância extrafiscal. 

Por sua vez, devemos ressaltar que vários outros tributos servem para a 

finalidade regulatória admitindo a permissão constitucional por meio de relativização 

dos Princípios da Legalidade Estrita e da Anterioridade, tal qual ocorria com a extinta 

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF)115, a própria CIDE- 

                                                 
115 Art. 74, §1° ADCT: “Art. 74. A União poderá instituir contribuição provisória sobre movimentação 
ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira. § 1º A alíquota da 
contribuição de que trata este artigo não excederá a vinte e cinco centésimos por cento, facultado ao 
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É por isso que é inolvidável que o Estado tem função capital na manutenção 

e desenvolvimento da economia nacional, uma vez que este respeite os princípios 

balizados pela Constituição, os quais servem de limites à intervenção estatal no 

domínio econômico.  

Assim, o Estado, nos momentos de grande demanda, e nos momentos de 

crise, atua incentivando, instigando o mercado. É por isso que se tem, no nosso 

sistema, bem como na maior parte do mundo, o Estado como agente normativo e 

regulador da ordem econômica114, não havendo melhor ferramenta para esta 

finalidade quanto os tributos regulatórios e a facilidade de rápida inserção 

modificativa.  

Nessa esteira, o Estado se utiliza, incalculáveis vezes, destes mecanismos, 

passando pelo caso dos carros importados ao incremento recente do seguro de 

vida, todos setores instigados ou não por meio da mudança de alíquotas.  

No caso do imposto de importação, que é um dos mais importantes 

instrumentos de regulação econômica, serve este, com sua função extrafiscal, de 

importante ferramenta de proteção da indústria nacional, muito mais do que como 

instrumento de arrecadação de recursos financeiros para o tesouro público, sendo 

sua função fiscal prejudicada em função da extrafiscal.  

Deste modo, caso não houvesse imposto de importação no Brasil, a maioria 

dos produtos industrializados no nosso país não teria condições de concorrer no 

mercado com seus análogos produzidos em países economicamente mais 

desenvolvidos, nos quais o valor de produção é reduzido em razão das técnicas de 

racionalização da fabricação e do incremento tecnológico de maneira geral.  

                                                                                                                                                         
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído 
ou aumentado; 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; 
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou, observado o disposto na alínea b; 
(...) 
§ 1º - A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; 
e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III 
e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I. 
114 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Econômico, São Paulo, Malheiros, 1999, p. 258. 
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econômico prevista no art. 149 da Constituição de 1988, que tem o claro e precípuo 

escopo de interferir na economia, regulando os diversos setores econômicos. 

Entretanto, é de bom alvitre ressaltar que esse instituto não representou uma 

inovação no momento da feitura da Constituição, vez que toda a estrutura do 

fomento da pesquisa do açúcar e do álcool e o instituto oficial, por exemplo, foram 

custeados através desta forma, antes mesmo da Constituição de 1988.110 

Outrossim, o relevo constitucional da CIDE provavelmente auferiu a 

proeminência dos pontos de justaposição entre a ordem econômica e a tributação. 

Ainda mais que, sem prejuízo da previsão genérica do art. 149, houve por bem o 

legislador derivado da Emenda n.° 33 prever a possibilidade expressa e as 

características básicas da CIDE sobre os combustíveis no art. 177, §4°, da 

Constituição de 1988.  

Ademais, conforme já dito anteriormente, o relacionamento entre a 

tributação e a ordem econômica não está adstrita a tais contribuições, tendo em 

vista que a nossa atual Constituição está repleta de mecanismos tributários para 

eventual atuação “indutória”.111 

Os exemplos basilares desta ligação íntima se localizam nos denominados 

impostos regulatórios de intervenção consagrados na possibilidade de fixação das 

alíquotas do Importação, Exportação, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) por ato do Poder Executivo112, 

suavizando a regra da Legalidade Estrita e que também não precisam respeitar os 

rigores do Princípio da Anterioridade (Art. 150, § 1º, 1ª parte).113  

                                                 
110 O fundamento jurídico dessa contribuição atinente ao Instituto do Açúcar e do Álcool  encontra-se 
nos Decretos-leis 308/67, 1.712/79 e 1.952/82. Muito se discutiu acerca da recepção pela atual 
Constituição Federal da contribuição ao IAA, sendo que o STF pacificou a questão, mais uma vez em 
favor da constitucionalidade da exação. (Pleno – Recurso Extraordinário n.º 214.206/AL – Rel. para 
Acórdão Min. Nelson Jobim – DJ de 19.5.1998) 
111 No sentido utilizado por Luís Eduardo Schoueri em sua obra Normas Tributárias Indutoras e 
Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 
112 Art. 153: (...) 
§ 1º - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, 
alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V. 
113 Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
(...) 
III - cobrar tributos: 
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Assim, dentro da possibilidade de regulação da ordem econômica, o texto 

constitucional estabeleceu em seu art. 149, a competência exclusiva da União para 

instituir contribuições de intervenção no domínio econômico, cuja natureza jurídica é 

tributária. Mas esse não é o único exemplo possível de se estatuir tributos com 

função de intervir sobre o domínio econômico, regulando a atividade. Existem 

diversos outros tributos, conforme veremos mais adiante, que se prestam, mesmo 

que não diretamente, para o fim de regular a economia, incentivando ou coibindo 

certas condutas comerciais.  

De fato, a íntima relação existente entre tributação e ordem econômica não 

vem de hoje, visto que mesmo antes da sistematização havida pela Emenda à 

Constituição de 1946, n° 18, de 1965, e completada pelo Código Tributário Nacional 

em 25 de outubro de 1966, o Estado brasileiro já aplicava o sistema de tributação 

como um modo evidente de sua participação no que tange às atividades 

econômicas, instituindo diversas formas tributárias dotadas de larga 

extrafiscalidade109, sendo bons exemplos as diversas taxas que marcaram o período 

anterior à codificação.  

Desta feita, mesmo posteriormente ao marco de organização sistemática 

dessa esfera jurídica, não obstante as taxas não serem usadas com tanta acuidade 

para tal função, o Estado encontrou o instituto do empréstimo compulsório de 

natureza econômica prevista no art. 15, III do CTN como forma de persistir no 

desenvolvimento econômico ampliando os tributos para a realização de funções 

extrafiscais.  

Obviamente que a não recepção daquela espécie de empréstimo tributário-

econômico, que ficou tão conhecida nas décadas de 70 e 80, guiou o foco desta 

percepção para os novos e modernizados mecanismos consagrados pela 

Constituição de 1988. 

E hoje em dia, podemos dizer que o grande tributo interventivo trazido pelo 

legislador constituinte de 1988 é a contribuição de intervenção no domínio 
                                                 
109 Tratamos aqui de extrafiscalidade no sentido de que os tributos alcancem um fim além da 
arrecadação de receita para os cofres públicos. Sirvam também de normas indutoras, incentivando ou 
desestimulando dadas condutas, de modo a induzir o domínio econômico a se portar da maneira 
pretendida pelo Estado, que deve se pautar, necessariamente, pelo princípios constitucionais que 
orientam a Ordem Econômica e Tributária. 
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Já a base de cálculo se dá como a quantia estabelecida pela norma, usada 

para medir o fato gerador. De seu turno, alíquota é a quantia fixa, geralmente 

expressa em porcentagem a ser aplicada sobre a base de cálculo, para que se 

chegue, com precisão, ao valor a ser pago a título de obrigação tributária. No que 

pertine ao sujeito passivo, podemos dizer que este se traduz na pessoa obrigada ao 

adimplemento da obrigação tributária. É o sujeito passivo o que chamamos de 

contribuinte, ou seja, aquele que deve contribuir para com o Estado, para que esse, 

que é sujeito ativo da obrigação (por ter o poder de impor ativamente a obrigação), 

possa cumprir com a sua finalidade pública.  

Deste modo, estando dispostos de forma lógica, em lei, tais elementos vão 

compor a chamada regra-matriz de incidência tributária ou norma jurídico-tributária. 

Como vimos, portanto, a norma tributária possui uma hipótese, em que se prevê um 

fato, e uma implicação, em que se prevê qual a obrigação advinda da ocorrência da 

situação expressa na hipótese. 

Ao fim, destaque-se que a atividade administrativa plenamente vinculada a 

que se refere o texto legal previne que a administração, a pretexto de necessitar de 

verbas para dada prestação de serviços à sociedade, venha a agir de forma 

discricionária, isto é, com certa margem de liberdade, analisando se é conveniente e 

oportuna a cobrança de um dado tributo, evitando-se, assim, que ela descumpra 

com os preceitos constitucionais que lhe norteiam o exercício. Sendo assim, o 

Estado se vincula inteiramente à sua finalidade pública e às determinações 

expressas do ordenamento jurídico.  

 

6.5.2 Tributação como Instrumento de Intervenção Estatal 

 

Diante das considerações até o momento delineadas, vimos que a 

Constituição de 1988 permitiu que o Estado possa vir a intervir no domínio 

econômico como agente normativo e regulador, no intuito de desempenhar as 

funções de fiscalização, incentivo e planejamento indicativo ao setor privado sempre 

com fiel observância aos princípios constitucionais da ordem econômica.  
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possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada” (Art. 3º, CTN). 

Ainda assim, saliente-se, necessário se faz uma análise técnica sobre o que 

significa o conceito trazido pelo CTN. Primeiro, no que tange aos termos “prestação 

pecuniária compulsória”, devemos compreender o tributo  como uma obrigação 

(prestação compulsória) que deve ser prestada em dinheiro, isto é, em moeda 

corrente do país, sendo irrelevante a vontade do devedor, visto que o Estado pode 

impor obrigações unilateralmente, como consentâneo do seu poder impositivo.  

Segundo, concernente a “em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir”, 

existe uma redundância no conceito, visto que, ao ter se falado em “prestação 

pecuniária”, anteriormente, já se considera que o tributo será pago em moeda, ou 

seja, não poderá ser pago com serviços, créditos no mercado, imóveis ou outros 

bens, conforma nos ensina, mais uma vez, Paulo de Barros Carvalho. 

Já em relação ao “caráter lícito”, podemos aduzir que a obrigação tributária 

não será originada de sanção por ato ilícito, conforme já mencionamos antes. Por 

sua vez, o ditame “instituída em lei”, diz respeito ao fato de que o tributo só poderá 

ser cobrado quando instituído previamente em lei, em sentido estrito, sendo que, só 

poderão estar disciplinados em lei os tributos autorizados pelo texto Constitucional 

para figurarem na ordem tributária e os elementos imprescindíveis à configuração da 

lei tributária devem estar presentes na lei que instituir o tributo em questão. 

Podemos identificar, com fulcro no art. 97, incisos III e IV do Código 

Tributário Nacional, os elementos indispensáveis à instituição e cobrança do tributo: 

o fato gerador, a alíquota, a sua base de cálculo e o sujeito passivo. Da 

interpretação sistemática do Código Tributário Nacional podemos inferir que, por fato 

gerador, também chamado de hipótese de incidência tributária, temos a situação 

hipotética que deve ocorrer para que nasça a obrigação tributária. Podemos ainda 

fazer uma diferença entre fato gerador e hipótese de incidência, tendo aquele como 

a ocorrência fática (no mundo do ser) do que prevê a norma tributária, enquanto que 

esta se dá como a previsão normativa (no mundo do dever-ser) da situação 

necessária e suficiente à ocorrência da obrigação.  
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de relação jurídica tributária; e) como norma jurídica tributária; f) como norma, fato e 

relação jurídica106. Sendo assim, podemos considerar que o tributo pode ser visto 

sob diversas perspectivas e, num mesmo texto normativo, pode assumir várias 

acepções. Portanto, ele é um instituto multifacetado. 

Entretanto, embora se possa considerar que ele assume todas as funções 

denotadas pelo Paulo de Barros Carvalho, de modo geral, ao tratarmos de tributo, 

nos referimos ao conceito formulado da disposição do art. 3º do CTN, que tem o 

notável mérito de, pela cláusula excludente das obrigações que configurem sanção 

de ato ilícito, evitar a abrangência também das multas, as quais, doutra forma, ver-

se-iam nele compreendidas.107 De tal maneira, podemos acolher o vocábulo tributo 

como sendo uma obrigação, um dever jurídico, diferente da que se estabelece numa 

sanção por ato ilícito, porque o tributo se origina da simples ocorrência de uma 

hipótese identificada no texto normativo, a qual não preverá sua cobrança a título de 

punição, mas como imposição pura e simples do Estado, que se dá em virtude do 

poder extroverso deste de obrigar, exigir e executar condutas.  

Nesse sentido, o tributo como obrigação, porém, além de dever jurídico (a 

que fica jungida uma parte ou cada uma das partes numa relação jurídica) presta-se 

a designar a própria relação jurídica expressando o vínculo que enlaça duas (ou 

mais ) pessoas, às quais se atribuem direitos e deveres correspectivos. Ressalta-se 

a idéia, presente na etimologia do vocábulo, de ligação ou liame, unindo pessoas 

(credor e devedor) que têm, respectivamente, o poder de exigir e o dever de prestar 

o objeto da obrigação (dar, fazer ou não fazer).108  

Portanto, ao tratarmos de tributo, em nossa atividade de pesquisa, estamos 

nos referindo a uma obrigação, embora também possa ser interpretada, no caso 

concreto, seja como uma quantia em dinheiro, como uma norma, como uma relação 

jurídica, como assenta Paulo de Barros Carvalho. Acolhemos, assim, ressalte-se, a 

concepção adotada pelo nosso Código Tributário Nacional que considera o tributo 

como “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

                                                 
106 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 15ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p.19. 
107 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 5ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1980. 
108 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 227. 
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melhoria. De tal forma, afugentou a concepção de que os empréstimos compulsórios 

e as contribuições especiais, em geral, não seriam tributos. 103 

Outrossim, determinar o que é tributo não é tão simples assim. Para o fazer, 

podemos usar o critério excludente, considerando que se o Estado, afora a sua 

qualidade de contratante ou donatário, não está nem arrecadando bens pecuniários 

vacantes, nem recebendo multas, nem sendo indenizado em tempo de guerra ou 

paz, nem percebendo pecúnia ex contractu, tudo o mais que entra como receita, 

excluídas as “entradas” de caixa, tais como cauções e fianças, ou é tributo ou é 

enriquecimento sem causa104. Entretanto, por meio desse critério excludente não se 

pode, com precisão, conceituar o que é tributo, visto que é deveras complicado 

identificar um instituto pelo que ele não é. Embora seja, sim, importante 

diferenciar105 o tributo das outras formas de arrecadação financeira do Estado, há 

necessidade de maior investigação sobre o tema. 

Segundo Paulo de Barros Carvalho, o vocábulo “tributo” experimenta pelo 

menos seis acepções diferentes, quais sejam: a) como quantia em dinheiro; b) como 

prestação correspondente ao dever jurídico do sujeito passivo, ou seja, como 

obrigação; c) como direito subjetivo de que é titular o sujeito ativo; d) como sinônimo 
                                                 
103 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 11ª Ed. Atualizado por Misabel Abreu Machado 
Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 63. 
104 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 6ª Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p. 381-382. 
105  A propósito, Sacha Calmon identifica as diferenças entre o tributo e as outras formas de 
arrecadação financeira do Estado, que merece consideração. Veja-se: “O tributo legitima-se e 
diferencia-se das prestações pecuniárias e apropriações até agora referidas em função, 
precisamente, de sua hipótese de fato relacionada ao preceito. Tributo é toda prestação pecuniária 
em favor do Estado ou de pessoa por ele indicada, tendo por causa um fato lícito, previsto em lei, 
instituidor de relação jurídica, diferenciando-se da multa porque esta, embora prevista em lei em favor 
do Estado, decorre de um fato ilícito.Extrema-se da indenização porque esta, posto que também 
prevista em lei, tem por “razão de ser” prévia e comprovada lesão ao patrimônio alheio, inclusive o 
estatal. Contrapõe-se às prestações pecuniárias “contratuais” ou de jus gestionis, porque tais receitas 
decorrem de acordos de vontades (contrato). Enquanto o tributo é unilateralmente previsto em lei, o 
objeto de tais obrigações é ajustado ex voluntate, tendo por mira múltiplas situações (aluguel ou 
venda de coisas, contratos de mútuo, aplicações financeiras, prestações de serviços, etc.). Distingue-
se, por sua vez, de outros deveres pecuniários de índole privada, como seguro obrigatório 
automobilístico, ou da obrigação alimentar, porque, nesses casos, o credor é pessoa jurídica de 
Direito Privado ou pessoa natural, e também, porque em tais casos, a cobrança não é feita mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada à lei. E finalmente, diferencia-se das apropriações de 
dinheiro abandonado porque aí o fato, embora lícito e acontratual, não é causador de relação jurídica, 
pois a existência de dinheiro na condição res nullius ou res derelicta não é fundamento, razão, 
hipótese ou causa de uma obrigação. Em resumo, o que entrar em dinheiro para os cofres estatais, 
sob a forma de prestação pecuniária, o que exclui as entradas de caixa, como fianças e cauções, e 
as apropriações, que não sejam indenização, multa ou contrato, aluguel, juro, foro, laudêmio, ou 
preço, só pode ser tributo.”  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 
6ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 381-382. 
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6.5 A Intervenção do Estado sobre o Domínio Econômico por meio da 
Tributação  

 

6.5.1 Conceito de Tributo  

 

Para que o Estado102, considerado o organismo detentor do poder político, 

capaz de elaborar normas que devem ser seguidas pela sociedade (a qual outorgou 

àquele o poder), possa efetivar o interesse de toda a coletividade por meio de ações 

concretas, ele necessita de recursos financeiros, visto que os bens jurídicos a serem 

postos à disposição de todos possuem valor pecuniário. Sendo assim, essa entidade 

de força superior, inegavelmente, desenvolve atividade financeira frente a uma 

economia de mercado.  

A partir desse reconhecimento de que o Estado necessita de recursos 

pecuniários para exercer seus misteres, passou-se a utilizar meios para arrecadar 

receita para o mesmo, de modo que a sociedade pagasse pelos serviços e bens que 

estivessem à sua disposição pelo Estado. Um desses meios de arrecadação é o 

tributo, instrumento de que se tem valido a economia capitalista para sobreviver e 

para que o Estado possa realizar os seus fins sociais, visto que, sem ele o Estado 

não poderia fazê-lo, a não ser que monopolizasse toda a atividade econômica, 

representando a tributação, nesse contexto, uma grande arma contra a estatização 

da economia. Sendo assim, mister se faz estudar esse instrumento. 

Embora a nossa Carta Constitucional discipline a ordem tributária, 

identificando e dando competência para que sejam criados tributos no fito de se 

obter receita que custeie a atividade do Estado, ela não conceitua o instituto jurídico 

‘tributo’. Todavia, considera, de forma implícita, um conceito que se assemelha 

àquele presente no art. 3º do Código Tributário Nacional – CTN (Lei n.º 5.172, de 25 

de outubro de 1966), o qual veio a prevalecer na doutrina, diferente daquele que se 

limita a identificá-lo como gênero das espécies impostos, taxas e contribuições de 

                                                 
102 A esse respeito, vide Carlos Ari Sundfeld. Fundamentos de Direito Público. São Paulo: Malheiros, 
2007. p.22/23.    
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busquem não só a eficiência dos seus serviços, mas a oferta de serviços de 

qualidade e com tecnologia de ponta a preços não abusivos.  

Nos tempos hodiernos, vem aumentando preocupação com os problemas 

do desenvolvimento econômico, o que evidencia o imperativo da intervenção do 

Estado no fito de provocar o crescimento econômico nacional. Nesse sentido, o 

planejamento se alia ao mecanismo de fomento na medida em que este passa a ser 

previsto nos planos de desenvolvimento de determinado setor, e sendo assim se 

ressalta a importância dessa modalidade interventiva no cenário jurídico nacional. 

De tal forma, ultimamente os problemas do planejamento econômico-fiscal 

vêm sendo considerados não somente do ponto de vista da conformação dentre a 

soma prevista de despesas e a quantia de receita disponível, mas ainda no que 

tange à repercussão dos distintos elementos da receita auferida e despesa sobre a 

estabilidade econômica, a distribuição de renda e a promoção do desenvolvimento 

econômico.  

Indubitavelmente, o planejamento econômico feito com lisura é a melhor 

saída para que se chegue ao desenvolvimento econômico e social pleno, haja vista 

que apenas por meio de uma administração comprometida com as autênticas 

aspirações populares, com a fiscalização do emprego dos recursos públicos, a partir 

dos planos e projetos legalmente aprovados, será possível se alcançar o nível de 

uma sociedade mais justa e igualitária.  
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reafirmado no art. 174, precisamente para garantir-lhes a efetividade até mesmo nos 

casos em que o Poder Público haja composto um planejamento econômico para o 

setor.101 

Sendo assim, ao contrário do que entende Eros Roberto Grau, entendemos 

que o planejamento econômico é mais uma forma de intervenção do Estado no 

domínio econômico e pode ser tido como instrumento imprescindível para a 

viabilização do desenvolvimento nacional, com redução das desigualdades 

regionais, uma vez que a este desenvolvimento está intimamente relacionado ao 

planejamento econômico a curto, médio e longo prazo. 

Embora não considerado como instrumento de intervenção sobre o domínio 

econômico por Eros Roberto Grau, o planejamento deve ser considerado como tal, 

pois, mesmo sendo somente indicativo para o setor privado, é determinante para o 

setor público, e, por isso, induz indiretamente comportamentos do mercado. Se por 

exemplo, o Governo brasileiro planeja metas a serem alcançadas por suas 

empresas estatais como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, ou até mesmo 

Petrobras, o cumprimento destas por tais empresas, que concorrem diretamente 

com o setor privado influencia condutas mercadológicas de acordo com os fins 

perscrutados pelo Estado.  

Aliás, a finalidade que se impõe à criação das empresas estatais é regular o 

mercado a partir da indução de comportamentos em virtude do seu desempenho. Se 

o Estado brasileiro mantivesse empresas que não tivessem um bom desempenho 

frente à concorrência privada, não teria nenhum sentido que elas continuassem a 

existir. É imprescindível que elas provoquem uma certa “ameaça” às empresas 

privadas para que cumpram a sua finalidade.  

Afinal, de que adiantaria que o Banco do Brasil, por exemplo, mantivesse 

suas tarifas bancárias em um certo patamar se isso não influenciasse os outros 

bancos a manter suas tarifas em patamares não exorbitantes? A “ameaça” de fuga 

dos clientes para o banco estatal faz com que os bancos da iniciativa privada 

                                                 
101 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003. 
p. 634. 
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também pela Constituição, conforme se depreende do art. 174, este seja, sim, forma 

de intervenção sobre o domínio econômico. 

Assim, pode-se afirmar que o planejamento consiste em uma técnica 

complexa para modificar a realidade na acepção de fins antecipadamente 

determinados, tendo como escopo a organização das atividades econômicas para 

obter efeitos anteriormente previstos. Em outras palavras, é o modo de atuar do 

Estado, que se caracteriza pelo estabelecimento prévio de dadas condutas 

econômicas e sociais futuras, pela elaboração de objetivos e pela determinação de 

instrumentos de ação ordenadamente mapeados, sob o ângulo macroeconômico, o 

processo econômico, para melhor funcionamento da ordem social, em condições de 

mercado. 

Assim, tal processo se dá por meio de planos, segundo a nossa 

Constituição, que estatui (art. 174) que é função da lei dispor sobre planos e 

programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e que estes devam 

ser estabelecidos de acordo com o plano plurianual, ficando patentes aqui os 

princípios do planejamento estrutural. Entretanto, o plano se apresenta de forma 

imperativa para o setor público explorador da atividade econômica, enquanto que 

para o setor privado ele é indicativo, conforme reza o mencionado art. 174. 

Ou seja, da leitura do artigo citado fica evidente que, a pretexto de planejar, 

não pode o Estado obrigar à iniciativa privada sequer o atendimento às diretrizes ou 

intenções pretendidas, porém somente incentivar, impulsionar através de programa 

indicativo que seja capaz de induzir e condicionar a atuação dos particulares na 

economia, uma vez que, do contrário, tal sistema seria, de fato, a negação da livre 

concorrência, além de revelar a supressão da liberdade de iniciativa, convertida, por 

tal meio, em autêntico privilégio desfrutável por alguns.99 

Em verdade, o parágrafo único do art. 170100, longe de fragilizá-lo, pelo 

contrário, existe para reforçar as determinações contidas no caput do artigo e em 

seu inciso IV (livre concorrência), tanto mais porque o que deles consta está 

                                                 
99 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003. 
p. 633. 
100 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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adesão a ela manifestar, no entanto, resultará juridicamente vinculado por 

prescrições que correspondem aos benefícios usufruídos em decorrência dessa 

adesão.97 

Nesse âmbito, encontra-se a intervenção sobre o domínio econômico por 

meio de tributos, quando o Estado se utiliza do aspecto extrafiscal destes para 

regular a economia, como ao onerar em demasia uma dada conduta, como, por 

exemplo, no caso da importação de bens. Neste caso, a indução será negativa, uma 

vez que a norma não proíbe a importação de bens, mas a onera de forma tão 

intensa que acaba por induzir que o mercado não mais sustente esse tipo de 

comportamento, dado que o valor para se consumir os produtos importados será tão 

elevado, que, tornando-se inviável a sua comercialização, fará com que a medida 

torne-se indiretamente proibitiva, ajudando ao desenvolvimento do mercado interno, 

que se deparará com redução da concorrência com os produtos oriundos do 

exterior. 

Destarte, a indução à realizabilidade da conduta na forma sugerida pela 

norma indutora é de tamanha potência, que os agentes econômicos por ela tangidos 

passam a ocupar posição desprivilegiada nos mercados, justamente por não 

aderirem ao comportamento recomendado. Em contrapartida, seus concorrentes 

gozam de situação privilegiada, porque ao aderirem a tal comportamento terão 

melhores condições de participação naqueles mercados. 

Por isto, ao atuar de tal forma, o Estado deve sopesar bem, antes de o 

fazer, os valores que estão em jogo, para que a indução ocorra de forma benéfica 

para a economia e para a sociedade como um todo.  

Por fim, devemos falar do planejamento, lembrando que, para Eros Grau, 

este não constitui uma forma de intervenção, haja vista que algumas decisões que 

vinham sendo tomadas e atos que vinham sendo praticados, anteriormente, de 

forma aleatória, passam a ser produzidos, quando objeto de planejamento, sob um 

novo padrão de racionalidade,98 embora para outra grande parte da doutrina, e 

                                                 
97 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 150. 
98 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006. p.151. 
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No caso do julgado acima colacionado, pode-se dizer que o fim pretendido, 

qual seja de incentivar mais pessoas a doarem sangue no fim de obterem meia-

entrada nos eventos culturais, esportivos e de lazer, e, nesse sentido, passarem a 

ter mais acesso a esse âmbito social, provocando aumento no público de tais 

eventos ao mesmo tempo que aumentem o estoque de sangue não pode ser um 

comportamento obrigatório. 

A lei deve ser respeitada, dando a faculdade de os cidadãos a utilizarem 

como fundamento ou não, pois caso estes não se sintam impelidos a doar sangue 

mais vezes e, por conseguinte, a freqüentar tais eventos, não poderá o Estado 

obrigar tal condutas, mas tão somente, no mister interventivo indutório, incentivar 

para que tal fim se concretize. 

Desta forma, incentivo, como papel normativo e regulador da atividade 

econômica pelo Estado, origina a idéia do Estado promotor da economia. Trata-se, 

assim, do fomento, que consiste em proteger, estimular, promover, apoiar, favorecer 

e auxiliar, sem empregar meios coativos, as atividades particulares que satisfaçam 

necessidades ou conveniências de caráter geral.95 

Garrido Falla afirma que a atividade de fomento da Administração é antiga, 

pois data da Idade Média, porém constitui preocupação atual, porque o Estado 

moderno passou a agir apenas subsidiariamente no que tange, pelo menos, à 

atividade econômica.96 

Isto não se dá, todavia, no sentido de suprir a vontade dos seus 

destinatários, contudo, se dá no fito de levá-los a uma opção econômica de 

interesse coletivo e social que ultrapassa o limiar da vontade particular. Nestas, a 

sanção, tradicionalmente traduzida como mandamento, é substituída pelo 

expediente do convite, de incitações, dos estímulos, dos incentivos, de toda ordem, 

oferecidos, pela lei, a quem participe de determinada atividade de interesse geral e 

patrocinada, ou não, pelo Estado. Ao destinatário da norma resta aberta a alternativa 

de não se deixar por ela seduzir, deixando de aderir à prescrição nela veiculada. Se 

                                                 
95 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 
784. 
96 FALLA, Fernando Garrido. Tratado de Derecho Administrativo. v. II. Madri: Editorial Tecnos, 1982. 
p. 299-302. 
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Em seu voto, o ministro Eros Roberto Grau assevera que “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. 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. A Constituição do 

Brasil em seu artigo 199, § 4º, veda todo tipo de comercialização de sangue, 

entretanto estabelece que a lei infraconstitucional disporá sobre as condições e 

requisitos que facilitem a coleta de sangue. O ato normativo estadual não determina 

recompensa financeira à doação ou estimula a comercialização de sangue. Na 

composição entre o princípio da livre iniciativa e o direito à vida há de ser preservado 

o interesse da coletividade, interesse público primário.” 

Da ADIN acima mencionada pode-se concluir que a partir da criação de 

regra permitindo a meia-entrada a locais públicos em que haja eventos de cultura, 

esporte e lazer aos doadores de sangue o Estado interviu no domínio econômico 

induzindo dois comportamentos, ambos positivos para a sociedade brasileira. Tanto 

o incentivo à doação de sangue quanto o incentivo à freqüência a eventos culturais, 

de esporte e lazer que porventura se dêem em locais públicos são legitimamente 

constitucionais do ponto de vista do cumprimento do princípio da dignidade humana. 

Sendo assim, tal norma indutora (Lei Estadual n.º 7.737/2004 do Espírito Santo) fora 

julgada constitucional por se coadunar, nitidamente, com os preceitos atinentes à 

intervenção por meio de incentivo consubstanciados na Constituição Federal. 

Assim, as normas de intervenção por indução, não são dotadas da mesma 

natureza cogente da que afeta as normas de intervenção por direção. Ou seja, trata-

se de normas dispositivas e não impositivas, no fito precípuo de induzir os 

particulares a agirem da forma pretendida pelo Estado, que, incentiva determinado 

comportamento no escopo de atingir os princípios-fins a que deve respeito máximo, 

de modo que sua cogência se situa somente na observância da norma, não 

abrangendo o alcance do fim almejado pela indução. 



 61 

Estado manipula os instrumentos de intervenção em consonância e na conformidade 

das leis que regem o funcionamento dos mercados.  

Em outros termos, o art. 175, in fine, da Carta de 1937 ensaiou classificação 

análoga à que adoto: “a intervenção no domínio econômico poderá ser mediata e 

imediata, revestindo a forma de controle, do estímulo e da gestão direta”. A 

inspiração, do preceito, buscada na Carta del Lavoro, é evidente. Esta, na sua 

Declaração 9, refere: “... tal intervenção pode assumir a forma de controle, do 

encorajamento (fomento) e da gestão direta”.93 

Nesse sentido, o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) n.º 3.51294, que teve como relator o ministro 

Eros Roberto Grau, é pertinente ao tema da intervenção por indução, e é um bom 

exemplo de admissão da intervenção do Estado sobre o domínio econômico, uma 

vez que se trata de julgamento de lei que garantia a meia-entrada aos doadores 

regulares de sangue no acesso a locais públicos de cultura, esporte e lazer no 

Estado do Espírito Santo. A lei fora julgada constitucional, uma vez que pretendia o 

Estado do Espírito Santo promover a intervenção na livre iniciativa de modo a 

regular, de alguma forma, a economia.  

                                                 
93 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006. p.149. 
94 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.737/2004, DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. GARANTIA DE MEIA ENTRADA AOS DOADORES REGULARES DE SANGUE. ACESSO A 
LOCAIS PÚBLICOS DE CULTURA ESPORTE E LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE 
A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO 
ECONÔMICO. CONTROLE DAS DOAÇÕES DE SANGUE E COMPROVANTE DA REGULARIDADE. 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E ORDEM 
ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170 E 
199, § 4º 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. Muito ao contrário. 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. A Constituição do Brasil em seu artigo 199, § 4º, veda todo tipo de comercialização de 
sangue, entretanto estabelece que a lei infraconstitucional disporá sobre as condições e requisitos 
que facilitem a coleta de sangue. 5. O ato normativo estadual não determina recompensa financeira à 
doação ou estimula a comercialização de sangue. 6. Na composição entre o princípio da livre 
iniciativa e o direito à vida há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público 
primário. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (STF. ADIN 3512. Órgão 
Julgador:  Tribunal Pleno. Rel. Min. EROS GRAU. Julgamento:  15/02/2006). 
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No que tange à padronização dos contratos, podemos dizer que têm se 

originado contratos com cláusulas padronizadas por ato estatal que relativiza o 

princípio da liberdade de contratar enquanto liberdade de configuração interna dos 

contratos, como por exemplo, os contratos de loteamento, de seguro, as convenções 

condominiais, inúmeras fórmulas contratuais praticadas no mercado financeiro, tudo 

em nome do bem maior, como já se assentou: o bem público.  

Destarte, em esfera contratual, a ordenação da atividade econômica supõe 

a definição de normas que alcançam em dois níveis os agentes econômicos: 

comportamentos a serem assumidos perante a Administração e comportamentos a 

serem assumidos perante os demais agentes econômicos, assim não apenas as 

normas que conformam, condicionam e direcionam o exercício da atividade 

econômica pelos seus agentes com o Estado, mas também as que criam direitos e 

obrigações atribuíveis aos agentes privados nas relações contratuais, relações dos 

agentes econômicos entre si.  

Assim, manifesta-se de modo contundente a atuação do Estado na 

regulação da economia, não se limitando somente a determinar a celebração coativa 

de contratos, mas definindo como obrigatório o próprio desempenho da atividade 

econômica. Como nos ensina José Afonso da Silva, a fiscalização pressupõe o 

poder de regulamentação, pois ela visa precisamente controlar o cumprimento das 

determinações daquele e, em sendo o caso, apurar responsabilidade e aplicar 

penalidade cabíveis.92 

De outra banda, pode o Estado intervir no domínio econômico por meio do 

fomento, ou seja, em que se apóia e incentiva a iniciativa privada, estimulando ou 

desestimulando determinadas condutas. 

Esse fomento pode ser instituído através de incentivos fiscais ou 

financiamentos públicos, sendo essa a modalidade própria em que o Estado busca 

atingir os princípios-fins dos quais se tem falado ao longo do texto em análise. Essa 

forma de intervenção é representada por Eros Roberto Grau na forma de 

intervenção por indução, assentando o mesmo que ‘quando o faz, por indução, o 
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Nesse contexto, um dos principais elementos à configuração interna do 

contrato é o preço. O Estado pode também controlar esses preços, no escopo de 

regular a economia, contudo somente em condições excepcionais que requeiram tal 

medida, visto que a CF não prevê expressamente tal possibilidade, configurando-se 

esse controle como espécie de norma de direção imposta pelo Estado. 

Nesse sentido, indubitável que, quando admitido, em situações excepcionais 

o controle de preços, sofre ele três limitações insuperáveis, quais sejam, o princípio 

da razoabilidade, o fato de ser medida excepcional, que pressupõe uma situação de 

anormalidade e ser limitada no tempo, não se perpetuando no ordenamento jurídico-

econômico, e, em nenhuma hipótese a imposição de que a venda de bens ou 

serviços se dê por preço inferior ao seu custo, acrescido de um retorno mínimo, 

compatível com as necessidades de reinvestimento e lucratividade próprias do setor 

privado, vez que representam esses direitos subjetivos dos agentes econômicos na 

ordem econômica constitucional brasileira 

Podemos dizer que, embora de início o controle de preços seja contrário ao 

princípio da livre iniciativa que fundamenta basilarmente a ordem econômica do 

Brasil, diante de uma situação absolutamente anormal, de deterioração do mercado 

privado concorrencial, tendo como propósito o restabelecimento do mercado livre, 

justifica-se a sua adoção por disciplina estatal, devendo ser medida temporária e 

que não implique na imposição de preços inferiores aos custos de produção, 

acrescidos da margem necessária para reinvestimentos e de lucro mínimo, 

observando-se, necessariamente, em todas as situações o princípio da 

razoabilidade.91 

Assim, em regime de controle de preços esse elemento é determinado em 

grande número de casos independente da vontade das partes. Doutra banda, as 

condições de validez do contrato e o condicionamento de sua execução também 

dependem de disposições normativas ou atos administrativos externos à vontade 

das partes.  

                                                 
91 BARROSO, Luís Roberto. A Ordem Econômica Constitucional e os Limites à Atuação Estatal no 
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Antes disso, o que deve ficar bem vincado é que o Estado não deve intervir 

de forma abusiva e constrangedora na ordem econômica (mundo do ser), o podendo 

fazer apenas com base nos ditames constitucionais. A própria Constituição, no 

art.170, estabelece alguns limites a serem levados em conta pelo Estado no 

exercício dessa atribuição, para que não venha a ferir princípios como o da liberdade 

de iniciativa ou da livre concorrência, direcionados aos particulares, em regra.  

Deste modo, atuando sobre o domínio econômico, o Estado confere normas 

e instrumentos jurídicos de caráter preventivo e repressivo, mormente no que tange 

aos particulares, que movem, de fato, o setor econômico, no fito de coibir ou 

remediar possíveis condutas abusivas.  

No que concerne às normas de intervenção por direção, pode-se-lhes 

conferir cunho de comandos imperativos, dotados de cogência, impositivos de certos 

comportamentos a serem necessariamente cumpridos pelos agentes que atuam no 

campo da atividade econômica em sentido estrito, inclusive pelas empresas estatais 

que a exploram. 

Neste desiderato, ao atuar de maneira regulatória cogente, o Estado se 

torna também responsável pelo funcionamento de mecanismos de prevenção e de 

normas de repressão às práticas que possam porventura vir a macular a harmonia 

econômico-social, ou seja, torna-se responsável pela fiscalização das medidas 

adotadas na economia.  

Assim, por meio das normas de direção, pode o Estado minar a liberdade 

contratual, que se decompõe em liberdade de contratar ou abster-se de contratar e 

em liberdade de configuração interna dos contratos, de forma a coadunar o seu 

sentido com as funções básicas da Economia no Estado brasileiro. Determinando as 

formas de contratar, por exemplo, pode-se pensar o contrato como resultado não 

somente de livres consentimentos e estipulação de coisa e preço, mas de algo além. 

Ou seja, o contrato, na medida em que se rege pelo princípio da vontade das partes, 

também deve observar a sua função social e respeitar os ditames normativos para 

que possa viger.   



 57 

possui o controle da economia, de forma geral, através de suas normas, 

fiscalização, planejamento, em todos os setores da economia, e não somente na 

atividade econômica explorada por seus próprios agentes. O fato de se estender a 

alusão do controle sobre o domínio econômico à atividade econômica em sentido 

amplo faz distinguir essa modalidade de intervenção daquela primeiramente 

estudada, ou seja, a intervenção direta do Estado como agente empresário, digamos 

assim. 

Nesse sentido, o desempenho normativo do Estado demanda fiscalização 

que certifique a efetividade e realizabilidade do que fora normativamente definido, e 

no exercício de sua ação normativa, impende também ao Estado ponderar que o 

texto constitucional baliza, como funções que lhe confere, as de incentivo e 

planejamento, sendo peremptório para o setor público e sugestivo para o setor 

privado.90  

O Estado, destarte, pode intervir sobre o domínio econômico de forma a 

direcionar ou induzir a ordem econômica (mundo do ser) a agir conforme 

determinadas condutas pré-determinadas pela Constituição Econômica. Assim, 

quando o Estado intervém por direção, exerce pressão sobre a economia, 

estabelecendo mecanismos e normas de comportamento compulsório para os 

sujeitos da atividade econômica em sentido estrito. Já quando atua por indução, ele 

manipula os meios de intervenção em consonância com as normas que regem o 

funcionamento do mercado.  

Nessa sorte de idéias, tratemos da diferença entre as normas de 

intervenção por direção e indução, trazidas por Eros Roberto Grau, que 

correspondem, respectivamente às normas de fiscalização e incentivo, trazidas pelo 

art. 174 da Constituição da República. Por sua vez, trataremos oportunamente do 

planejamento, que embora não considerado forma de intervenção por Eros Roberto 

Grau, tem na maioria da doutrina embasamento como modalidade de intervenção do 

Estado sobre o domínio econômico, e será adotado neste trabalho sob esta 

perspectiva.  
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prestam tais empresas ou sociedades de economia mista a realizar os fins 

perscrutados pelo Estado por força dos ditames constitucionais, além de serem 

propriedade estatal, ou seja, bens públicos.88 

Para corroborar o entendimento de que houve este exagero normativo, 

podemos citar a referência que o próprio parágrafo faz ao seu inciso III, que 

estabelece sua sujeição à “licitação e contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, observados os princípios da administração pública”, exigências que não 

se propõem, evidentemente, à totalidade das empresas privadas. Por conseguinte, 

patente está que não estão submetidas integralmente ao regime jurídico próprio das 

empresas privadas, em contraposição ao que sugere a interpretação literal do 

dispositivo. 

Pode-se dizer, de tal maneira, que o legislador constituinte foi de todo 

cauteloso ao prever determinadas situações nas quais o Estado seria legítimo para 

atuar diretamente numa esfera que compete, de início, à iniciativa privada. Seu 

escopo precípuo é o de desviar e coibir práticas que resultem no abuso de poder 

econômico, como, por exemplo, práticas que intentem a dominação dos mercados, a 

eliminação da concorrência, ou o aumento arbitrário dos lucros.  

 

6.4 Intervenção sobre o Domínio Econômico 

 

Quando age como regulador, o Estado atua basicamente elaborando 

normas, reprimindo o abuso do poder econômico, interferindo na iniciativa privada, 

regulando preços, controlando abastecimento, etc. Esta forma de intervenção vem 

preceituada no art. 174 da Constituição de 1988  89 e respeita à globalidade da 

atuação estatal como agente normativo, sendo plausível se destacar que, nesse 

dispositivo, se alude à atividade econômica em sentido amplo, ou seja, o Estado 
                                                 
88 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003. 
p. 638. 
89 “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na 
forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o 
setor público e indicativo para o setor privado.”  
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Para Eros Roberto Grau, a intervenção no domínio econômico que se dá 

por meio dos monopólios está inserida na categoria intervenção por absorção86, em 

que o Estado assume integralmente o controle dos meios de produção em 

determinado setor da atividade econômica em sentido estrito, enquanto que ao 

intervir de forma necessária, o Estado apenas participa, ou seja, intervém por 

participação na economia, assumindo o controle de parcela dos meios de produção 

em determinado setor da atividade econômica, atuando em regime de competição 

com empresas privadas que permanecem a exercitar suas atividades nesse mesmo 

setor. 

Podemos dizer, assim, que quando o Estado interfere no domínio 

econômico, ao desenvolver atividades desta natureza estar-se-á diante de serviços 

governamentais e não de serviços públicos. E, sendo assim, empresas públicas e 

sociedades de economia mista, que para tal fim sejam criadas, submeter-se-ão, 

basicamente, ao mesmo regime aplicável às empresas privadas, como estabelece o 

art. 173, §1º87, e, além disso, às empresas estatais que explorem atividade 

econômica é vedado atribuir tratamento tributário que as desiguale da generalidade 

das empresas privadas, porquanto o §2º do artigo supra citado determina que elas 

não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 

Entretanto, conforme aduz Celso Antônio Bandeira de Mello, há um certo 

exagero no §1º do mencionado dispositivo, uma vez que, se as entidades em 

questão são submetidas ao Direito Privado, não é inverdade dizer que, ainda assim, 

como é óbvio, sofrem o influxo de princípios e normas publicísticos, uma vez que se 

                                                                                                                                                         
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, conforme as alíneas 
b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n.º 49, de 2006) (...)” 
86 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, São Paulo, Malheiros, 2006, p, 99. 
87 “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. 
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de 
suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 
prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 19, de 1998) 
(...)” 
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bancos privados pelos seus serviços. Essa categoria corresponde, por sua vez, à 

intervenção por participação a que se reporta Eros Roberto Grau.   

Nessa esteira, o mencionado preceito constitucional, interpretado 

contiguamente com o art. 170, nos revela a regra de que, ressalvados os casos 

previstos na própria Constituição – competência exclusiva e privativa da União, e 

competência comum e concorrente –, o Estado, em regra, não explora atividade 

econômica, o podendo fazer apenas em via de exceção, através dos pressupostos 

contidos no caput do referido art. 173: casos imperativos de segurança nacional, 

casos onde houver relevante interesse coletivo e casos em que a Constituição 

permita de forma expressa.  

Daí depreendemos que o que vem a calhar é que os dois primeiros 

pressupostos – casos imperativos de segurança nacional, e casos onde há relevante 

interesse coletivo – tratam de conceitos jurídicos indeterminados, que não trazem de 

forma precisa e determinável a necessária delimitação dos pressupostos para uma 

plena e eficaz aplicação dos preceitos estabelecidos no caso concreto. Essa 

indeterminabilidade acaba por deixar uma margem muito grande de 

discricionariedade para ser trabalhada pelo gestor público em seus aspectos de 

conveniência e oportunidade, já que tais pressupostos deveriam estar definidos e 

delimitados em lei, ficando aqui uma crítica à abertura de tal preceito, que pode 

muito bem ser utilizado para acobertar interesses individuais a pretexto de estarem 

sendo investidos recursos para se realizar o bem comum. 

Já no que tange ao monopólio, pode-se dizer que a Constituição não lhe é 

de todo favorável, ficando bastante limitado, pois já não se declara, como antes, a 

possibilidade de monopolizar determinada indústria ou atividade, sendo hoje 

taxativas as possibilidades de monopólio estatal, conforme se depreende do art. 177 

da Constituição de 1988 85, que fora, inclusive, flexibilizado com a EC 09 de 09 de 

novembro de 1995. 

                                                 
85 “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; 
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Desta feita, atuando o Estado como agente executor, diferentemente de sua 

atuação reguladora, onde apenas traça ditames a serem seguidos e estabelece 

normas a serem cumpridas em sede de ordem econômica, atua, de fato, como 

exercente de atividades econômicas. Portanto, ele interfere abertamente na 

economia, via de regra, com o atributo de Estado-empresário, efetivando atividades 

eminentemente econômicas, frisando-se que não se deve confundir a exploração 

das atividades econômicas com os serviços públicos, uma vez que estes se excluem 

da intervenção no domínio econômico, conforme dantes assentado.  

Desta forma, a exploração de atividades econômicas pelo Estado 

consubstancia-se na criação de pessoas jurídicas a ele vinculadas e com atribuições 

destinadas à execução de atividades mercantis. É o caso das Empresas Públicas e 

Sociedades de Economia Mista exploradoras de atividade econômica. São 

empresas autônomas, com personalidade jurídica própria, que não se confundem 

com o Estado, mas são por este controladas. Neste caso, o Estado intervém 

indiretamente no domínio econômico através destas empresas, que atuam de forma 

direta no mesmo.  

Por sua vez, José Afonso da Silva nos traz as duas formas corriqueiras de 

intervenção do Estado no domínio Econômico, que são o monopólio e a necessária, 

que devem se dar, necessariamente, quando o exigir a segurança nacional ou 

interesse coletivo relevante, conforme definidos em lei, nos termos do art. 173 da 

Constituição de 1988. A intervenção necessária, assim, não ocorrerá como forma de 

participação suplementar ou subsidiária da iniciativa privada, pois que, se ocorrerem 

as exigências acima mencionadas, será legítima a participação estatal direta na 

atividade econômica, independentemente de cogitar-se de preferência ou de 

suficiência da iniciativa privada.84 

Para melhor ilustrar, podemos citar como exemplo o caso da Caixa 

Econômica Federal, empresa pública destinada a funcionar como instituição 

bancária, em que não obstante a existência de diversos estabelecimentos bancários 

faz-se necessária a sua presença no cenário econômico brasileiro como alternativa 

aos consumidores que não devem ficar à mercê das altas tarifas cobradas pelos 

                                                 
84 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 
780. 
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que, com outras palavras também reflete a idéia encampada por José Afonso da 

Silva, distinguindo-se em terminologia e em alguns elementos considerados por 

cada um em particular. 

Para fins desse trabalho de pesquisa, os termos serão utilizados de forma 

diversa, ficando claro, assim, que quando tratarmos de Estado executor, agente 

direto, intervenção no domínio econômico, intervenção por participação ou absorção 

estaremos tratando da mesma coisa, ou seja, do Estado que intervém diretamente, 

por meio do monopólio, ou através da criação de uma empresa que concorra com as 

demais particulares, ou na simples gestão de uma autarquia que tenha fins 

econômicos e se coadune com os princípios perpetrados na Constituição Econômica 

de 1988. 

Já no que pertine aos termos usados para designar o outro tipo de 

intervenção, ou seja, em que o Estado atua como agente normativo e regulador, 

estaremos nos valendo dos termos intervenção sobre o domínio econômico, 

promotor da economia, planejador, enfim, servindo o nosso estudo também para 

estabelecer as diferenças entre a intervenção por indução e direção, e as funções de 

incentivo, fiscalização e planejamento a que se remete José Afonso da Silva. Sendo 

assim, passemos à análise pormenorizada de cada função interventora do Estado.  

 

6.3 Intervenção no Domínio Econômico  

 

É de bom alvitre asseverar que, ao falarmos do Estado como Executor, ou 

seja, intervindo na economia diretamente, este o faz quando explora a atividade 

econômica por intermédio de um de seus órgãos internos, e não quando explora 

serviços públicos, mesmo que, aparentemente, não se consiga vislumbrar se uma 

dada empresa estatal está explorando um ou outro. Como decorrência lógica disso, 

tratando-se o art. 173 de atividade econômica em sentido estrito, há de se abranger 

pela sua redação somente as empresas públicas e as sociedades de economia 

mista que empreendem atividade econômica em sentido estrito, dele estando 

excluídas as que prestam serviço público. 
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conformar as relações contratuais e o exercício da atividade econômica de acordo 

com os objetivos traçados pela Constituição.  

De tal forma, podemos dizer que o Estado, para atingir seus objetivos 

delineados na Carta Magna, pode intervir no domínio Econômico de duas formas: a 

participação e a intervenção (tomada em sentido restrito), conforme José Afonso da 

Silva, em que a primeira representa o Estado como parte ativa no exercício de 

atividades econômicas, ou seja, agente atuante direto, com base nos arts. 173 a 177 

da Constituição de 1988, e a segunda em que o Estado aparece como agente 

normativo e regulador da atividade econômica, compreendendo as atividades de 

fiscalização, incentivo e planejamento, com fundamento no art. 174 também da 

Constituição de 1988. 

Entretanto, pode-se dizer que a Constituição de 1988 já não é tão óbvia, 

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 que surtia das anteriores, qual seja a de 

que ela reconhece duas formas de ingerência do Estado na ordem econômica: a 

participação e a intervenção. Ambas constituem instrumentos pelos quais o Poder 

Público ordena, coordena e atua a observância dos princípios da ordem econômica 

tendo em vista a realização de seus fundamentos e de seu fim, já tantas vezes 

explicitados aqui. É importante ter em vista essas razões que fundamentam a 

atuação do Estado brasileiro no domínio econômico, porque, se essa atuação não é 

princípio da ordem econômica, não pode também ser vista como simples exceção, 

na medida em que tanto a iniciativa privada como a estatal se destinam ao mesmo 

objetivo de realização daqueles fins, princípios e fundamentos.82 

Para Eros Roberto Grau, as modalidades de intervenção do Estado no 

domínio Econômico dividem-se em três categorias, quais sejam a intervenção por 

absorção ou participação83, a intervenção por direção e a intervenção por indução, 

                                                 
82 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 
780. 
83 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 98. 
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Em suma, a Ordem Econômica Constitucional se fundamenta na 

conservação de um domínio econômico capitalista, isto é, nesse aspecto é dirigista. 

Contudo, seu maior primado é a defesa de uma ordem justa capaz de amenizar as 

desigualdades sociais e regionais, mormente o seu objetivo fundamental constante 

do art. 3º, III, além de se orientar pelos princípios elencados no art. 170, caput e 

incisos. Sob tais parâmetros toda e qualquer ação, seja do Estado, seja de 

particulares deve prezar a estrita observância desses princípios. 

Para que possamos compreender a forma de atuação do Estado no domínio 

econômico, mister se faz antever alguns conceitos e considerações acerca de sua 

atuação em relação ao processo econômico, a noção da atividade econômica 

considerando-se serviços públicos, assim também a área de atuação estatal e a 

atividade econômica como área de atuação do setor privado, etc.  

De início, merece remissão a questão a que se reporta Eros Roberto Grau 

quanto às expressões intervenção e atuação do Estado. Nas palavras do jurista, 

intervenção, em sentido rigoroso, caracteriza atuação em área de outrem, porém, se 

usadas as expressões para manifestar o mesmo significado, pouco importará o 

termo a ser usado, seja o Estado atuando no setor público, seja no setor privado. 

Intervenção, em sentido rígido, quer dizer atuação estatal em área de titularidade do 

setor privado, já atuação estatal pode significar para atuação do Estado tanto na 

área de titularidade própria quanto de titularidade do setor privado. Assim, a 

intervenção consiste em atuação estatal no campo da atividade econômica em 

sentido estrito enquanto que atuação estatal consiste na ação do Estado no campo 

da atividade econômica, em sentido amplo.81 

A atuação do Estado, nos termos colocados por Eros Grau, influi no direito 

como, por exemplo, no regime de contrato, uma vez que se protegem valores como 

o da propriedade dos bens de produção e da liberdade de contratar, tendo, por 

óbvio, a atuação do Estado no domínio econômico impacto sobre o regime jurídico 

dos contratos.  

Sendo assim, esta atuação do Estado sobre o domínio econômico configura 

instituto fundamental da economia de mercado, tendo extrema relevância por 
                                                 
81 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 93-94. 
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deve nomear uma ordem econômica constitucional material e uma ordem econômica 

formal.  

Abrangendo, a Constituição Econômica, conjunto de postulados que 

estabelecem uma dada ordem econômica (mundo do ser) ou conjunto de princípios 

e regras essenciais ordenadoras da economia, ambiciona-se a consagração de um 

certo sistema econômico. E isso mesmo em uma condição limite, quando 

expressamente não defina esses preceitos ou tais princípios e regras. Dir-se-á 

mesmo, radicalizando, que uma Constituição Econômica que não opere essa 

consagração não é uma Constituição Econômica.78 

Destarte, é de bom alvitre afirmar que a ordem econômica (mundo do dever 

ser) não se esgota no nível constitucional, pois a nível infra-constitucional essa 

ordem deve ser reafirmada. A própria Constituição prevê que leis realizem a 

manutenção dessa ordem, o que podemos verificar ao se analisar, na Constituição 

de 1988, os preceitos inscritos no §4º do art. 17379 e do art. 18680, entre outros. 

O rol das disposições que abarrotam integralmente a moldura da ordem 

econômica (mundo do dever ser) apenas estará concluído quando, além de outras, 

tivermos sob consideração as leis que determinam o tratamento preferencial a ser 

atribuído à empresa brasileira de capital nacional, a repressão ao abuso do poder 

econômico, os critérios e graus de exigência que afetarão o atendimento de 

determinados requisitos, pela propriedade rural, a fim de que se tenha por cumprida 

sua função social. Além disso, também é certo que nem todas as disposições 

inseridas no Título da Ordem Econômica correspondem ao quadro da ordem 

econômica (constitucional) formal, visto que há, espalhado pela Constituição, outros 

dispositivos que ajudam a compor o conteúdo dessa ordem formal. Outrossim, só 

cabem na Constituição Econômica formal aquelas disposições constitucionais que 

exprimem, com veemência, a Constituição Econômica materialmente definida. 

                                                 
78 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 81. 
79 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. 
(...) 
§ 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. 
80 “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. (...)” 
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econômica nos trilhos do fim maior do Estado: busca do bem comum e da justiça 

social.  

Assim, a Ordem Econômica Constitucional, conforme os ditos de Eros 

Roberto Grau, pode ser conceituada como o conjunto de normas que define, 

institucionalmente, um determinado modo de produção econômica. Desta forma, 

ordem econômica, parcela da ordem jurídica (mundo do dever-ser), não é senão o 

conjunto de normas que institucionaliza uma determinada ordem econômica (mundo 

do ser).76 

De tal modo, a ordem econômica do mundo do dever-ser, capitalista, ainda 

que se qualifique como intervencionista, está comprometida com a finalidade de 

preservação do capitalismo.  

Por sua vez, é plausível adentrar na definição de ‘ordem econômica 

constitucional’, que pode ser tida como o conjunto de preceitos e instituições 

jurídicas que, garantindo os elementos definidores de um determinado sistema 

econômico, instituem uma determinada forma de organização e funcionamento da 

economia e constituem, por isso mesmo, uma determinada ordem econômica.77  

Nesse desiderato, a Ordem Econômica Constitucional representa um 

adendo ao conceito de Constituição Econômica, sendo esta uma acepção objetiva 

presente em toda Constituição, e aquela subjetiva na qual se escolhe qual modo de 

produção vai se erigir no sistema constitucional.  

No caso do Brasil, a Ordem Econômica Constitucional se dirige à 

manutenção do modo de produção capitalista, porém se prezando, como forma de 

assegurar o seu não-enfraquecimento, pela proteção dos princípios indicados 

alhures (art. 170). 

A contigüidade dentre os conceitos de ordem econômica e de Constituição 

Econômica, desta feita, é óbvia. Da mesma forma que se traz à baila uma 

Constituição Econômica material e uma Constituição Econômica formal, também se 

                                                 
76 GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 72. 
77 MOREIRA, Vital. Economia e Constituição, Separada do Boletim de Ciências Econômicas, v. XVII, 
Faculdade de Direito, Coimbra, 1974, p. 35. 
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6.2 A Ordem Econômica Constitucional 

 

Pode-se afirmar que a Ordem Econômica é pautada, basicamente, em dois 

postulados encontrados no artigo 17075 da Constituição Federal, quais sejam: a livre 

iniciativa e a valorização do trabalho humano, e tem por fim, ainda de acordo com o 

determinado pelo citado artigo, assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os demais princípios enumerados no citado 

dispositivo.  

De modo não expresso, contudo não irrelevante, pode-se abstrair um 

mandamento, do mesmo artigo, que intenciona a tutela da sociedade em detrimento 

das leis do mercado capitalista, no fito de evitar algumas práticas nocivas aos 

direitos protegidos pela Constituição.  

Também no mesmo artigo, podem ser encontrados os princípios 

norteadores da ordem econômica em nosso país. Dentre eles, o princípio da 

soberania nacional, o da defesa da propriedade privada, o da busca pelo pleno 

emprego, o do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, o da 

redução das desigualdades sociais e regionais, o da livre concorrência, o da defesa 

do consumidor, e o da defesa do meio ambiente.  

Desta feita, como é patente, o constituinte, por meio dos princípios 

elencados manteve sempre em voga a questão da manutenção da ordem 

                                                 
75 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.  
 



 46 

produção, os esquemas de repartição do produto e os mercados capitalistas, no 

âmbito interno e no quadro internacional, são mantidos em sua integridade. 72 

Nessa esteira, a redefinição do papel do Estado justifica a inserção de 

dispositivos que fundamentam a sua atuação na esfera privada, que antes não se 

admitia. O Estado, assim, passa a se imiscuir nos negócios de particulares, 

regulando ou participando ativamente como se particular fosse. Tudo isso para 

promover os fins sociais a que se propõe o Estado. 

No caso da Constituição Federal de 1988, o Estado Social e Democrático 

de Direito criado pela mesma possui como objetivos, dentre outros, construir uma 

sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional. Para o 

alcance desses objetivos, ele pode se valer dos vários instrumentos que lhe são 

postos a disposição pela Carta Maior, inclusive no que tange à exploração de 

atividades econômicas. A ordem econômica que existe na realidade, portanto, fática, 

restringe a sua atividade aos ditames impostos pela Ordem Econômica estabelecida 

na Constituição.  

Esta Ordem Econômica imposta constitucionalmente busca minimizar os 

efeitos da globalização, tendo em vista que esta cria novos e diversos tipos de 

exclusão social, gerando um subproletariado e instala uma contínua e crescente 

competição entre os indivíduos73. Embora estejam sendo utilizados atualmente 

alguns instrumentos talvez não tão adequados à concretização dos objetivos 

consubstanciados na Constituição de 1988, como as políticas neoliberais de 

privatização de empresas estatais, a regulação da economia se faz necessária 

através da instituição de regras sólidas, pois,  “em um mundo no qual as forças do 

mercado não estejam sujeitas a um controle ou regulamentação global a paz estará 

permanentemente em risco.”74  

 

                                                 
72 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006. 
p. 45. 
73 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006. 
p. 51. 
74 John Gray. False Down. Londres: Granta Books, 1999. Apud  Eros Roberto Grau. A Ordem 
Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58. 
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Passa, portanto, a haver a previsão de certos direitos de prestação positiva 

por parte do Estado, que vieram a ser incorporados primeiramente nas Constituições 

do México (1917) e de Weimar (1919), como o direito à educação, os direitos ligados 

à condição dos trabalhadores, o direito à saúde, o direito à seguridade social, etc. 

Deste modo, passa a surgir a concepção do Estado do Bem-estar social 

(Welfare State), em que ele possui o dever de providenciar as necessidades básicas 

da população. A arrecadação de tributos, assim, passa a se justificar não somente 

em função da sua atividade de regulação das liberdades individuais, ou do exercício 

de suas funções originárias, quais sejam, a de legislar, julgar e administrar, mas 

também, em virtude do provimento de comodidades fruíveis71 pela sociedade.  

Portanto, incorporando as idéias anteriormente desenvolvidas, de Estado 

de Direito e Estado Democrático de Direito, forma-se o Estado Social e Democrático 

de Direito, ou Estado-Providência, o qual, além de se sustentar a partir da 

supremacia da Constituição, da separação dos poderes, da superioridade da lei, da 

garantia dos direitos individuais e dos direitos políticos (ou democráticos), também 

passa a admitir o dever de atuação positiva para gerar o desenvolvimento e justiça 

social. 

É a partir dessa idéia de que o Estado passa a prover prestações positivas 

que ele passa a ter o dever de regular a economia. Com a experiência de auto-

regulação do mercado, passa-se a verificar que não é possível auto-regulação do 

mercado sem que os direitos fundamentais sejam violados. Essa não ingerência do 

Estado na economia só fazia crescer as disparidades sociais, havendo necessidade 

de uma regulamentação ou mesmo atuação direta do Estado para reduzir as 

desigualdades sociais. 

Passa, então, o Estado, a atuar sobre o mercado. Todavia, essa sua 

atuação não conduz à substituição do sistema capitalista por outro. Essa atuação é 

necessária justamente para que o mesmo sistema se mantenha. O sistema 

capitalista, deste modo, é preservado, renovado sob diverso regime. O modo de 
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Entretanto, até aí, embora fossem garantidos direitos individuais em face 

do Estado, sejam eles de ordem civil ou política, encontrava-se afeito a ingerência 

estatal o dever de não violar os direitos dos indivíduos. Promovia-se a idéia de 

absenteísmo estatal. O Estado deveria proporcionar liberdade aos cidadãos, 

garantindo a igualdade; não deveria se imiscuir nos negócios particulares, pois que o 

mercado, que servia para abastecer as necessidades básicas dos cidadãos possuía 

regras próprias e naturais que eram capazes de regulá-lo.66 

Pelas suas próprias forças, o mercado se auto-regulava e era instrumento 

eficaz à concretização do desenvolvimento. Através da sua “mão invisível”,67 o 

mercado podia suprir as necessidades de consumo da sociedade, não devendo 

haver qualquer intromissão do Estado.   

Nesses termos, a doutrina liberal, que predominou até o início do século 

XX, pretendia que o Estado não interferisse nos negócios dos indivíduos, 

restringindo sua ação à garantia da ordem, da paz, da segurança. O Estado deveria 

ser mínimo, com reduzidas funções e sem interferência na vida econômica.68 

A partir das grandes crises econômicas ocorridas após a primeira guerra 

mundial o Estado passou a assumir, em função das exigências da própria 

sociedade, um papel ativo, seja como agente econômico, seja como prestador de 

ofertas positivas no sentido de promover o desenvolvimento social e a realização da 

justiça social.69 

Esse desenvolvimento, na visão de Amartya Sen70, é o fim da liberdade 

positiva do ser humano, uma vez que, sendo titular das chamadas “liberdades 

instrumentais”, quais sejam, liberdades políticas, facilidades econômicas, 

oportunidades sociais, garantias de transparência política e segurança protetora, 

pode o indivíduo ver concretizados diversos direitos fundamentais, e, assim, ajudar a 

promover o desenvolvimento.   
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que todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente, ou por seus 

representantes, para sua formação (art. 6º).64 

Ressalte-se, a proteção do indivíduo contra o Estado é objetivo da 

construção jurídica do Estado de Direito. A Constituição, nesse mister, garantirá 

ainda alguns direitos e garantias individuais que devem ser observados pelo Estado, 

pois que muitos deles são titularizados pelos cidadãos independentemente de 

outorga estatal.65 Logo, o indivíduo será eficazmente protegido pela Constituição, 

que é o fundamento de validade de todas as normas presentes em um 

ordenamento, e que cria e organiza o Estado e o exercício do poder.  

Resulta, assim, o reconhecimento de direitos de liberdade e igualdade 

conferidos aos indivíduos, que possuíam na lei o instrumento básico para a limitação 

das arbitrariedades do Estado.  

Com a consolidação do Estado de Direito, em que se encontram quatro 

características básicas, a supremacia da Constituição, a separação dos poderes, a 

superioridade da lei, e a garantia dos direitos individuais, passa a sociedade a sentir 

necessidade de participar ativamente do poder político. Passou-se a construir a idéia 

de que, a vontade expressa no texto da Constituição e das Leis, se, na teoria, 

representava a vontade geral, deveria, na prática, ser titular legítima dessa vontade. 

Isto se deu, pois o Estado de direito servia para controlar o poder, e, com isso, 

tutelar os direitos individuais, mas não se assegurava a participação dos 

destinatários no seu exercício.  

Assim, passou-se a admitir que o povo era o legítimo titular do poder 

político, que deveria exercê-lo diretamente, ou através da escolha de representantes 

que imprimissem a sua vontade. A este formato evoluído de Estado de Direito deu-

se o nome de Estado Democrático de Direito, reconhecendo-se aos indivíduos 

direitos políticos como os de eleger seus representantes e, da mesma forma, depô-

los do poder. 
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limites e sem qualquer controle, normas unilaterais que somente serviam para a 

manutenção das figuras monárquicas no poder. A partir da instituição do Estado de 

Direito o Estado passa a ser limitado pelo Direito. 

O Estado de Direito traz consigo a concepção de que o Estado é criação do 

direito, pois que somente nasce a partir da regulamentação do seu exercício em 

uma norma fundamental, a chamada Constituição, que virá a organizar a disposição 

dos poderes e prever os direitos individuais que devem ser por ele respeitados. 

Para Norberto Bobbio, do Estado de direito em sentido forte, que é aquele 

próprio da doutrina liberal, são parte integrante todos os mecanismos constitucionais 

que impedem ou obstaculizam o exercício arbitrário e ilegítimo do poder e impedem 

ou desencorajam o abuso ou o exercício ilegal do poder.61 

A idéia de Separação de Poderes, em que pese a sua formulação original 

por Aristóteles62, foi desenvolvida por Montesquieu, a partir das concepções de Jean 

Jaques Rousseau, que escreveu sobre o pacto da sociedade em criar as leis e 

controlar a sua aplicação pelo Estado, a partir da instituição de um “contrato social”. 

Montesquieu afirmava, em sua obra, a necessidade de que o poder viesse 

a frear o poder. Para ele, a liberdade política estava intimamente relacionada à 

separação das funções estatais entre poderes independentes e que mutuamente se 

controlassem, pois que a liberdade seria a tranqüilidade de espírito que provém da 

opinião que cada um possui de sua segurança.63 

 Desta forma, além do exercício do poder ser exercido por pessoas 

distintas, o Estado de Direito trazia a idéia de superioridade da lei, uma vez que a lei 

seria a expressão da vontade geral, e por isso, condição da associação civil, 

segundo Rousseau. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão preconiza 
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O direito posto por esse Estado Moderno, Estado burguês, encontra seu 

fundamento de legitimidade exclusivamente na violência, sem compromisso ético. 

Por isso mesmo sustenta-se que a Justiça não é um assunto a ser tratado no quadro 

do direito moderno.58 

Concentravam-se nas mãos dos do monarca as funções de julgar, legislar 

e administrar, prevalecendo a máxima de que o poder deveria ser acatado 

irrestritamente. Os funcionários só exerciam poder por delegação do soberano, que 

jamais dele dispunha. Entretanto, essa constante insegurança dos indivíduos em 

relação ao Estado, que poderiam ser arbitrariamente julgados, sem direito à defesa 

ou ter seus bens confiscados por simples caprichos do Rei veio a culminar no que 

após se denominou “Revoluções Constitucionalistas”, em função da necessidade de 

serem criados limites ao exercício do poder do Estado.59 

De tal maneira, foi na Idade Contemporânea, fruto das Revoluções 

Constitucionalistas (Constituição Francesa e Americana), que começou a haver a 

limitação aos poderes da Administração, quando os sujeitos incumbidos de impor 

normas aos indivíduos passam a dever obediência a certas normas, permitindo o 

controle do poder por seus destinatários. 

Antes mesmo de se instaurar, cronologicamente, a Idade Contemporânea, 

foram plantadas as raízes da restrição ao poder estatal a partir da instituição da 

Magna Carta da Inglaterra, a qual, embora datada de 1215, isto é, pertencendo 

cronologicamente à Idade Média, representa o primeiro instrumento a regular uma 

forma de limite ao poder estatal quando previa, mesmo que de forma rudimentar, a 

observância de um devido processo60, para só então o Estado poder dispor da 

liberdade ou propriedade do indivíduo.  

Logo, o Estado passa a se submeter às normas de Direito, contrariando as 

tendências existentes nas épocas anteriores, em que se impunha, praticamente sem 
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a essas leis divinas sentiam-se livres justamente por só deverem obediência a Deus, 

e não a outros homens iguais a eles.55 

Com o advento da Idade Média, passou a haver uma dispersão dos 

inúmeros centos de poder (os reis, a Igreja, os senhores feudais, as corporações de 

ofício), tornando mais difícil a identificação de normas de direito público a regerem 

as relações entre os poderosos e os indivíduos. Esse quadro era a causa e 

conseqüência de uma permanente instabilidade política, econômica e social que 

mais tarde viria a ser o principal motivo da centralização do poder político que 

predominou na Idade Moderna, tendo em vista a necessidade de ordem e 

autoridade.56 

O Estado Moderno, de seu turno, caracterizou-se pela centralização de 

todo o poder nas mãos do soberano, permitindo-se a identificação mais clara das 

regras a regerem as relações deste com os súditos. O poder do monarca não 

possuía limites; ele era o criador da ordem jurídica e não se submetia à mesma, 

dirigida apenas aos súditos. Isso permitia que o mesmo criasse leis e, de acordo 

com o seu arbítrio, as modificasse para atender interesses da classe dominante ou 

mesmo para punir mais gravosamente os indivíduos. 

A concepção predominante era a de que seria ilógica a submissão do 

poder a qualquer forma de controle externo. Ele era totalmente irresponsável 

juridicamente, vez que o “rei não agia jamais de forma errada“ (“The king can do no 

wrong” ou “Le roi ne peut mal faire”) pois o direito só existia em face dos 

administrados.57 

Nessa época, prevalecia o poder ilimitado do Estado de fiscalizar e 

restringir as liberdades e a propriedade do cidadão, vindo a ser denominado de 

Estado-Polícia. Essa forma de Estado impunha de forma arbitrária e infinita 

obrigações ou restrições aos particulares, exorbitando a sua esfera de poder de 

forma hoje inimaginável. 
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6 O Estado e a Intervenção na Economia 

 

6.1 Evolução da Atuação do Estado 

 

Podemos dizer que o nascimento do Estado está intimamente relacionado 

ao desenvolvimento do poder político.  

Nos primórdios, os homens das cavernas usavam a força física para se 

apoderar de animal abatido, estabelecendo relação de poder. Contudo, é difícil 

identificar poder político em um grupo pré-histórico nômade visto que o uso da força 

não era reservado a ninguém. Mas na medida em que o homem começa a se fixar 

na terra, e os grupos se organizam sob certas regras começa a surgir o poder 

político, ainda que embrionário. De início, o poder político passa a ser invocado 

como uma dádiva divina, em virtude da “sabedoria” de um determinado ente da 

sociedade, ou mesmo em razão do quantitativo da propriedade de um ente.54 

É, somente, quando o poder político passa a ser exercido por um ente 

organizado, detentor de força cogente para determinar as regras de uma 

determinada comunidade social, é que se pode falar em surgimento do Estado. 

Assim, o Estado passa a se manter com o uso da força física, reservando para si o 

seu uso exclusivo, não permitindo a coexistência de poder interno paralelo ou 

superior ao seu, e nem reconhecendo poder externo que se sobrepusesse ao seu. 

Com isso, passa a existir a concepção de soberania. 

Na antiguidade clássica, eram as cidades-estado os centros de poder 

político. O “cidadão”, isto é, aquele que integrava a cidade, sentia orgulho de se 

submeter a uma ordem (à lei), não a vontade de um homem. A lei, para os antigos, 

era sagrada e imutável, sendo atribuída a um poder divino, integrante da religião. 

Portanto, o Estado emanava de uma ordem divina, e os cidadãos que se submetiam 
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despeito do conteúdo político-ideológico agregado a este ideal de justiça, não se 

deve distanciar dos fins consolidados no espírito da Constituição. 
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por encerrado o problema dos antigos princípios supralegais, haja vista serem estes 

os próprios princípios constitucionais atuais, aos quais se foi outorgado 

normatividade. 

Outrossim, indispensável à consolidação e preservação da Força Normativa 

da Constituição é o desenvolvimento da atividade interpretativa perante o caso 

concreto. A interpretação constitucional está submetida ao princípio da ótima 

concretização da norma (Gebot optlimaler Verwirklichung der Norm).  

Evidentemente, esse princípio não pode ser aplicado com base nos meios 

fornecidos pela subsunção lógica e pela construção conceitual. Se o direito e, 

sobretudo, a Constituição, têm a sua eficácia condicionada pelos fatos concretos da 

vida, não se afigura possível que a interpretação faça deles tábula rasa. Ela há de 

contemplar essas condicionantes, correlacionando-as com as proposições 

normativas da Constituição. A interpretação adequada é aquela que consegue 

concretizar, de forma excelente, o sentido da proposição normativa dentro das 

condições reais dominantes numa determinada situação.52 

A justiça social, coloca-se, por conseguinte, como o fim básico a ser 

buscado dentro do contexto da aplicação dos princípios da Constituição, não 

obstante, os tempos novos tenham abalado os alicerces da concepção tradicional de 

justiça.  Para o jurista norte-rio-grandense, Raimundo Nonato Fernandes, o conceito 

de Justiça parece impregnar-se de um sentido político, que se traduz na procura de 

novas soluções para os problemas do homem e da sociedade. Existe a preocupação 

de imprimir à Justiça um conteúdo definido, de identificá-la com uma aspiração de 

reforma social e política, de dar-lhe, enfim, uma diretiva ideológica.53 

Enfim, no que diz respeito à necessidade de interpretação e aplicação dos 

princípios constitucionais, ressalte-se a sua íntima correlação com o ideal de justiça 

social, enquanto resguarde a observância dos direitos fundamentais. Entretanto, a 
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de sua função informadora do ordenamento.50 E, assim, sendo, são normas 

constitucionais imediatamente aplicáveis e indicadoras dos fins desejados pelo 

Estado; são o instrumento precípuo de concretização da Constituição. Nesse mister, 

atribui-se aos princípios a tarefa de atualizar o conteúdo da Constituição, cuidando 

para que haja correspondência entre as prescrições constitucionais e a realidade 

social. 

Para Konrad Hesse, a Constituição converter-se-á em força ativa se fizerem-

se presentes na consciência geral — particularmente, na consciência dos principais 

responsáveis pela ordem constitucional —, não só a vontade de poder (Wille zur 

Macht), mas também a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung). Quanto mais 

o conteúdo de uma Constituição lograr corresponder à natureza singular do 

presente, tanto mais seguro há de ser o desenvolvimento de sua força normativa. 

Tal como acentuado, constitui requisito essencial da força normativa da Constituição 

que ela leve em conta não só os elementos sociais, políticos, e econômicos 

dominantes, mas também que, principalmente, incorpore o estado espiritual (geistige 

Situation) de seu tempo. Isso lhe há de assegurar, enquanto ordem adequada e 

justa, o apoio e a defesa da consciência geral. E, afigura-se, igualmente, 

indispensável que a Constituição mostre-se em condições de adaptar-se a uma 

eventual mudança dessas condicionantes.51 

Nesse passo, os princípios constitucionais, além de garantirem a 

organização do Estado, também garantem a salvaguarda dos direitos e garantias 

fundamentais, posto que se impõe o seu preenchimento conforme os interesses 

sociais consubstanciados no texto constitucional. Os princípios, enquanto 

concebidos como princípios gerais de Direito serviam à lei, ao passo que os 

princípios, enquanto constitucionais, servem de guia e fundamento para todas as 

demais normas jurídicas produzidas. 

As Constituições abarcadoras dos princípios fazem como fizeram os 

Códigos do passado, ou seja, procedem a um tipo de positivação do Direito Natural 

por meio dos princípios gerais incorporados ao ordenamento. Em face disto, tem-se 

                                                 
50 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 291. 
51 A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris, 1991. p. 12-14. 



 35 

aproximaria da acepção que se quer expressar, dizendo-se que ele apresenta um 

elevado grau de abstratividade. 

Nessa esteira, embora estejam inseridos no gênero “norma”, princípios e 

regras possuem distinções, conforme exposto. Em suma, pode-se afirmar que 

aqueles são aplicados a partir do sopesamento de sua importância perante o caso 

concreto, enquanto essas últimas devem ser aplicadas conforme critério de 

subsunção e, vindo a conflitar com outras, deverá se averiguar qual delas deverá ser 

expurgada do ordenamento, posto que, impossível a convivência de regras 

disciplinando a mesma situação, em sentido contrário.   

5 Interpretação e Aplicabilidade dos Princípios Constitucionais  

 

Prevalece na cultura jurídica pátria a idéia de que, na determinação de seu 

sentido e na escolha dos comportamentos que realizarão os fins previstos, o 

intérprete deverá demonstrar o fundamento racional que legitima sua atuação48, não 

se olvidando do caráter normativo conferido aos princípios. Desta feita, os princípios 

devem orientar a busca dos fins consubstanciados na Constituição Federal, 

considerados como normas em si mesmos, bem como instrumentos de 

complementação interpretativa. 

A Constituição, portanto, serve de alicerce à construção do edifício jurídico 

brasileiro, devendo o intérprete enxergar, prima facie, os valores que a sustentam, e, 

ao mesmo tempo, adequá-la às mutações ocorridas no seio da sociedade, visto que, 

para não se perpetuar como mera “Folha de Papel”49, ela deve ser atualizada, mas 

sem jamais perder o espírito estabelecido pelo Constituinte. 

Desta maneira, os princípios constitucionais devem ser aplicados sempre 

que se cogitar aplicar normas jurídicas a uma determinada situação. Uma vez 

incorporados à Constituição, eles adquirem nela o mais alto grau normativo a serviço 
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De seu turno, observe-se que se costuma dividir as regras em dois tipos, as 

de comportamento (ou de conduta) e as de estrutura (ou de competência), sendo as 

primeiras diretamente voltadas para a conduta das pessoas, nas suas relações de 

intersubjetividade, enquanto que as de estrutura e organização se dirigem também 

para as condutas interpessoais, tendo por objeto, contudo, os comportamentos 

relacionados à produção de novas unidades deôntico-jurídicas, motivo pelo qual 

dispõem sobre órgãos, procedimentos e estatuem de que modo as regras devem ser 

criadas, transformadas ou expulsas do sistema.45 

Doutra banda, os princípios contêm relatos com maior grau de abstração, 

não especificam a conduta a ser seguida e se aplicam a um conjunto amplo, por 

vezes indeterminado, de situações. Em uma ordem democrática, os princípios 

freqüentemente entram em tensão dialética, apontando direções diversas. Por essa 

razão, sua aplicação deverá se dar mediante ponderação: à vista do caso concreto, 

o intérprete irá aferir o peso que cada princípio deverá desempenhar na hipótese, 

mediante concessões recíprocas, e preservando o máximo de cada um, na medida 

do possível. Sua aplicação, portanto, não será no esquema tudo ou nada, mas 

graduada à vista das circunstâncias representadas por outras normas ou por 

situações de fato.46 

Portanto, embora se possa afirmar que tanto regras quanto princípios 

possuem caráter de generalidade, em verdade, esse tal caráter é expresso nos 

mesmos vocábulos, mas designa naturezas completamente distintas. Quando se diz 

que uma regra é geral, ensina Jean Boulanger,47 isto significa que ela foi 

estabelecida para um número indeterminado de atos ou fatos, mas, sob certo 

aspecto, não deixa de ser especial, na medida em que contempla um número 

determinado de situações fáticas e jurídicas. Ao contrário, o princípio é geral por 

comportar uma série indefinida de aplicações, e, nesse sentido, melhor se 
                                                                                                                                                         
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso (organizador). 2ª ed. 
revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 327-378. 
45 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 79-
163. 
46 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula. O Começo da História. A Nova Interpretação 
Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. In: A nova interpretação constitucional: 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso (organizador). 2ª ed. 
revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 327-378. 
47 Principes généraux Du Droit et Droit Positif. In: Le Droit Privé Français au Milieu du XXe. Siècle, 
Etudes Offetes à Georges Ripert. Apud Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2003. p. 267. 
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Quando Alexy trata da colisão de princípios, a distinção se torna ainda mais 

nítida. A colisão do mesmo modo que o conflito entre regras é a impossibilidade de 

aplicação de duas normas ao caso concreto, gerando juízos contraditórios. A 

diferença existe no modo da resolução do conflito e da colisão. A colisão de 

princípios não ocasiona a invalidade do princípio que não será aplicado, mas este é 

afastado em detrimento de outro, segundo as particularidades do caso concreto. 

Isso significa que os princípios possuem peso diferente dependendo da realidade 

em que eles são confrontados, e esse peso vai determinar qual princípio 

preponderará. Isso difere os princípios das regras, já que as antinomias que atingem 

as últimas são solucionadas no campo de validade.42  

Assim, as regras dependem de modo menos intenso de um ato institucional 

de aplicação nos casos normais, pois o comportamento já está previsto frontalmente 

pela norma. Elas são normas imediatamente descritivas, primariamente 

retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação 

se exige a avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá 

suporte ou nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a 

construção conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos.43 

Ainda se pode dizer que são, em geral, relatos objetivos aplicáveis a um 

conjunto delimitado de situações. Ocorrendo a hipótese prevista no seu relato, a 

regra deve incidir, pelo mecanismo tradicional da subsunção: enquadram-se os fatos 

na previsão abstrata e produz-se uma conclusão, operando-se na modalidade tudo 

ou nada: ou ela regula a matéria em sua inteireza ou é descumprida. Na hipótese do 

conflito entre duas regras, só uma será válida e irá prevalecer.44 

                                                                                                                                                         
ordenan algo que sea realizado em La mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y 
reales existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización, que están caracterizados 
por el hecho de que pueden ser cumplidos em diferente grado y que La medida debida de su 
cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas. El ámbito de 
las posibilidades jurídicas es determinado por los principios y reglas opuestos. En cambio, las reglas 
son normas que sólo pueden ser cumplidas o no. Si uma regla es válida, entonces de hacerse 
exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen determinaciones en 
el ámbito de lo fáctica e jurídicamente posible. Esto significa que La diferencia entre reglas y 
princípios es cualitativa y no de grado. Toda norma es o bien uma regla o un principio.”   
42 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 255-
295. 
43 ÁVILA, Humberto.Teoria dos Princípios. 5ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 63. 
44 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula. O Começo da História. A Nova Interpretação 
Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. In: A nova interpretação constitucional: 
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são mandados de otimização. Por essas expressões se quer significar que as regras 

(mandados de definição) têm natureza biunívoca, isto é, só admitem duas espécies 

de situação, dado seu substrato fático típico: ou são válidas e se aplicam ou não se 

aplicam por inválidas.39 

Desta feita, uma regra vale ou não vale juridicamente. Não são admitidas 

gradações. A exceção da regra ou é outra regra, que invalida a primeira, ou é a sua 

violação. Os princípios se comportam de maneira diversa. Como mandados de 

otimização, pretendem eles ser realizados da forma mais ampla possível, admitindo, 

entretanto, aplicação mais ou menos intensa de acordo com as possibilidades 

jurídicas existentes, sem que isso comprometa sua validade. Esses limites jurídicos, 

capazes de restringir a otimização do princípio, são (i) regras que o excepcionam em 

algum ponto e (ii) outros princípios de mesma estatura e opostos que procuram 

igualmente maximizar-se, impondo a necessidade eventual de ponderação.40 

Sendo assim, nas palavras de Alexy, o ponto decisivo para a distinção entre 

regras e princípios é que, os princípios são normas que ordenam que algo seja 

realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais 

existentes, sendo mandados de otimização que estão caracterizados pelo fato de 

que podem ser cumpridos em diferente grau e que a medida devida para seu 

cumprimento não só depende das possibilidades reais, mas também jurídicas. Ao 

contrário, as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra 

é válida, então deve-se fazer exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. As 

regras contêm determinações no âmbito do fático e juridicamente possível. Isto 

significa que a diferença entre regras e princípios é qualitativa e não de grau e toda 

norma é ou uma regra ou um princípio.41 

                                                 
39 Apud BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula. O Começo da História. A Nova 
Interpretação Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. In: A nova interpretação 
constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso 
(organizador). 2ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 327-378. 
40 Apud BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula. O Começo da História. A Nova 
Interpretação Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. In: A nova interpretação 
constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso 
(organizador). 2ª ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 327-378.  
41  ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Tradução para o Espanhol: Ernesto 
Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997. p. 86-87 (a 1ª  ed. do 
original “Theorie der Grundrechte” é de 1986).  Na versão traduzida para a língua espanhola: “El 
punto decisivo para La distinción entre reglas y principios es que, los princípios son normas que 
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Por tal razão, a análise da distinção entre princípios e regras tornou-se a 

tônica do discurso hermenêutico pós-positivista, tendo em vista que tanto um quanto 

outro encontram-se inseridos na concepção de “norma” – o gênero, mas não 

compartilham das mesmas características “espirituais”, sendo, portanto, espécies 

distintas. 

Ronald Dworkin, ao estudar o tema, deu-lhe contornos especiais, fazendo 

um ataque geral ao Positivismo (general attack on Positivism), sobretudo no que se 

refere ao modo aberto de argumentação permitido pela aplicação do que ele viria a 

definir como princípios.36  

Dworkin assevera que a cardeal distinção entre os princípios e as regras é 

de caráter lógico, e concerne aos respectivos mecanismos de aplicação. De acordo 

com o citado jurista, as regras incidem sob o modo do “tudo ou nada” (“all or 

nothing”), o que não ocorre com os princípios. De outra forma, presentes os seus 

pressupostos fáticos, ou a regra é aplicada ao caso a ela subsumido, ou é 

considerada inválida para o mesmo. De seu turno, os princípios jurídicos atuam de 

maneira diversa, pois, presentes as condições de fato enunciadas como necessárias 

à sua incidência, daí não decorre necessariamente a sua aplicação ao caso 

concreto, o que se dá em função da dimensão de peso (“dimension of weight”) 

atribuída aos princípios.37 

Essa caráter de peso se revela quando dois princípios diferentes incidem 

sobre determinado caso concreto, entrando em conflito (que vem a ser chamado, em 

relação aos princípios de “colisão”). Neste caso, resolve-se a colisão a partir da 

consideração do peso relativo assumido por cada princípio dentro das circunstâncias 

concretas que presidem o caso, a fim de que se possa precisar em que medida cada 

um cederá espaço ao outro.38 

Valendo-se das idéias concebidas por Dworkin, Robert Alexy veio a 

desenvolver, em sua obra, uma distinção peculiar entre regras e princípios. O jurista 

assenta que as regras veiculam mandados de definição, ao passo que os princípios 

                                                 
36 ÁVILA, Humberto.Teoria dos Princípios. 5ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 36. 
37 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
38 SARMENTO, Daniel. Os Princípios Constitucionais e a Ponderação de Bens. In: Teoria dos Direitos 
Fundamentais. Ricardo Lobo Torres (Organizador). Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 53. 
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Os princípios têm caráter geral, que não se dá da mesma forma do caráter 

de generalidade atribuído às regras jurídicas, possuem conteúdo indeterminado, 

sendo passíveis de preenchimento de conteúdo pelo intérprete, e se dirigem aos 

órgãos de aplicação, que deverão fazer a escolha do princípio aplicável em cada 

caso, o que é denominado “ponderação”. 

Assim sendo, os princípios não são mais normas de conteúdo meramente 

programático que serviam para tirar a eficácia das Constituições, esvaziando os 

valores e finalidades de uma carta magna, já que elas traçam o conteúdo dos 

princípios constitucionais. Os princípios passam a ser o “oxigênio” das Constituições 

contemporâneas da segunda metade do século XX. Se a norma é limite, princípio 

não só é limite, é também conteúdo34, pois ele não só estabelece limites às leis que 

lhe são inferiores como também exige que essas possuam o mesmo espírito e 

cumpram as finalidades impostas por eles.  

 

4 Distinção entre Princípios e Regras 

 

É de comum conhecimento que o Direito é um sistema de normas 

harmonicamente articuladas. Sendo assim, uma determinada situação fática não 

pode ser regida concomitantemente por duas regras contrapostas. Para solucionar 

essas hipóteses de conflito, o ordenamento jurídico se serve de três critérios 

tradicionais: o da hierarquia – pelo qual a lei superior prevalece sobre a inferior –, o 

cronológico – onde a lei posterior prevalece sobre a anterior – e o da especialização 

– em que a lei específica prevalece sobre a lei geral. Estes critérios, todavia, não 

são adequados ou plenamente satisfatórios quando a colisão se dá entre normas 

constitucionais, especialmente entre princípios constitucionais, categoria na qual 

devem ser situados os conflitos entre direitos fundamentais.35  

                                                 
34 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 288. 
35 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional 
brasileiro(pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: A nova interpretação constitucional: 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso (organizador). 2ª ed. 
revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 1-48.   



 29 

interpretativa. Vale dizer, o intérprete31, a despeito de utilizar o princípio como vetor 

valorativo e, portanto, como instrumento complementar à resolução de um caso 

concreto, deve, necessariamente, se orientar no sentido direcionado pelo princípio, 

não podendo jamais fugir dele sob o argumento de que os mesmos são meras 

ferramentas de integração do sistema jurídica. 

Ainda assim, destaque-se a contribuição, à teoria dos princípios, de Ricardo 

Guastini, que chegou a catalogar jurisprudência e doutrina que estabelecem seis 

variações do conceito de princípio, voltadas para o seu caráter normativo: i) os 

princípios, ou as disposições legislativas equivalentes às normas e possuem um alto 

grau de generalidade; ii) os princípios possuem como característica a 

indeterminação e, por isso, necessitam da interpretação para a sua aplicação nos 

casos concretos; iii) o termo princípio é também utilizado como sinônimo de normas 

de caráter programático; iv) normas, ou dispositivos que equivalem a normas, com 

um escalonamento superior concernente as fontes do Direito são chamados de 

princípio; v) os juristas entendem por princípio as normas, ou disposições 

normativas, que possuem uma função indispensável juridicamente e politicamente, 

ou mesmo no Direito Civil, Direito do Trabalho e outros; vi) a expressão princípio é 

dirigida aos órgãos de aplicação, que farão a escolha dos princípios para os diversos 

casos.32 

De tal maneira, pode-se inferir que os princípios, quando 

constitucionalizados, são a chave da ordem sistemática das normas. Ocupam lugar 

de destaque na pirâmide normativa exercendo uma superioridade formal e material, 

já que contêm os valores mais elevados do ordenamento jurídico. Os valores 

contidos nos princípios se expressam em graus distintos e escapam da legalidade 

exprimindo todo o ideal de Direito. 33 

                                                 
31 Considera-se como intérprete aquele que possui o poder de proferir entendimento quanto à solução 
de um caso concreto, ou seja, um órgão jurídico (ou estatal). No Brasil este órgão jurídico pode estar 
vinculado a um dos três Poderes da República: Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário.  
Art. 2º da Constituição Federal de 1988. Ver capítulo VIII, “Interpretação” de Hans Kelsen. Teoria 
Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 387-397.  
32 Apud Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 
257-258. 
33 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 255-
295. 
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podem confundir princípios com postulados, pois estes não descrevem 

comportamentos a serem cumpridos, mas estruturam a aplicação de normas que o 

fazem.30 

Acreditamos que a definição de postulados conforme formulou Humberto 

Ávila procede, entretanto, pensamos que os postulados devem se inserir dentro de 

uma categoria de princípios a que podemos chamar de “princípios lato sensu”. 

Assim, os chamados princípios interpretativos, isto é, aqueles que não indicam 

imediatamente um fim a ser seguido, mas meios de se partir para a chegada de um 

fim, como no caso dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podem 

também ser chamados de postulados, seguindo a concepção de Humberto Ávila, 

mas eles não deixam de constituir os princípios em sentido amplo. Diferem, nesse 

sentido, dos princípios em sentido estrito, isto é, daqueles que, embora também 

estejam contidos dentro do gênero princípios lato sensu, são os que indicam o fim a 

ser buscado imediatamente, como verdadeiras normas prescritivas de condutas.  

Nessa esteira, mister que, no estudo dos princípios fundantes de um 

determinado sistema jurídico, considere-se a existência dos princípios propriamente 

ditos ou “princípios stricto sensu” como aqueles que determinam comportamentos a 

serem seguidos, bem como dos postulados, que indicam as formas pelas quais se 

chegará a concretização dos fins estabelecidos pelos princípios.   

Portanto, fica dito que os postulados não deixam de ser princípios, mas 

possuem finalidade e modo de aplicação diferenciado dos chamados princípios em 

sentido estrito, pois servem à indicação dos modos de interpretação e aplicação 

destes últimos. Mas é bem verdade que os próprios princípios em sentido estrito, 

mesmo indicando de forma imediata normas comportamentais também servirão à 

atuação do intérprete como diretrizes, uma vez que a interpretação, mais das vezes, 

é realizada com base na conjugação de diversos elementos normativos que 

compõem um determinado sistema jurídico.  

Outrossim, não se pode olvidar que os princípios possuem caráter de 

normatividade, implicando dizer que o seu conteúdo vincula a atividade 

                                                 
30 ÁVILA, Humberto.Teoria dos Princípios. 5ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 123. 
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princípios, portanto, não só é possível, como faz parte da lógica do sistema, que é 

dialético. Por isso a sua incidência não pode ser posta em termos de tudo ou nada, 

de validade ou invalidade. Deve-se reconhecer aos princípios uma dimensão de 

peso ou importância. À vista dos elementos do caso concreto, o intérprete deverá 

fazer escolhas fundamentadas, quando se defronte com antagonismos inevitáveis, 

como os que existem entre a liberdade de expressão e o direito de privacidade, a 

livre iniciativa e a intervenção estatal, o direito de propriedade e a sua função social. 

A aplicação dos princípios se dá, predominantemente, mediante ponderação.28 

Deste modo, podemos dizer que os princípios, conforme visto, encontram-se 

na dimensão da validade, sendo o ponto de partida para a busca os meios 

adequados ao alcance do fim indicado no seu próprio conteúdo. De tal maneira, os 

princípios além de indicar o fim a ser concretizado, ainda indicam a necessidade de 

que os instrumentos hábeis ao seu alcance sejam correspondentes ao seu 

conteúdo.  

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, “princípio é mandamento nuclear de 

um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre 

diferentes normas compondo-lhe o espírito e servindo de critério para sua exata 

compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do 

sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o 

conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes 

componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo”.29 

Analisando a necessidade de serem implementados meios ao alcance da 

norma contida no princípio, Humberto Ávila passou a definir o que vêm a ser os 

postulados, afirmando que esses, diversamente dos princípios propriamente ditos, 

de um lado,  não impõem a promoção de um fim, mas, em vez disso, estruturam a 

aplicação do dever de promover um fim; de outro, não prescrevem indiretamente 

comportamentos, mas modos de raciocínio e argumentação relativamente a normas 

que indiretamente prescrevem comportamentos. Rigorosamente, portanto, não se 
                                                 
28 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula. O Começo da História. A Nova Interpretação 
Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. In: A nova interpretação constitucional: 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso (organizador). 2ª ed. 
revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 327-378. 
29 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 22ª Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 922-923.  
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A Constituição, assim, passa a ser encarada como um sistema aberto de 

princípios e regras, permeável a valores jurídicos suprapositivos, no qual as idéias 

de justiça e de realização dos direitos fundamentais desempenham um papel 

central. A mudança de paradigma nessa matéria deve especial tributo às 

concepções de Ronald Dworkin
 
e aos desenvolvimentos a ela dados por Robert 

Alexy. A conjugação das idéias desses dois autores dominou a teoria jurídica e 

passou a constituir o conhecimento convencional na matéria. 24 

Nesse desiderato, pode-se afirmar que os princípios contêm, geralmente, 

uma carga valorativa mais intensa, um fundamento ético, uma decisão política 

relevante, e indicam uma determinada direção a seguir. 25 Eles não determinam 

diretamente, ou prima-facie, a conduta a ser seguida, mas tão somente instituem fins 

normativamente relevantes, cuja consolidação depende mais densamente de um ato 

institucional de aplicação que deverá encontrar o comportamento necessário à 

promoção do fim. 26 

Esses consistem em normas primariamente complementares e 

preliminarmente parciais, na medida em que, sobre abrangerem apenas parte dos 

aspectos relevantes para uma tomada de decisão, não têm a pretensão de gerar 

uma solução específica, mas de contribuir, ao lado de outras razões, para a tomada 

de decisão. Sendo assim, conclui-se que os princípios são normas imediatamente 

finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complementaridade e 

de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre 

o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida 

como necessária à sua promoção.27 

Ocorre que, em uma ordem pluralista, existem outros princípios que abrigam 

decisões, valores ou fundamentos diversos, por vezes contrapostos. A colisão de 

                                                 
24 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula. O Começo da História. A Nova Interpretação 
Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. In: A nova interpretação constitucional: 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso (organizador). 2ª ed. 
revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 327-378. 
25 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula. O Começo da História. A Nova Interpretação 
Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. In: A nova interpretação constitucional: 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso (organizador). 2ª ed. 
revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 327-378. 
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carentes de normatividade, passando a adquirir esta, mesmo que de forma precária, 

ao serem denominados de “normas programáticas”. Assim, eram concebidos como 

meras direções a serem tomadas pelo intérprete sem qualquer vinculação ao 

alcance do fim determinado pelo princípio.  

Afirma-nos Paulo Bonavides20, que a inserção constitucional dos princípios 

ultrapassa, de último, a fase hermenêutica das chamadas normas programáticas. 

Eles operam nos textos constitucionais da segunda metade do século XX uma 

revolução de juridicidade sem precedente nos anais do constitucionalismo. De 

princípios gerais, se transformaram em princípios constitucionais. 

Para De Clemente21, os princípios são a razão intrínseca do direito, o 

pensamento diretivo que domina e serve de base à formação das disposições 

singulares de Direito de uma instituição jurídica, de um Código ou de todo um Direito 

Positivo. 

De seu turno, Crisafulli adverte que princípio é, com efeito, toda norma 

jurídica, enquanto considerada como determinante de uma ou de muitas outras 

subordinadas, que a pressupõem, desenvolvendo e especificando ulteriormente o 

preceito em direções mais particulares (menos gerais), das quais determinam, e 

portanto resumem, potencialmente, o conteúdo: sejam, pois, estas efetivamente 

postas, sejam, ao contrário, apenas dedutíveis do respectivo princípio geral que as 

contém.22  

Todavia, ganhou força, nos últimos anos, a distinção qualitativa ou estrutural 

entre regra e princípio, que veio a se tornar um dos pilares da moderna dogmática 

constitucional, indispensável para a superação do positivismo legalista, onde as 

normas se cingiam a regras jurídicas.23  

                                                 
20 Curso de Direito Constitucional.13ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 259. 
21 Apud Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 
259. 
22 Apud Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional. 13ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 
257.  
23 Rodolfo L. Vigo, Los principios jurídicos – perspectiva jurisprudencial, 2000, p. 9/20. Apud Luís 
Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos. O Começo da História. A Nova Interpretação 
Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. In: A nova interpretação constitucional: 
ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Luís Roberto Barroso (organizador). 2ª ed. 
revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 327-378. 
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tenha sido ela mais ou menos intensa, e quando foi revelado o sentido da norma, 

isto é, quando aclarou-se o seu significado, a interpretação cessou.  

Ora, se a finalidade da interpretação é aclarar, ou revelar, o conteúdo da 

norma, nada mais justo que, quando esse conteúdo for revelado, aclarado, a 

interpretação cesse, dando lugar à aplicação da norma ao caso concreto. Uma vez 

esclarecido o sentido daquela norma buscada pelo intérprete, ela será aplicada para 

dar uma resposta ao caso que ora se põe a exame. Isto não significa, destaque-se, 

que o processo interpretativo, em amplo sentido, estará finalizado quando se 

alcançar o conteúdo da norma; ele continua até que aquele conteúdo seja 

transposto ao caso concreto, finalizando, assim, o processo de resolução da 

problemática enfrentada pelo intérprete.  

Assim, no processo de interpretação dos textos normativos no fito de se 

chegar ao conteúdo intrínseco das normas, podemos encontrar, dentre a pluralidade 

de sistemas positivos, diretrizes para o alcance desse sentido, sendo de bom alvitre 

dizer que a nossa Constituição é abundante quanto a tais diretrizes, uma vez que 

consta da mesma uma série de valores sem os quais as normas encontradas pelo 

intérprete não encontrarão o devido respaldo constitucional.19  

Mister ressaltar, por fim, que partimos da premissa de que os princípios e as 

regras são espécies de  normas jurídicas, uma vez que tanto uns quanto outras 

possuem caráter prescritivo e força normativa perante o sistema jurídico brasileiro. 

Adiante, explicitaremos o que vêm a ser princípio jurídico e a distinção entre estes e 

as regras de direito, ambos espécies do gênero norma jurídica.    

 

3 Princípios Jurídicos  

 

Até chegar à concepção atual, a idéia de princípios passou por períodos de 

evolução. Nos idos da denominada “Velha Hermenêutica”, os princípios eram 

                                                 
19 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 79-
163. 
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15isto é, da atividade do intérprete não podem advir normas com conteúdo 

inteiramente discrepantes do que há no enunciado. O limite à interpretação 

encontra-se no próprio texto, na medida em que o intérprete deve analisar as 

soluções possíveis a partir do enunciado, que passa a ser uma espécie de moldura. 

Para Kelsen,16 o Direito a aplicar, portanto, forma a moldura dentro da qual existem 

várias possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao Direito todo ato que se 

mantenha dentro deste quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qualquer 

sentido possível. 

Hans Kelsen17 ensina que norma jurídica é o sentido de um ato através do 

qual uma conduta é prescrita, permitida ou, especialmente, facultada no sentido de 

adjudicada à competência de alguém, isto é, ela é a consolidação de um dever-ser, 

prescrito pelo Estado. A sanção, para Kelsen, é elemento indissociável do conceito 

de norma, visto que o Direito é concebido como uma ordem coativa, distinguindo-se 

de meras descrições de condutas. Assim, para fazer valer as suas prescrições, o 

Direito necessita das sanções, que incutem no indivíduo a sensação de que o seu 

descumprimento será punido mesmo contra a vontade do indivíduo. Essas sanções, 

portanto, são a forma que possui o Estado, por meio da coação física, de afirmar a 

existência e a força do sistema de normas jurídicas.    

Neste contexto, pode-se afirmar que norma jurídica é o sentido atribuído a 

um enunciado normativo, vindo a se revelar quando do exercício da atividade 

interpretativa. Quanto a isso, mister se faz ressaltar que o brocardo In claris cessat 

interpretatio ( na clareza cessa a interpretação) deve ser aplicado para o alcance do 

sentido da norma, uma vez que se deve admitir que o objetivo da interpretação é 

aclarar o sentido da norma. Quando se chega à clareza da norma, portanto, a 

interpretação cessará. Explica-se. Como o brocardo utiliza a palavra “cessar”, que 

significa “interromper, suspender, não continuar, parar”18, ao invés da expressão 

“não há”, pressupõe-se que houve alguma interpretação para se chegar à clareza, 

                                                 
15 GRAU, Eros Roberto. Apud Vladimir da Rocha França. Estrutura e Motivação do Ato Administrativo. 
São Paulo: Malheiros, 2007. p. 21. 
16 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 390. 
17 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 20. 
18 HOLANDA, Aurélio Buarque de. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1988. p. 386. 
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Portanto, as normas jurídicas estarão sempre na implicitude dos textos positivados, 

visto que pertencem ao campo das significações.13 

O trabalho desenvolvido de forma a se chegar ao conteúdo das normas é da 

mais extrema importância, sendo que, após o processo interpretativo surge a última 

etapa como seu aperfeiçoamento. Tendo a tarefa interpretativa caminhado pelos 

meandros do ordenamento, o objetivo presente é confrontar as unidades obtidas 

com o inteiro teor de certas orações portadoras de forte cunho axiológico para se 

penetrar de modo decisivo cada uma das estruturas mínimas e irredutíveis de 

significação deôntica (dever-ser), outorgando unidade ideológica ao conjunto de 

regras postas, por imposição da finalidade do direito, organizando a convivência 

social.14 

Logo, é no encontro das significações possíveis de um dado enunciado 

normativo que se dá o apogeu da atividade hermenêutica. É quando se definem as 

significações possíveis que se desvenda o conteúdo da norma jurídica, em seu 

conteúdo determinado pelo processo interpretativo, como microssistema penetrado 

no sistema maior, tendo o escopo de exprimir a orientação jurídica da conduta, 

justamente da maneira determinada pela totalidade sistêmica. Assim, não é mais um 

ente isolado, tendo em vista a sua pertinência ao conjunto normativo. 

Observa-se que as normas jurídicas só se revelam enquanto atreladas a um 

determinado sistema jurídico, pois que aquela significação só fará sentido quando 

analisada sob o ponto de vista das circunstâncias fáticas que a impuseram. Assim, 

de um mesmo enunciado normativo posto à interpretação no Amapá ou no Rio 

Grande do Sul, por exemplo, podem ser tidas normas jurídicas com conteúdos 

deveras distintos, tendo em vista as disparidades entre os ordenamentos jurídicos 

estaduais. 

Norma jurídica, nesse sentido, é a orientação de uma conduta humana, mas 

só nasce da interpretação de um texto normativo. Não se olvide, porém, que o texto 

normativo é a norma potencial, que exprime apenas possibilidades de interpretação, 

                                                 
13CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p.1-17. 
14 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 79-
163. 
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pesquisa dos critérios para solucionar a antinomia a serem utilizados pelo aplicador 

do direito”.11 

Cumpre, assim, firmar a premissa de que o ordenamento jurídico consiste 

em um conjunto de normas, firmado para trazer a coesão social, disciplinando a 

conduta dos concidadãos que convivem em sociedade. A aplicação do direito 

positivo, de seu turno, pressupõe a interpretação por parte do hermeneuta, com o 

fito de se construir o conteúdo da norma, com vistas a se alcançar a finalidade social 

posta pela norma jurídica. 

Uma vez definido o que vem a ser ordenamento jurídico, passemos à 

conceituação de norma jurídica, elemento básico que compõe o sistema de direito.  

 

2 Conceito de Norma Jurídica 

 

Podemos dizer que a norma jurídica é a significação obtida a partir da leitura 

dos enunciados normativos impostos pelo Estado. Trata-se, pois, de algo produzido 

em nossa mente a partir da recepção dos caracteres expressos pelo texto, 

resultando da percepção do mundo exterior captado pelos sentidos. Assim, a 

proposição normativa, que se diferencia do enunciado, por ser ela o próprio 

conteúdo trazido na norma, apresenta-se como a expressão de um juízo ou de uma 

idéia. A norma jurídica é exatamente o juízo que a leitura do texto provoca em nosso 

espírito. 12 

Deste modo, podem ser atribuídos diversos sentidos diferentes a um único 

enunciado (ou texto), sendo atividade do hermeneuta definir quais são esses 

sentidos e propor dentre esses qual é a solução mais justa para o caso concreto. 

                                                 
11 DINIZ, Maria Helena. Conflito de Normas. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 13. 
 
12CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p.1-17. 
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jurídicos, conforme veremos adiante, deve-se resolver a partir dos critérios de 

ponderação, escolhendo, no caso concreto, a partir do peso relativo dos princípios, 

qual deles prevalecerá, não significando que o princípio que recua deverá ser 

expurgado do ordenamento. 

Assim, conforme vimos, o ordenamento jurídico possui o caráter unitário que 

se expressa a partir da existência da hierarquia entre as normas, tendo em vista que 

todas as normas devem respeitar o conteúdo da norma fundamental, qual seja, a 

Constituição; da completude do ordenamento, em que as normas devem 

complementar umas às outras de modo que não haja lacuna no direito; e da 

coerência entre as normas, pois em caso de antinomia de regras ou colisão de 

princípios o próprio Direito possui seus instrumentos de modo a dar respostas a um 

caso concreto que lhe seja posto.     

Nessa esteira, é de suma importância perceber que a integração está 

contida no processo interpretativo, tendo papel fundamental ao permitir-nos ver a 

ordem jurídica como um todo organizado, nos seus entrelaçamentos verticais e 

horizontais, chegando-se, por esse caminho, a vislumbrar o direito posto como 

enorme pirâmide de proposições prescritivas em que as normas se distribuem numa 

derivação escalonada.10 

Assim, nas palavras de Maria Helena Diniz, “esse princípio da unidade pode 

levar-nos à questão da correção do direito incorreto. Se se apresentar uma 

antinomia, ou um conflito de normas, ter-se-á um estado incorreto do sistema, que 

precisará ser solucionado, pois o postulado desse princípio é o da resolução das 

contradições. O sistema jurídico deverá, teoricamente, formar um todo coerente, 

devendo, por isso, excluir qualquer contradição lógica nas asserções, feitas pelo 

jurista, elaborador do sistema, sobre as normas, para assegurar sua homogeneidade 

e garantir a segurança na aplicação do direito. Para tanto, o jurista lançará mão de 

uma interpretação corretiva, guiado pela interpretação sistemática, que o auxiliará na 

                                                 
10 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p.1-
17. 
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um sistema porque não podem coexistir nele normas incompatíveis7. Para ele, o 

ordenamento é um sistema unitário, isto é, que tem sua estrutura definida por um 

princípio que conserva o conjunto homogêneo.  

Nessa esteira, as constantes mutações da realidade impendem a criação de 

novas normas e a adequação das normas já existentes a tais circunstâncias fáticas. 

Dessa infinitude de situações possíveis, surgem inúmeras normas que compõem o 

ordenamento. Essas normas, contudo, devem seguir padrões básicos de estrutura e 

conteúdo que garantam a unidade do ordenamento. 

Esses padrões básicos, segundo Hans Kelsen, são definidos na norma 

hipotética fundamental, que é o fundamento de legitimidade de todas as normas do 

sistema.8 Portanto, as normas de um dado ordenamento devem seguir o conteúdo e 

a estrutura definidas nessa norma fundamental. 

Não podem normas inferiores, assim, violar os valores impressos no espírito 

da Constituição, ou as regras inseridas expressamente nesta. Ainda assim, a noção 

de sistema deve levar o intérprete a uma idéia de completude das normas. Segundo 

Bobbio9, as normas se complementam e integram um todo completo. Assim, o direito 

será capaz de dar respostas satisfativas a todas as questões que lhe forem postas, 

tendo em vista que, no Direito não há lacunas. Pode haver lacunas nas normas 

jurídicas consideradas isoladamente, mas quando se faz a interpretação de um texto 

normativo diante do caso concreto, deve-se utilizar todo o aparato normativo de que 

dispõe o ordenamento para procurar resolver uma dada questão. 

Ainda assim, caso haja antinomia entre normas, capaz de violar a lógica 

interna do sistema, devem ser utilizados alguns critérios para se verificar qual a 

norma eficaz ao caso concreto. Caso se dê conflito entre regras, deve-se utilizar os 

critérios da hierarquia, em que, entre duas normas incompatíveis, prevalece a norma 

hierarquicamente superior; o critério da especialidade, em que entre uma norma 

geral incompatível com uma norma específica, prevalece a específica; e o critério 

cronológico, em que prevalece a norma posterior. Caso haja conflito entre princípios 
                                                 
7 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 6ª Ed. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1995. 
8 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
9 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 6ª Ed. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1995. 
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Neste trabalho utilizaremos a concepção de ordenamento jurídico formulada 

por Bobbio, como sendo o conjunto de normas jurídicas em vigor em um 

determinado Estado, isto é, um sistema jurídico vigente.  

Entretanto, necessária a compreensão do que vem a ser sistema. Por 

sistema devemos compreender um corpo completo de normas coerentes e 

harmônicas entre si, que guardam correlação lógica umas com as outras e se 

submetem aos ditames de uma norma principal que fundamenta todas as outras.  

Imperiosa, contudo, a ressalva que faz Paulo de Barros Carvalho, ao 

distinguir dois tipos de sistema. O Sistema de Direito Positivo brasileiro consiste na 

reunião de todos os textos positivados em vigor no nosso país, desde a Constituição 

até os mais singelos textos infralegais, entendido como um conjunto integrado de 

elementos que se inter-relacionam, formando um sistema, que está posto de forma 

deôntica, ou seja, de Dever Ser. 4 

Já o plexo de normas jurídicas válidas, ínsito num corpo de linguagem 

prescritiva é o que podemos denominar de sistema empírico do direito positivo, 

justamente porque está voltado para uma específica região material. Sobre esse 

discurso prescritivo, porém, desenvolve-se outra camada lingüística, que tem cunho 

descritivo, ou seja, que segue a lógica apofântica, em que suas proposições são 

associadas organicamente debaixo de um princípio unitário. É o sistema da Ciência 

do Direito.5 

Distinguem-se os dois sistemas, pelo fato de que o sistema de direito 

positivo implica um conjunto de proposições prescritivas enquanto que o sistema da 

Ciência do Direito implica um organismo de proposições descritivas referente ao 

conjunto prescritivo do direito positivo.6 

Feita esta ressalva, devemos compreender ordenamento jurídico como um 

todo formado por normas de direito que se complementam e que são coerentes 

entre si, fundamentando-se na Constituição. Tal sistema, contudo, encontra-se no 

plexo de normas prescritivas. Para Bobbio, assim, um ordenamento jurídico constitui 

                                                 
4 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p.1-17. 
5 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p.1-17. 
6 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p.1-17. 
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jurídico abordado, utilizando-se, para tanto, das categorias que auxiliam na 

apreensão lingüística, isto é, definindo os elementos de direito pelo prisma da 

pragmática, da semântica e da sintaxe. 

 

II Ordenamento e Norma Jurídica 

 

1 Conceito de Ordenamento Jurídico 

 

Antes de adentrarmos no estudo da intervenção do Estado na economia por 

meio da CIDE-Combustíveis, necessárias algumas considerações iniciais do que 

vem a ser ordenamento e norma jurídica. 

Ab initio, podemos dizer que Direito, em sua acepção formal, pode ser tido 

como o conjunto de normas de conduta, voltadas a prescrição geral e abstrata das 

ações humanas a partir da previsão de sanções, que asseguram a sua existência 

em virtude da coerção psicológica e da coação física. 

O Direito, assim, corresponde à exigência essencial e indeclinável de uma 

convivência ordenada, pois nenhuma sociedade poderia subsistir sem um mínimo de 

ordem, de direção, de solidariedade. É o ordenamento jurídico, ou seja, o sistema de 

normas ou regras jurídicas que traça aos homens determinadas formas de 

comportamento, conferindo-lhes possibilidades de agir.3  

Todavia, considerada isoladamente (nomoestática), a norma jurídica não 

consegue revelar o real sentido do Direito, mas apenas a partir da observância do 

conjunto coordenado de normas (nomodinâmica) e de sua relação com as 

circunstâncias de fato que as fundamentam é que se consegue destrinchar a real 

substância do Direito. Foi a partir dessa concepção que Norberto Bobbio formulou a 

sua teoria do ordenamento jurídico.  

                                                 
3 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 2 e 62. 
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econômico nacional, e à regularização e fiscalização da economia petrolífera, como 

expressão das tendências neo-liberais que revestem o modelo de Estado atual.  

Abordar-se-á, ainda assim, a análise da sua natureza fiscal, ou 

arrecadatória, de maneira a situá-la como meio a se preservar o meio ambiente, por 

meio da finalidade a que se reporta a exação tributária em estudo, tendo por base 

que ela deve se destinar, nos termos do art. 177 da Constituição Federal, a projetos 

ambientais ligados à indústria do petróleo e gás natural, dentre outras destinações. 

Ressalte-se, por sua vez, que não será objeto do presente trabalho o direito 

comparado, isto é, não serão abordadas as formas de tributação, em outros países, 

como instrumento de intervenção do Estado na economia. Tratar-se-á, tão somente, 

do cenário jurídico nacional, tendo em vista a profundidade do tema em tela. 

Dentre as infinitas problemáticas que se põem no direito tributário, escolheu-

se por adentrar na seara específica das contribuições de intervenção no domínio 

econômico, especialmente a que concerne ao setor de combustíveis, no contexto 

nacional. Assim, também, fez-se a opção por não abordar a problemática da 

influência da tributação internacional do petróleo e dos combustíveis, em geral, no 

Brasil, assim como a questão da tributação do comércio internacional, visto que a 

pesquisa no campo do direito internacional tributário não é objeto do presente 

trabalho.   

Assim, o objetivo primordial desse trabalho será o de demonstrar de que 

forma a CIDE-Combustíveis se apresenta como um instrumento hábil e efetivo no 

fito de promover o princípio-fim do desenvolvimento sustentável, dentro do contexto 

jurídico pátrio, ressaltando-se, para tanto, alguns aspectos da tributação ambiental 

no que pertine à consecução do princípio citado, o qual se encontra presente em 

nossa Constituição. 

Por fim, tendo em vista que a pesquisa jurídica deve atentar para o fato de 

que o direito decorre do fenômeno de linguagem, como orienta Paulo de Barros 

Carvalho2, procurar-se-á lançar as premissas básicas acerca de cada instituto 

                                                 
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário – Fundamentos Jurídicos da Incidência. 5ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2007. p. 7. 
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parâmetros para sua aplicação, tendo em vista uma interpretação teleológica, de 

sorte a averiguar a adequação do instituto às normas constantes da Constituição 

Federal de 1988, mormente a aplicação dos princípios constitucionais basilares.  

Desta forma, ainda, o presente trabalho possui como escopo a análise da 

validação da CIDE relativa ao setor de petróleo e gás natural, haja vista a relevância 

do tema no cenário jurídico nacional, além de se ter como fim a abordagem dos 

aspectos constitucionais atinentes ao tema. 

Objetiva-se, também, a definição quanto à sua hipótese de incidência e sua 

finalidade, a delimitação das formas de intervenção estatal no domínio econômico 

específico do setor de Petróleo e Gás Natural e os limites que orientam o Estado 

quando da sua atuação, através de uma interpretação sistemática do texto 

constitucional, inserindo-nos na seara do Direito Econômico, do Direito Tributário e, 

principalmente, do Direito do Petróleo, sempre à luz da Carta Magna, ressaltando-se 

vários pontos peculiares da espécie tributária ora em lume.  

Haverá, por sua vez, uma análise das modificações trazidas pelas  

Emendas Constitucionais n.º 33 de 11 de dezembro de 2001 e n.º 42 de 19 de 

dezembro de 2003, no que tange ao tributo ora estudado, além colacionamento de 

Jurisprudência atinente ao tema e, como não poderia deixar de ser, a menção aos 

diplomas legais referentes ao assunto tal como a Lei 10.336 de 19 de dezembro de 

2001.  

O assunto que ora se estuda é deveras relevante para a formação de 

parâmetros de aplicação da CIDE aplicável ao setor de petróleo e gás natural no 

cenário jurídico nacional, e a sua adequação à interpretação conforme a 

Constituição Federal valorizam o mesmo. Assim, pretende-se com este trabalho 

iniciar uma discussão aprofundada acerca do tema. 

 Destarte, o desenrolar da pesquisa versa sobre a intervenção estatal por 

meio da contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) no setor de 

combustíveis, demonstrando-se, para tanto, a sua finalidade regulatória, vez que tal 

espécie tributária se presta, em linhas gerais, ao desenvolvimento do domínio 
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Destarte, o desenrolar da pesquisa versa sobre a intervenção estatal por 

meio da contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) no setor de 

Petróleo e Gás Natural, demonstrando-se, para tanto, a sua finalidade regulatória, 

vez que tal espécie tributária se presta, em linhas gerais, ao desenvolvimento do 

domínio econômico nacional, e à regularização e fiscalização da economia 

petrolífera, como expressão das tendências que revestem o modelo de Estado atual. 

Abordar-se-á, ainda assim, a análise da sua natureza fiscal, haja vista que 

representa um dos tributos mais onerosos para os empresários do setor 1. 

São algumas das razões que ensejaram o início do presente trabalho: a 

relevância do tema no cenário jurídico nacional hodierno, o escasso tratamento 

doutrinário conferido à matéria, bem como o fato de haver sido instituído 

recentemente no ordenamento jurídico brasileiro.  

Some-se a essas razões o fato de que a CIDE aplicada ao setor petrolífero 

representa onerosidade exorbitante, sendo um dos tributos mais “pesados” para a 

carga tributária incidente sobre as operações envolvendo derivados de petróleo, 

embora sempre traga impresso em suas motivações existenciais o caráter de 

intervenção estatal na economia, sob o manto da regulação-fiscalização-

normativização, o que pede, à nitidez, imersão sobre o assunto. Pela abrangência 

do tema faz-se necessário uma perfeita delimitação do assunto, considerando, 

portanto, como ponto chave do trabalho a instigante problemática da limitação 

constitucional à intervenção do domínio econômico por meio da CIDE incidente 

sobre os produtos derivados de petróleo.  

Inicialmente, abordar-se-á as formas de intervenção estatal na ordem 

econômica, passando pelo conceito tributário de contribuição interventiva, 

especificamente a que concerne ao setor petrolífero, assim como a delineação de 

suas finalidades, seu status constitucional e sua base principiológica.  

Almeja-se, sendo assim, tratar da contribuição de intervenção no domínio 

econômico relativa ao setor petrolífero (CIDE – Combustíveis) e propor os 
                                                 
1 Analisando-se as alíquotas presentes na Lei 10.336 de 19 de dezembro de 2001, bem como as 
alíquotas dos outros tributos incidentes sobre as operações com derivados de petróleo, pude chegar 
à conclusão de que representa um dos tributos mais onerosos para os empresários do setor. SILVA, 
Anderson Souza da. Impostos incidentes sobre Operações com Combustíveis Derivados de Petróleo, 
Natal, UFRN, 2004. 
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I Introdução 

É de unânime sabença que a atuação do Estado na área econômica 

somente se legitima quando se der em virtude da proteção dos princípios 

estabelecidos constitucionalmente.  Assim, a intervenção econômica do Estado, 

prioriza a formação de uma ordem econômica justa, que propicie a existência digna 

de todos, tendo como base a valorização do trabalho e a livre iniciativa, o que deve 

ser uma preocupação permanente do Poder Público.  

Nesse contexto, cumpre-nos definir, ao longo deste trabalho, os contornos 

da intervenção do Estado no domínio econômico perante a Constituição Federal da 

República de 05 de outubro de 1988, e, mais especificamente, no setor econômico 

petrolífero. 

Nessa sorte de idéias, levando-se em consideração o desenvolvimento 

acelerado do setor petrolífero no Brasil, sobretudo após a flexibilização do monopólio 

estatal sobre grande parte das atividades atinentes à exploração e produção de 

petróleo e gás natural, que se deu com a Emenda Constitucional n.º 09 de 09 de 

novembro de 1995, foi instaurado um novo tratamento jurídico para esse setor, 

quando se deu a instituição da CIDE – Combustíveis, para suprir os déficits na 

economia petrolífera nacional e a neutralização dos preços de certos combustíveis, 

além de incentivar programas de preservação e recuperação ao meio ambiente, 

assim como projetos de desenvolvimento da infra-estrutura de transportes 

relacionados ao setor de petróleo e gás.  

Com a criação deste instituto, referente ao setor de Petróleo no Brasil, 

vieram à baila inumeráveis discussões acerca de sua legitimidade constitucional, 

bem como sobre os limites constitucionais à intervenção estatal no domínio 

econômico, principalmente na economia petrolífera, o que ensejou, dentre outras 

razões, a realização deste trabalho de pesquisa. 
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ABSTRACT 

 

 
The performance of the State in the economic area is only legitimized when to be 
given in virtue of the protection of the principles established constitutionally. Thus, 
the economic intervention of the State prioritizes the formation of a joust economic 
order and in this context, it fulfills to us to define, to the long one of this work, the 
contours of the intervention of the State in the economic domain in the presence of 
the Federal Constitution of the Republic of 05 of October of 1988, and, more 
specifically, in the petroliferous economic sector by means of the interventive 
contribution instituted after the Constitutional amendment 33/2001, with Law 
10.336/2001. With the creation of this institute, in Brazil, emerged innumerable 
quarrels concerning its constitutional legitimacy, directing uncurling of the research to 
the study of the state intervention through this contribution and its constitutional 
limits, in the purpose to demonstrate the parameters for its institution and application. 
In this way, the interventive contribution in the fuel sector (CIDE-Combustíveis) 
shows itself as an intervention instrument on the economic domain, acting in way to 
finance the indirect performance of the State, specially in what concerns to the 
promotion of the principle of sustainable development principle. Therefore, CIDE-
Combustíveis is an able instrument to concretizes the mentioned constitutional 
principle. Thus, the division of its incomes promotes the consolidation of the principle 
of the cooperative federalism. In this direction, from premises of the environmental 
tax law, this intends to demonstrate the utility and constitutionality of this exaction 
tax, primordially with regard to the realization of the basic right to the balanced 
environment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: 1. Contribution of Intervention of the State in the Economic Domain. 2. 
Fuel sector. 3. Principle of the sustainable development.. 4. Environmental Tax Law. 
5. Basic right to the balanced environment. 
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RESUMO 

 
A atuação do Estado na área econômica somente se legitima quando se 

realizar em virtude da proteção dos princípios estabelecidos constitucionalmente. 
Assim, a intervenção econômica do Estado prioriza a formação de uma ordem 
econômica justa e, nesse contexto, cumpre-nos definir, ao longo deste trabalho, os 
contornos da intervenção do Estado no domínio econômico perante a Constituição 
Federal da República de 05 de outubro de 1988, e, mais especificamente, no setor 
de combustíveis por meio da contribuição interventiva instituída após a EC 33/2001, 
com a Lei 10.336/2001. Com a criação deste instituto, no Brasil, vieram à baila 
inumeráveis discussões acerca de sua legitimidade constitucional, dirigindo-se o 
desenrolar da pesquisa ao estudo da intervenção estatal por meio desta contribuição 
e seus limites constitucionais, no fito de demonstrar os parâmetros para sua 
instituição e aplicação. Desta maneira, a CIDE-Combustíveis se mostra como um 
instrumento de intervenção, atuando de maneira a financiar a atividade do Estado, 
especialmente no que pertine à promoção do princípio do desenvolvimento 
sustentável. Nesse mister, a CIDE-Combustíveis se mostra instrumento hábil a 
concretização do princípio constitucional mencionado. De seu turno, a repartição de 
suas receitas promove a consolidação do princípio do federalismo cooperativo. 
Nesse sentido, a partir de premissas do direito tributário ambiental, este trabalho 
procura demonstrar a utilidade e constitucionalidade dessa exação tributária, 
primordialmente no que pertine à efetivação do direito fundamental ao meio 
ambiente equilibrado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Palavras-chave: 1. Contribuição de Intervenção do Estado no Domínio Econômico.         
2. Setor de Combustíveis. 3.Princípio do Desenvolvimento Sustentável. 4. Direito 
Tributário-Ambiental. 5. Direito Fundamental ao Meio Ambiente equilibrado. 
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“Se a justiça pudesse perecer, não teria sentido 

nenhum valor que os homens vivessem sobre a 

Terra." Emmanuel Kant 
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