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Resumo: O desenho de uma política governamental econômica 

deve ser precedido de estudos teóricos, mas, principalmente, 

deve ser baseado em evidências, ainda mais quando os próprios 

tomadores de decisões do governo ou arquitetos de escolhas pú-

blicas também estão sujeitos a heurísticas e vieses. A regulamen-

tação não deve contribuir para piorar um problema social e re-

fletir negativamente sobre a sociedade. Por isso, políticas públi-

cas distantes das evidências existentes não podem ser conforma-

das às justificativas para uma regulamentação governamental. 

Com base nessa linha argumentativa, pelo presente artigo será 

demonstrado que o Brasil necessita ter uma maior cautela na 

eleição de políticas públicas, especialmente quando não consi-

dera a experiência internacional e se equivoca na causa para o 

enfrentamento da obesidade através da instituição da 
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denominada soda tax. 

 

Palavras-Chave: correlação adequada, falácia, política pública, 

soda tax. 

 

Abstract: The design of a governmental economic policy must 

be preceded by theoretical studies, but mainly it must be based 

on evidence, especially when government decision makers or 

public choice architects are also subject to heuristics and biases. 

The regulation should not contribute to worsening a social prob-

lem and reflect negatively on society. For this reason, public pol-

icies that are distant from the existing evidence that can be re-

lated cannot be conformed to the justifications for government 

regulation. Based on this argumentative line, the present article 

will demonstrate that Brazil needs to be more cautious in the 

election of public policies, especially when it does not consider 

the international experience and is wrong in the cause to face 

obesity through the institution of the so-called soda tax. 

 

Keywords: adequate correlation, fallacy, public policy, soda tax. 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

studos recentes indicam que os indivíduos costu-

mam tomar decisões de forma previsível, ainda 

que essas decisões sejam errôneas. A partir dessa 

percepção, dos avanços da Economia Comporta-

mental e da crescente busca de interação da Eco-

nomia com o Direito, tem-se um avanço das políticas públicas 

no sentido de buscar promover uma espécie de “correção” do 

processo de tomada de decisão para orientá-la em um determi-

nado sentido, o que, ainda que de modo geral, importa algum 

nível de influência sobre o livre arbítrio dos indivíduos. 

O campo de estudo dessa arquitetura de escolhas 
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denomina-se Behavioral Law And Economics e promove uma 

interação entre Psicologia, Economia, Direito e as chamadas 

Neurociências. Contrapõe-se, em certa medida, à chamada Eco-

nomia clássica que pressupõe a existência do homo economicus, 

ou seja, aquele indivíduo que maximiza suas utilidades a partir 

de um conjunto de preferências estáveis, partindo-se do pressu-

posto teórico de que obtinha e processava um nível ótimo de in-

formações. A esse modelo de indivíduo, contrapõe-se outro, o 

da racionalidade limitada, segundo o qual todo sistema de esco-

lha é limitado porque o processo de tomada de decisão não é 

capaz de superar os custos implícitos e, principalmente, as cha-

madas heurísticas e vieses cognitivos.  

A interação entre Economia Comportamental (ou Beha-

vioral Law and Economics – BLE) e o Direito fez surgir uma 

forte corrente na área das políticas públicas, a partir da ideia de 

que as normas são capazes de gerar incentivos e desincentivos 

para influenciar a arquitetura da tomada de decisão dos indiví-

duos com o objetivo de atender a certos interesses de toda cole-

tividade.  

Houve, então, a criação no âmbito governamental dos 

chamados Behavioral Insights Team (BIT) que passaram a es-

truturar políticas públicas a partir de tratamentos do interesse en-

volvido para que o comportamento humano seja influenciado no 

sentido de uma escolha conformada com interesses coletivos.  

No entanto, esse escopo estatal nem sempre é provido de 

forma efetiva, o que denota que a intervenção estatal com base 

na Teoria Econômica Comportamental (TEC) pode não atingir 

a efetividade necessária, ainda que executada com eficiência, de-

terminando, assim, a reorientação da discussão política e do as-

pecto regulatório, especialmente ante um possível ativismo po-

lítico numa específica seara comportamental a partir de uma in-

tervenção econômica. 

Deste modo, diferentes contextos podem refletir uma 

ineficiência estatal regulatória, de modo que qualquer desenho 
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de política governamental econômica deve ser precedido de aná-

lise baseada em evidências, ainda mais quando os próprios to-

madores de decisões do governo ou arquitetos de escolhas pú-

blicas também estão sujeitos a heurísticas e vieses.   

É diante desse cenário que o presente artigo será desen-

volvido, com ênfase na necessidade de observar os processos 

para a implementação de uma política pública.  

Por esse motivo, opta-se por um recorte quanto ao tema 

para enfocar a política pública brasileira voltada à instituição de 

tributos sobre refrigerantes (por isso soda tax) representada pelo 

Projeto de Lei Brasileiro nº 2183/2019, que visa instituir uma 

contribuição de intervenção sobre o domínio econômico, a inci-

dir sobre a produção e importação de refrigerantes e bebidas açu-

caradas, conhecida por CIDE-Refrigerantes (doravante apenas 

CIDE-R).  

 

II. ESTUDOS BASEADOS EM EVIDÊNCIAS 

 

Para ser coerente, um artigo que se propõe a sustentar a 

necessidade de as políticas públicas levarem em consideração as 

evidências em torno do problema que visam enfrentar não pode-

ria iniciar sem antes apresentá-las. Assim, adota-se como meto-

dologia a coleta indireta de dados, a partir da utilização de infor-

mações disponíveis em diversos canais públicos, cujo objetivo é 

permitir a qualquer interessado promover a verificação dos da-

dos utilizados.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE)3 houve um significativo aumento da obesidade 

no Brasil. Entre 2003 e 2019 a proporção de indivíduos 

 
3 Fonte dos dados: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agen-
cia-de-noticias/noticias/29204-um-em-cada-quatro-adultos-do-pais-estava-obeso-
em-2019. O estudo é denominado de Pesquisa Nacional de Saúde – 2019. O relatório 
completo, composto de dois volumes, pode ser obtido por download em 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-de-
saude.html?=&t=o-que-e 
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classificados como obesos passou de 12,2% para 26,8%. A divi-

são por gênero apontou que a obesidade feminina passou de 

14,5% para 30,2% e a masculina de 9,6% para 22,8%. Ainda, 

uma em quatro pessoas de 18 anos ou mais enquadra-se no con-

ceito de obesa, o que representa aproximadamente 41 milhões 

de pessoas. Segundo outro critério, o de indivíduos com excesso 

de peso, condição que antecede a obesidade, 60,3% da popula-

ção de 18 anos ou mais de idade estão nessa situação, sendo 

62,6% das mulheres e 57,5% dos homens. A pesquisa também 

indica que o excesso de peso aumenta com a idade, ultrapas-

sando os 50% na faixa etária de 25 a 39 anos de idade, distribu-

ída entre o sexo masculino, com 58,3% e o feminino, com 57%.  

Para diferenciação, segundo critérios internacionalmente 

aceitos, um indivíduo com excesso de peso é aquele com índice 

de massa corporal (IMC)4 maior que 25 e obeso quando for 

maior que 30.  

Malta (et all, 2019, p. 5), ao tratar das probabilidades de 

morte prematura por doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) projetadas até 2025, apontou o seguinte gráfico que adi-

ante é reproduzido: 

 
4 O IMC é calculado pelo peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em 
metro. 
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Outra fonte de dados utilizada na pesquisa pode ser en-

contrada no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), e deu origem ao novo sistema de rotulagem nutrici-

onal de alimentos embalados, representada pela RDC (Resolu-

ção de Diretoria Colegiada) n. 429, de 8 de outubro de 2020, que 

entrará em vigor no prazo de 24 (vinte e quatro) meses da sua 
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publicação no Diário Oficial da União, ocorrida no dia 09 de 

outubro de 2020, edição 195, p. 1065. A edição dessa norma foi 

antecedida de uma análise de impacto regulatório (AIR), um 

“procedimento, a partir da definição de problema regulatório, de 

avaliação prévia à edição dos atos normativos”, e que “conterá 

informações e dados sobre os seus prováveis efeitos, para veri-

ficar a razoabilidade do impacto e subsidiar a tomada de deci-

são”.6 

O relatório preliminar de AIR sobre rotulagem nutricio-

nal foi publicado em maio de 2018, e apresenta um abrangente 

estudo sobre o tema, e o ponto de partida foi justamente a iden-

tificação de problema: a obesidade.7 O estudo identificou um 

“cenário epidemiológico” das doenças crônicas não transmissí-

veis (DCNT) e constatou que padrões alimentares contribuem 

para o desenvolvimento de DCNT destacando-se, no Brasil, as 

doenças cardiovasculares (31,2% dos óbitos), o câncer (17,4% 

dos óbitos) e a diabetes que são responsáveis por 5,1% dos óbi-

tos no país. Como é possível ver em relação ao gráfico acima 

reproduzido, há uma pequena diferença nos percentuais, mas 

eles estão dentro de uma certa margem de erro e concluem pela 

gravidade do cenário. O estudo identificou que são quatro os fa-

tores para desenvolvimento dessas doenças: a) alimentação ina-

dequada; b) uso abusivo de álcool; c) tabagismo e d) 

 
5 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-429-
de-8-de-outubro-de-2020-282070599 
6 A análise de impacto regulatório (AIR) foi instituída pela Lei n. 13.874/2019, co-
nhecida por Lei da Liberdade Econômica, e depois regulamentado pelo Decreto n. 
10.411/2020. O objetivo central do AIR é permitir, através de estudos baseado em 
evidências científicas, uma avaliação prévia à edição de atos normativos de caráter 
interventivo para verificar se a intervenção é razoável para enfrentar o problema re-

gulatório, apontar seus possíveis efeitos para, então, subsidiar a tomada de decisão 
através do fornecimento de alternativas dentre as quais se elegerá a alternativa mais 
adequada para enfrentar a falha de mercado detectada. 
7 O relatório considerou os dados obtidos entre 1974 e 2013 de demonstrou um cres-
cente aumento da obesidade e do excesso de peso, destacando o impacto sobre a saúde 
pública na ordem de R$ 488 milhões de reais, ou o equivalente a 1,9% dos gatos com 
assistência à saúde de média e alta complexidade em 2013.  
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sedentarismo. Cumpre destacar o seguinte trecho do relatório: 
Cabe ressaltar que a alimentação inadequada provoca hiperten-

são arterial, excesso de peso, hiperglicemia e hipercolesterole-
mia, fatores de risco metabólicos independentes para as DCNT 

e que ocupam o segundo, o terceiro, o quarto e o sétimo lugar, 

respectivamente, no ranking dos fatores mais relevantes para a 

carga global de doenças no Brasil. 

Segundo a PNS 2013, a hipertensão atinge 22,3% das pessoas 

apontam um crescimento dessa doença, que registrou um au-

mento de 14,2%, entre 2006 e 2016. Nesse período, a propor-

ção de pessoas que relatou diagnóstico de hipertensão passou 

de 22,5 para 25,7%. Esse indicador é maior entre aqueles com 

menor escolaridade, atingindo 41,8% das pessoas com até́ 8 

anos de estudo em comparação a 15% daqueles com 12 anos  

No que diz respeito ao excesso de peso, as pesquisas populaci-
onais indicam que, entre 1974 e 2013, sua prevalência mais que 

dobrou na população brasileira adulta, atingindo cerca de 82 

milhões de indivíduos. Entre os homens, essa prevalência pas-

sou de 18,5 para 57,3% e, entre as mulheres, de 28,7 para 

59,8%. No caso da obesidade, a prevalência entre os homens 

aumentou seis vezes, passando de 2,8 para 17,5%, neste perí-

odo. Entre as mulheres, essa prevalência triplicou, indo de 8 

para 25,2%.  

Essas condições acometem, ainda, uma parcela significativa da 

população infantil e dos adolescentes. Os dados da POF 

2008/2009 indicam que 33,5% das crianças entre cinco e nove 
anos tem excesso de peso e 14,3%, obesidade. Entre os adoles-

centes, essas prevalências são de 20,5 e 4,9%, respectivamente  

A obesidade possui um elevado impacto nos gastos do SUS. 

Em 2011, a estimativa de custos financeiros diretos com o tra-

tamento desta condição e de suas patologias associadas na po-

pulação adulta foi de R$ 488 milhões, ou 1,9% dos gastos com 

assistência à saúde de média e alta complexidade.8  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organiza-

ção Pan-Americana da Saúde (OPAS) destacam o impacto da 

obesidade e salientam que a “causa fundamental do sobrepeso e 

da obesidade é o desequilíbrio entre o produto energético das 

 
8 https://pesquisa.anvisa.gov.br/upload/surveys/981335/files/AnálisedeImpactoRegu-
latóriosobreRotulagemNutricional.pdf 
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calorias consumidas e a energia gasta pelo organismo”9. Na 

América Latina, o estudo destaca o avanço do peso excessivo 

com uma das mais altas taxas do mundo, apontando para apro-

ximadamente 4 milhões de crianças e 262 milhões de adultos 

com sobrepeso ou obesidade. Destacou, ainda, que dos 105 mi-

lhões de obesos, aproximadamente 62 milhões são mulheres.  

A consequência desses dados reflete-se nos gastos com 

saúde, especialmente diabetes. Segundo a Federação Nacional 

das Associações e Entidades de Diabetes (FENAD) os gastos 

globais com saúde relacionados ao diabetes atingiram em 2019 

o valor de 760 bilhões de dólares, sendo que o ranking é liderado 

pelos Estados Unidos (294,6 bilhões), China (109 bilhões) e 

Brasil (52,3 bilhões). Os estudos indicam despesas com atendi-

mento hospitalar, ambulatorial médico, serviço de emergência, 

assistência domiciliar de enfermagem, cuidados paliativos, rea-

bilitação, atendimento de especialistas e profissionais de saúde, 

exames diagnósticos, medicamentos e suprimentos médicos.10 11 

Os dados sobre o número de pessoas com diabetes no Brasil não 

é preciso, mas estima-se em aproximadamente 16,8 milhões de 

pessoas e que já figura como a terceira causa de óbitos por 100 

mil habitantes.12 

Portanto, a partir dos dados acima disponibilizados, são 

fartas as evidências de que a obesidade e o excesso de peso (ou 

sobrepeso) são problemas que demandam a intervenção estatal, 

passando-se a questionar, doravante, quais seriam os melhores 

modelos de intervenção e se a CIDE-R é uma resposta possível 

para o problema.  

 
9 http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/panorama/2019/es/ 
10 https://fenad.org.br/brasil-e-o-terceiro-pais-que-mais-gasta-com-diabetes-no-

mundo/ 
11 O relatório do IPEA também indica um aumento constante das despesas com dia-
betes: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8250/1/TD_2356.pdf 
12 O estudo da Sociedade Brasileira de Diabetes fornece uma ampla base de dados, 
bem como fornece muitas referências a respeito dos dados utilizados, o que confere 
certa segurança a respeito: https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/SBD-
_Dados_Epidemiologicos_do_Diabetes_-_High_Fidelity.pdf 
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III. AS POLÍTICAS PÚBLICAS E SUAS CAUSAS SUBS-

TANTIVAS 

 

A intervenção do Estado sobre a ordem econômica pode 

ocorrer de diversas formas, prevalecendo o modelo de interven-

ção indireta, baseada na edição de atos normativos em sentido 

amplo que promovem, em alguma medida, a intervenção sobre 

o domínio econômico13. No Brasil, adota-se o termo “políticas 

públicas”, cujo conceito não é unívoco.  

Para Birkland (2020, tradução nossa), essas políticas tra-

tam de uma “declaração do governo – de qualquer nível ou 

forma – do que pretende fazer sobre um problema público”14; 

Cochran e Malone (2010, tradução nossa), afirmam que “con-

siste em decisões políticas para a implementação de programas 

que visam alcançar objetivos sociais”15; e, por fim, Bucci (2006, 

p. 14) pondera ser um “conjunto de medidas articuladas (coor-

denadas)” que tem por finalidade “realizar algum objetivo de or-

dem pública ou, na ótica dos juristas, concretizar um direito”. 

O primeiro passo de uma política pública é a identifica-

ção do problema, o que moldará os passos seguintes para a in-

tervenção estatal. Se o objetivo é modificar a arquitetura das es-

colhas, o problema público, inclusive suas causas, deve ser en-

tendido como o ponto chave para a determinação da política. Na 

União Europeia, tem-se essa perspectiva: “Um problema é iden-

tificado e as causas e necessidades subjacentes são analisadas 

para determinar se há uma justificativa para a intervenção de po-

líticas públicas, por exemplo, devido à falha de mercado ou de 
 

13 O artigo 174, caput, da Constituição Federal, estabelece esse modelo: “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 deter-
minante para o setor público e indicativo para o setor privado.” 
14 “(…) statement by government – at whatever level, in whatever form – of what it 
intends to do about a public problem.” 
15 “(…) consists of political decisions for implementing programs to achieve societal 
goals.” 
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governo” (EUROPEAN UNION, 2017, p. 6, tradução nossa)16. 

Em resumo, a representação gráfica das políticas públicas é a 

seguinte: 

17 

Ainda que haja alguma dificuldade para sua definição, 

tem-se um cerne comum a todos os conceitos apresentados. Ade-

mais, a evolução das políticas públicas passou a considerar que 

o processo de intervenção não é neutro, ou seja, ela é capaz de 

modificar comportamentos dos indivíduos em prol de um inte-

resse coletivo de maior relevância. Portanto, o gráfico acima 

serve para demonstrar o ciclo das políticas públicas, ao que se 

soma a aplicação de conceitos da BLE para interferir no pro-

cesso de tomada de decisão, algumas vezes de forma mais sútil 

e outras nem tanto.  

A subestimação do ponto inicial para a definição de um 

direito pode alterar o valor atribuído a ele após a sua 

 
16 “A problem is identified, and the underlying causes and needs are analysed, to de-

termine whether there is a rationale for public policy intervention, for example due to 
market failure or government.” 
17 Para construção do gráfico, utilizamos as referências: SECHI, Leonardo. Políticas 
públicas – conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2ª ed. São Paulo: Cencage 
Learning, 2015. AGUM, Ricardo; RISCASO, Priscila; MENEZES, Monique. Política 
Públicas: conceitos e análise em revisão. Revista Agenda Política, vol. 3, n. 2, ju-
lho/dezembro 2015. 

1
• Identificação do problema

2
• Formulação de um agenda para enfrentamento do problema identificado

3

• Apresentação das alternativas para enfrentamento do problema identificado

4
• Processo de tomada de decisão política

5
• Implementação e monitoramento da política pública

6

• Avalição periódica e regular da política pública e dos seus resultados. Possível correção de rumo da política 
pública

7
• Extinção da política pública
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implementação, prejudicando a maximização do bem-estar 

(JOLLS, 2007, p. 5-6). Por isso, na análise econômica do direito 

é essencial a delimitação e o não desvirtuamento do contexto que 

servirá de base para o direcionamento normativo de efeitos, 

como os de indução comportamental, para que haja a eficiência 

na consecução do objetivo (JOLLS, 2007, p. 8). 

Sobre a metodologia correspondente, Datta e Mullaina-

than (2012, p. 26, tradução nossa) orientam: “Desbloquear ade-

quadamente o potencial das soluções comportamentais exigirá 

que adotemos uma abordagem sistemática para identificar os 

principais problemas, avaliando o potencial impacto das aborda-

gens da economia comportamental e traduzindo esses insights 

em melhorias nos programas”.18  

Por sua vez, Engel (2013, p. 6, tradução nossa) sublinha 

o aspecto do resultado da política pública, afirmando que “um 

resultado é externamente válido se houver uma boa correspon-

dência entre os dados e o fenômeno social que o pesquisador 

pretende explicar ou prever”.19 Portanto, todo processo de cria-

ção de uma política pública necessita estar vinculado à causa ou 

problema da intervenção estatal, pois somente assim terá vali-

dade externa e servirá de justificativa para as medidas políticas. 

Uma amarração normativa que não respeita a identifica-

ção do problema inicial possui grandes riscos de gerar questio-

namentos sobre a validade e os limites da análise econômica nor-

mativa da lei (JOLLS, 2007, passim). Isso pode configurar ver-

dadeiro desvio da perspectiva e da utilidade esperada e, no caso 

das políticas públicas, para além disso, a não observância da 

base da escolha política gera ineficiência, efeitos colaterais in-

desejados e o não cumprimento de promessas do discurso 

 
18 “Adequately unlocking the potential of behavioral solutions will require us to take 
a systematic approach to identifying key problems, evaluating the potential impact of 
behavioral economics approaches, and translating these insights into improvements in 
programs”. 
19 “A result is externally valid if there is a good match between the data and the social 
phenomenon the researcher intends to explain or predict”. 
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político (ENGEL, 2013, p. 15). 

Atiyah (1995, p. 203, tradução nossa) afirma que: “Leis 

tecnicamente ruins surgem principalmente da maneira como as 

leis são feitas. Os atos do Parlamento são frequentemente obs-

curos e até ininteligíveis, e vimos algumas das razões para isso: 

uma tradição de interpretação restrita que levou a um estilo res-

trito de redação (...)”20, o que corrobora a afirmação de que um 

mau dimensionamento no desenho legislativo da lei pode gerar 

consequências indesejadas. 

Dessa forma, a análise de uma política pública não pode 

ser realizada apenas sob o ponto de vista da legalidade da norma 

a ser editada (se constitucional ou não, se viola ou não direitos 

fundamentais, dentre outros aspectos possíveis), mas também 

sob a perspectiva dos efeitos que se pretende produzir em termos 

gerais para toda sociedade, ampliando o horizonte para um mo-

mento posterior, que é o dos efeitos concretamente produzidos 

que podem ser distintos daqueles que se pretendia produzir ini-

cialmente. Por isso é crucial manter a fidedignidade ao problema 

inicial na consecução legislativa da política governamental, para 

não ocorrer um desvirtuamento negativo da sua causa substan-

tiva ou essencial.  

Muito embora essa questão aparente ser lógica, a prática 

demonstra que o foco inicial é constantemente desviado por bar-

reiras psicológicas (DATTA; MULLAINATHAN, 2012, p. 15), 

o que pode ocorrer tanto por heurísticas ou vieses do adminis-

trador ou legislador ou a eleição de novos interesses que podem 

não refletir o efetivamente almejado pela sociedade. 

No caso sob estudo, que trata da CIDE-R, as evidências 

apontam para um problema de saúde pública que produz efeitos 

negativos a toda sociedade, eis que há um transbordamento dos 

custos de transação envolvidos, na medida em que a utilidade é 
 

20 “Technically bad laws arise primarily from the way laws are made. Acts of Parlia-
ment are often obscure and even unintelligible, and we have seen something of the 
reasons for this: a tradition of narrow of interpretation which has led to a narrow style 
of drafting (…)”. 
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individual, pois somente o indivíduo usufrui do prazer gerado 

pelos produtos que podem contribuir para o sobrepeso ou obesi-

dade, mas, de outro lado, ele repassa os custos (transborda) para 

toda sociedade quando passa a demandar recursos dos progra-

mas de saúde públicos que são arcados por um conjunto de indi-

víduos em uma sociedade, muitos dos quais não usufruem ou 

usufruíram daquela utilidade inicial.  

Portanto, é preciso buscar compreender como se dá o 

processo de criação dessas políticas públicas, conforme ponto a 

seguir desenvolvido.  

 

IV. CONSEQUÊNCIAS DO ERRO ESTIMATIVO NA CRIA-

ÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A “boa formulação de políticas será baseada em evidên-

cias que definem qual é a necessidade e, potencialmente, evidên-

cias em torno de como melhor intervir para também atender a 

necessidade” (A practical guide…, 2016, tradução nossa)21. 

Logo, até mesmo no ambiente das políticas públicas, pesquisas 

científicas como a experimental podem servir de base informa-

cional para a identificação do problema e a consequente associ-

ação da intervenção estatal necessária.22 
 

21 “Good policy making will be based on evidence setting out what the need is and 

potentially evidence surrounding how best to intervene to meet the need also”. 
22 A propósito, Thaler (2019, p. 22) assim menciona sobre as pesquisas científicas e 
sua importância para a economia, sob o entendimento de que esta matéria predomina 
a influência das políticas públicas: “Duas ferramentas de pesquisa que emergiram nos 
últimos 25 anos expandiram imensamente o alcance dos economistas para o estudo 
do mundo. A primeira é o uso de experimentos por meio de testes controlados rando-
mizados, há muito tempo em uso em outros campos científicos, como a medicina. O 
estudo típico investiga o que acontece quando algumas pessoas recebem algum ‘tra-

tamento’ de interesse. A segunda abordagem é o uso tanto de experimentos que ocor-
ram naturalmente – por exemplo, quando algumas pessoas estão inscritas em um curso 
e outras não – quanto de técnicas econométricas inteligentes que consigam detectar o 
impacto de tratamentos, ainda que ninguém tenha planejado a situação para esse pro-
pósito. Essas novas ferramentas geraram estudos sobre uma vasta gama de tópicos 
importantes para a sociedade. Entre os ‘tratamentos’ estudados, incluem-se o aumento 
do nível educacional, o ensino em turma menor ou com um professor melhor, a 
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Entretanto, o problema da definição da política pública e 

do seu desenho pode ser apresentado desde essa experimenta-

ção, em que é frequente a substituição de atributos inquisitivos, 

partindo-se de questionamentos empíricos equivocados ou de 

uma investigação experimental ou estatística alicerçada em juí-

zos enviesados, provocando uma subestimação de dados e even-

tos negativos com base numa perspectiva otimista, irreal ou es-

truturada no que se quer evidenciar23 (JOLLS, 2007, p. 11-12 e 

22). 

E escolhas baseadas nesses experimentos equivocados 

ou em descrições empíricas inválidas do comportamento real se 

afastam do padrão racional comum, o que é eminentemente pe-

rigoso quando ocorrem no ambiente político para induzir o com-

portamento humano (JOLLS; SUNSTEIN; THALER, 1998, p. 

1477-1478 e 1489). De fato, um mau dimensionamento da cons-

trução da evidência comportamental pode implicar na não mo-

dificação de uma realidade que se pretende alterar e provocar 

custos irrecuperáveis (JOLLS; SUNSTEIN; THALER, 1998, p. 

1490)24. 

Se as pessoas têm aversão às perdas (SUNSTEIN, 1997, 

p. 1179), certamente o custo que afeta um direito pessoal ou so-

cial não trará benefícios ao jogo político, sendo inevitável per-

guntas dos cidadãos às autoridades públicas quanto ao porquê 

deixaram de proteger o direito violado. Nesse sentido, Holmes e 

Sunstein (2019, p. 41) alertam que: “autoridades públicas 
 

condenação à prisão, a mudança para um bairro menos pobre, o atendimento médico 
de um serviço público de saúde, e assim por diante. Esses estudos mostram que é 
possível aprender muita coisa sobre o mundo sem impor modelos baseados em otimi-
zação e, em alguns casos, fornecem evidências seguras com as quais é possível testar 
tais modelos e averiguar se eles se encaixam nas respostas humanas reais”. 
23 “The availability heuristic can lead to under- as well as over-regulation. People 
sometimes (although not always) underestimate the likelihood of low-probability or 
low-salience events because these threats simply do not make it onto people’s “radar 
screens” (JOLLS; SUNSTEIN; THALER, 1998, p. 1519) 
24 “People sometimes do mispredict their utility at the time of decision, and on con-
ventional grounds, this phenomenon raises serious problems for the idea of consumer 
sovereignty”. (JOLLS; SUNSTEIN; THALER, 1998, p. 1543). 
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inativas – quer por apatia, quer por ter recebido propina, que por 

serem indevidamente submissas – não podem garantir direitos 

constitucionais, da mesma maneira que não podem garantir os 

direitos previstos nas leis e no direito consuetudinário”. 

Assim, uma das consequências diante de um erro estima-

tivo nas políticas públicas, e, portanto, nas evidências que a em-

basam, é o custo político, algo que, num ambiente democrático, 

afigura uma desvantagem à própria autoridade e à credibilidade 

no governo, inclusive nas suas leis a depender da intensidade da 

afetação de interesses particulares e sociais. 

Mas não é só. De acordo com Ziliak (2011), equívocos 

nas evidências podem gerar leis distorcidas, a não realização da 

justiça e trazer impactos sociais graves, como quando afetam tra-

balhos, negócios, meio ambiente e vidas: 
A significância estatística é, argumentamos, um desvio dos 

próprios objetos do estudo científico. A significância, reduzida 

apenas ao seu estreito significado estatístico, tem pouco a ver 

com uma noção defensável de inferência científica, erro, aná-

lise ou tomada de decisão racional. E, no entanto, no uso diário, 

produz uma grande perda líquida não controlada para a ciência 

e a sociedade. Seu pensamento arbitrário, mecânico e ilógico, 
atualmente sancionado pela ciência e suas burocracias de re-

produção, está causando perda de empregos, justiça, lucro e até 

mesmo vidas. 

Nós e nosso pequeno (embora distinto) grupo de colegas céti-

cos dizemos que uma descoberta de significância "estatística", 

ou a falta dela, estatística de insignificância, é por si só quase 

sem valor, um jogo de salão sem significado. A significância 

estatística deve ser uma pequena parte de uma investigação 

preocupada com o tamanho e a importância do relacionamento. 

Infelizmente, ele se tornou o erro central e padrão de muitas 

ciências. (ZILIAK, 2011, p. 2, tradução nossa)25 

 
25 “Statistical significance is, we argue, a diversion from the proper objects of scien-
tific study. Significance, reduced to its narrow statistical meaning only, has little to do 
with a defensible notion of scientific inference, error, analysis, or rational decision 
making. And yet in daily use it produces unchecked a large net loss for science and 
society. Its arbitrary, mechanical illogic, thought currently sanctioned by science and 
its bureaucracies of reproduction, is causing a loss of jobs, justice, profit, and even 
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Isso pode ocorrer em pesquisas e outras correlações re-

gressivas, cuja ineficiência e imprestabilidade científica e de 

base informacional pode demorar anos para ser descoberta. Re-

cuperar regras, incentivos prejudicados, comportamentos e os 

entendimentos de todos que fizeram juízos de acordo com o erro 

estimativo parece ser um desafio quase impraticável (Ziliak, 

2011, p. 237 e 321). 

Por isso, buscar a substância da evidência é crucial para 

se fazer qualquer ciência, até mesmo a jurídica enquanto respon-

sável pela edição de leis que tem por objetivo enfrentar os pro-

blemas identificados. Portanto, não há pertinência em se traba-

lhar com apenas uma perspectiva e ignorar diversos outros fato-

res que podem ser fundamentais para construir uma efetiva base 

informacional para uma política pública, sob pena de incorrer 

em equívocos a partir das falácias que acabam por gerar políticas 

ineficientes.  

 

V. FALÁCIAS DA DISPONIBILIDADE E DA CAUSALI-

DADE NAS ESCOLHAS PÚBLICAS 

 

Ao tratar da fundamentação empírica, Alexy (2019, p. 

40) destaca a importância da racionalidade que se faz necessária 

entre os resultados individuais das regras e as convicções que 

dão origem a elas, sendo que esta presença implicará na obten-

ção de efeitos normativos corretos ou verdadeiros: 
O problema fundamental da forma de fundamentação empírica 
consiste na passagem da constatação de que uma regra de fato 

vale ou corresponde a convicções faticamente existentes à 

constatação de que sua observância leva a resultados corretos 

ou verdadeiros, ou seja, que ela é, nesse sentido, racional. Aqui 

se trata de um caso especial de derivação de um dever ser a 

 
life. We and our small (if distinguished) group of fellow skeptics say that a finding of 
‘statistical’ significance, or the lack of it, statistical of insignificance, is on its own 
almost valueless, a meaningless parlor game. Statistical significance should be a tiny 
part of an inquiry concerned with the size and importance of relationship. Unhappily 
it has become the central and standard error of many sciences”. 
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partir de um ser. Essa derivação só seria autorizada quando se 

aceita a premissa de que a prática existente ou que as convic-

ções faticamente existentes são racionais. 

Portanto, é indispensável que a fundamentação norma-

tiva tenha uma base informacional racional, o que significa di-

zer, por outro sentido, que a convicção determinante do criador 

legislativo não pode ser meramente intuitiva e subjetiva ou ali-

cerçada em métodos ainda não comprovados. A razão para isso 

é que a regra precisa resistir às críticas e, por outro lado, ser efi-

ciente, de modo que há a necessidade de afastar qualquer incom-

patibilidade relacionada às convicções fáticas originárias 

(ALEXY, 2019, p. 41). 

Assim sendo, é preciso resgatar que correlação não im-

plica causalidade. O que isso significa? Correlação é uma rela-

ção estatística entre duas variáveis. Causalidade, por sua vez, é 

a relação que estabelecemos entre um evento, chamado “causa” 

e um segundo evento, denominado “efeito”, a famosa relação de 

causa e efeito. Entretanto, nem sempre a relação causa e efeito é 

verdadeira, ou seja, nem sempre o segundo acontecimento é pro-

priamente uma consequência do primeiro. Exemplificativa-

mente: em dias quentes o consumo de sorvetes aumenta, o que 

não significa dizer que se aumentar o consumo de sorvetes a 

temperatura também aumentará. A falsa causalidade é fruto de 

padrões cerebrais enganosos, falhos, que são conhecidos por fa-

lácias lógicas. 

Nesse aspecto importa a identificação das falácias ou dos 

enganos (HENRIQUE, 2008, p. 87). O criador legislativo ou o 

arquiteto das escolhas públicas pode incorrer em engano ou erro 

quanto à avaliação do problema público e suas causas, o que ne-

cessita ser sinalizado e previamente aferido para, frente a uma 

incompatibilidade, evitar uma crise de credibilidade social da 

própria política pública.   

Erros quanto a escolha ou julgamento foram notados e 

categorizados como uma falácia de disponibilidade (TVERSY; 

KAHNEMAN, 1973), diante da qual podemos afirmar que 
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decorre a falácia da causalidade ou da falsa causa ou post hoc 

ergo proter hoc. De forma particular, esta última tem lugar 

quando é utilizada com base em presunções ou ficções injustifi-

cáveis, funcionando como uma verdadeira heurística da teoria 

econômica comportamental da racionalidade (TVERSKY, 

KAHNEMAN, 1974, p. 1124), isto é, um atalho mental para 

simplificar um raciocínio e a atitude de decisão correlata ou um 

raciocínio deficiente (GRAMSTRUP, 2000). 

Porém, antes de melhor abordar essa conexão entre falá-

cias e a racionalidade comportamental nas políticas públicas, 

convém compreender o motivo pelo qual a correlação é utilizada 

para desviar do padrão de análise da causalidade. Mais que isso, 

entender como esse padrão funciona e por qual motivo é tão de-

terminante na elaboração de uma estratégia governamental, es-

pecialmente quanto a sua escolha e julgamento (KAHNEMAN, 

1991, p. 142) para os fins de projeção da sua eficiência.  

Com efeito, identificar a causalidade é um desafio para 

muitos, especialmente em razão da análise de dados, que, muito 

embora seja essencial para avaliar a causa de uma questão, a de-

pender do caso, é por vezes dispensada ou mal experimentada 

por quem a examina. Diante disso ocorrem julgamentos em ra-

zão de conclusões precipitadas ou sem o potencial de atingir um 

resultado ótimo, o que, por consequência, quanto às decisões pú-

blicas, acaba por impactar numa má previsibilidade das respec-

tivas políticas. 

Aliás, como afirma Kahneman (1991, p. 144, tradução 

nossa) “especialistas não estão imunes às ilusões cognitivas”26 e 

“muitas escolhas são feitas sequencialmente, ao invés de isola-

damente; escolhas importantes geralmente representam um 

compromisso com um prolongado jogo de habilidade, em vez de 

um único lançamento de dados; decisões significativas são feitas 

em um contexto social e emocional, em vez de serem realizadas 

 
26 “(...) experts are not immune to the cognitive illusions”. 
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no anonimato experimental”27. 

Frente à teoria econômico-comportamental, há o encaixe 

dessa situação na definição de problemas probabilísticos de 

Tversky e Kahneman (1973, p. 207), diante dos quais há uma 

tendência comportamental de realizar correlações entre eventos 

de forma imediata, fazendo com que essa interpretação seja 

apressada e desconexa com a real causa do problema, especial-

mente pela não avaliação de outros fatores: 
As decisões mais importantes que os homens tomam são go-

vernadas por crenças relativas à probabilidade de eventos úni-

cos. As “verdadeiras” probabilidades de tais eventos são elusi-

vas, uma vez que não podem ser avaliadas objetivamente. As 

probabilidades subjetivas que são atribuídas a eventos únicos 

por pessoas bem informadas e consistentes foram aceitas como 

tudo o que pode ser dito sobre a probabilidade de tais eventos. 

Embora a probabilidade “verdadeira” de um evento único seja 
incognoscível, a confiança em heurísticas, como disponibili-

dade ou representatividade, influencia as probabilidades subje-

tivas de maneiras conhecíveis. Uma análise psicológica das 

heurísticas que uma pessoa usa para julgar a probabilidade de 

um evento pode nos dizer se seu julgamento provavelmente é 

muito alto ou muito baixo. Acreditamos que tais análises po-

deriam ser usadas para reduzir a prevalência de erros no julga-

mento humano sob incerteza. (TVERSKY; KAHNEMAN, 

1973, p. 231, tradução nossa)28 

 
27 “(...) many choices are made sequentially, rather than in isolation; important choices 
often represent a commitment to a prolonged game of skill rather than to a one-shot 
roll of the dice; significant decisions are made in a social and emotional context, rather 
than in experimental anonymity”. 
28 “Most important decisions men make are governed by beliefs concerning the like-
lihood of unique events. The “true” probabilities of such events are elusive, since they 
cannot be assessed objectively. The subjective probabilities that are assigned to 
unique events by knowledgeable and consistent people have been accepted as all that 

can be said about the likelihood of such events. Although the “true” probability of a 
unique event is unknowable, the reliance on heuristics such as availability or repre-
sentativeness, biases subjective probabilities in knowable ways. A psychological anal-
ysis of the heuristics that a person uses in judging the probability of an event may tell 
us whether his judgment is likely to be too high or too low. We believe that such 
analyses could be used to reduce the prevalence of errors in human judgment under 
uncertainty”.   
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Por isso, há que se ter cautela com a utilização de uma 

correlação para que esta não seja realizada de modo tão apres-

sado a ponto de incidir em erros ou enganos, ou melhor, em fa-

lácias de avaliação e de falsa causa. 

No caso sob análise, identificou-se claramente um au-

mento do número de indivíduos com sobrepeso ou obesos. 

Quanto a isso não existe dúvida. Todavia, é preciso ter cuidado 

com o passo seguinte, ou seja, estabelecer que o sobrepeso e a 

obesidade são causados apenas pelos refrigerantes, adotando-se 

essa premissa para justificar a instituição de uma CIDE-Refrige-

rantes. Com o devido respeito, ao que parece há neste ponto uma 

falácia lógica, porque a causas de sobrepeso e obesidade são 

muito mais amplas do que aquela considerada na proposta legis-

lativa brasileira.  

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolo-

gia, por exemplo, destaca que a etiologia da obesidade é com-

plexa e multifatorial, sendo possível destacar os seguintes aspec-

tos: (i) aumento do consumo calórico; (ii) baixo gasto energético 

(sedentarismo); (iii) a tecnologia porque, ao facilitar certos as-

pectos do quotidiano, reduz os níveis de atividade física. Exis-

tem, ainda, outras causas, como por exemplo, predisposição ge-

nética, alterações comportamentais, metabólicas e hormonais. 

Portanto, dizer que a obesidade e o sobrepeso dos brasileiros são 

causados pelo consumo excessivo de refrigerantes para justificar 

a instituição da CIDE é uma falácia lógica. 

O relatório VIGITEL de 2018, elaborado pelo Ministério 

da Saúde29, fornece elementos para tal afirmação, pois concluiu 

que o consumo de refrigerantes caiu 53% nos últimos 10 (dez) 

anos, ou seja, os dados indicam que houve aumento da obesidade 

e do sobrepeso e de outro que houve queda no consumo de refri-

gerantes, ou seja, uma relação inversa. Portanto, a justificativa 

apresentada no projeto de lei que prevê a criação da CIDE-R 

 
29 https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/julho/25/vigitel-brasil-
2018.pdf 
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parte de uma premissa no mínimo incompleta, ao associar obe-

sidade e sobrepeso a apenas um fator, o consumo de um deter-

minado produto. O problema é multifatorial e a atuação isolada 

não atingirá o objetivo central da política pública, que é a pro-

moção da saúde.  

Adicionalmente, Strnad (2005, p. 1221-1222)30 destaca 

três aspectos comportamentais e informacionais sobre a fat tax: 

o primeiro, os indivíduos possuem informações adequadas sobre 

as consequências das suas escolhas alimentares, mas sofrem de 

problemas de autocontrole, ou seja, estamos na seara dos vícios; 

o segundo é a racionalidade limitada dos indivíduos no momento 

da tomada de decisão, pois tem seus gostos próprios, mas estão 

sujeitos a limitações informacionais e custos que os impedem de 

fazer escolhas dietéticas ideais; terceiro, os indivíduos possuem 

informações completas e autocontrole, mas possuem déficits 

comportamentais ou cognitivos. 

Em razão dessa complexidade, e visando regular o pro-

cesso de intervenção estatal, o legislador brasileiro passou a exi-

gir a análise de impacto regulatório (AIR), a partir da edição das 

Leis n.º 13.874/2019 e 13.848/2019, posteriormente regulamen-

tada pelo Decreto n.º 10.411/2020, ou seja, impôs que para a 

edição de ato normativo de caráter regulador é preciso “partir da 

 
30 “A separate set of rationales for food taxation arises from various behavioral and 
informational problems. These problems are divided somewhat artificially into three 
sets. First, individuals may have full information about the health consequences of 
dietary choices and complete insight into their own future and present tastes, but suffer 
from self-control problems. This scenario includes many of the phenomena associated 
with the term “addiction.” Second, there is the case of bounded rationality:  individu-
als are rational, know their own present and future tastes, and have complete self-
control, but are subject to information limitations or costs. These limitations prevent 

them from making optimal dietary choices. Third, individuals may have complete in-
formation and full self-control but 
suffer from various behavioral or cognitive deficits, including systematically failing 
to anticipate their own future preferences accurately. I discuss each of these problems 
in turn. The large volume of work on tobacco taxation is relevant to all three problems. 
I draw heavily from the tobacco literature and assess the applicability of the cigarette 
tax analogy to food taxation in what follows.” 
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definição de problema regulatório, de avaliação prévia à edição 

dos atos normativos”, o qual “conterá informações e dados sobre 

os seus prováveis efeitos, para verificar a razoabilidade do im-

pacto e subsidiar a tomada de decisão”.  

Ocorre, entretanto, que esse mesmo arcabouço legisla-

tivo excepcionou a regra de análise prévia em caso de iniciativas 

tomadas pelo parlamento (art. 1º, § 3º, do Decreto nº 

10.411/2020), o que faz com que continuem a existir muitos pro-

blemas com as políticas públicas. Entretanto, na linha do acima 

defendido, cabe realçar que o responsável pela elaboração da po-

lítica pública tem o dever de buscar a maior eficiência e respeitar 

o interesse público no momento da propositura de medidas que 

possam interferir no comportamento e na vontade dos indiví-

duos. 

Sendo assim, há uma falha na proposta apresentada, na 

medida em que ela deixa de analisar as evidências sobre o tema 

produzidos no âmbito da experiência brasileira, utiliza informa-

ções internacionais que desconsideram o contexto particular e 

parte de premissas muito genéricas para estabelecer uma corre-

lação que não implica causalidade, na medida em que a causa – 

consumo de refrigerante – não é a única responsável pelo efeito 

– obesidade e sobrepeso. 

 

VI. A SODA TAX BRASILEIRA: A INTERVENÇÃO DO ES-

TADO SOBRE A ECONOMIA 

 

Após algumas noções importantes para compreensão do 

tema em discussão, cumpre adentrar com maior profundidade 

sobre a proposta brasileira de soda tax. Essa expressão denota 

um processo de intervenção do Estado sobre a economia visando 

instituir a CIDE-R, tendo como objetivo a redução do consumo 

e, na visão do legislador, a consequente redução da obesidade no 

Brasil.  

O primeiro aspecto neste ponto refere-se ao processo de 
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intervenção do Estado na ordem econômica brasileira. O consti-

tuinte brasileiro instituiu um capítulo para tratar da ordem eco-

nômica e financeira, estabelecendo como regra matriz do pro-

cesso interventivo estatal a subsidiariedade, na medida em que o 

artigo 173, da Constituição Federal brasileira adota como pre-

missa a intervenção indireta, relegando a intervenção direta aos 

casos envolvendo “imperativos da segurança nacional ou a rele-

vante interesse coletivo. Em seguida, o artigo 174, da Constitui-

ção Federal brasileira, estabelece o Estado como agente norma-

tivo e regulador da atividade econômica.  

A intervenção pode ser definida, então, como a ação do 

Estado no domínio econômico, buscando, no exercício de suas 

funções, alcançar determinados fins. Opera-se no plano da ativi-

dade econômica, consistindo tanto na prática de atos materiais, 

como na produção de atos normativos (GRAU, 2008, p. 

146/147). Esse processo de intervenção possui ao menos três ca-

tegorias distintas: (i) por absorção ou participação, (ii) direção, 

e (iii) por indução.  A primeira hipótese representa uma inter-

venção no domínio econômico, ou seja, no âmbito de atividades 

econômicas em sentido estrito, atuando o Estado em regime de 

monopólio (intervenção por absorção) ou de competição (inter-

venção por participação) (GRAU, 2008, p. 147).  

Ainda, a norma constitucional estabelece que o Estado 

terá um papel de agente normativo e regulador da ordem econô-

mica, por conseguinte, deverá exercer as funções de fiscaliza-

ção, incentivo e planejamento 

Quando a intervenção ocorrer pela via direta, por direção 

e por indução, o Estado intervirá sobre o domínio econômico, 

desenvolvendo sua ação como regulador da economia. Quando 

faz por direção, o Estado exerce pressão sobre a economia, 

definindo mecanismos de comportamento compulsórios para os 

sujeitos da atividade econômica em sentido estrito. No modelo 

por indução, o Estado manipula os instrumentos de intervenção 

em consonância e na conformidade das leis que regem o 
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funcionamento dos mercados (GRAU, 2008, p. 147).  

Nos casos das normas de intervenção por indução, os 

preceitos, embora prescritivos, não são dotados da mesma carga 

de cogência que afeta as normas anteriores. Há normas de 

intervenção por indução quando, por exemplo, o Estado onera 

por imposto o exercício de certo comportamento. A indução 

pode ser positiva quando estimula certa prática; ou negativa se, 

ao contrário, desestimula dados comportamentos (GRAU, 2008, 

p. 148/149). 

Portanto, a política de soda tax enquadra-se no campo da 

intervenção por indução, pois o Estado visa, através da CIDE-R, 

atingir finalidades específicas relacionadas à redução da 

obesidade no Brasil.  

No Brasil, o tema é objeto de dois caminhos distintos. O 

primeiro é mais forte, porque envolve uma emenda à Constitui-

ção (nº 110/2019); enquanto o segundo, envolve um Projeto de 

Lei (nº 2.183/2019).  

Embora sejam propostas com caminhos legislativos dis-

tintos, pois uma amenda constitucional exige procedimento di-

ferenciado e quórum qualificado para sua aprovação, ambas têm 

por objetivo instituir a soda tax, através de uma “Contribuição 

de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incidente sobre 

a comercialização da produção e da importação de refrigerantes 

e bebidas açucarados”. 

 

VI.I. O PROJETO DE LEI N. 2.183/2019 

 

O projeto de lei propõe instituir uma alíquota de 20% 

(vinte por cento) e que o produto da arrecadação será destinado 

“às despesas com ações e serviços públicos de saúde”, o que es-

taria em consonância com as diretrizes e objetivos do Sistema 

Único de Saúde (SUS)31.  

 
31 Nota explicativa: o Brasil possui um sistema de saúde de acesso universal, ou seja, 
todos os brasileiros podem e devem ser atendidos no âmbito das unidades que 
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Ainda, traz como justificativa que “a obesidade teve um 

aumento significativo, principalmente, entre crianças e adoles-

centes”. Também, que este problema se relaciona a três aspectos, 

quais sejam “avanços tecnológicos, alteração nos hábitos ali-

mentares, e falta da prática de exercícios físicos”, e que “as do-

enças crônicas são, na sua maior, de origem comportamental” e 

que “as estratégias de alteração de hábitos alimentares por parte 

das populações devem ser transversais a diferentes áreas e abor-

dagens, das quais destacam a educação para a saúde, promoção 

da literacia, as que visam alterações do ambiente alimentar e que 

pode ir desde a autorregulação (por exemplo: redução do sal no 

pão) a uma utilização inteligente da extrafiscalidade”.  

Portanto, da justificativa é possível extrair que não há 

correlação entre obesidade e o consumo de refrigerantes, pois 

apresenta diversos fatores, sendo um deles os hábitos alimenta-

res, uma expressão mais ampla do que o simples “consumo de 

refrigerantes”. Além disso, deixa claro que o problema é multi-

fatorial, envolvendo desde a tecnologia até a falta da prática de 

exercício físicos. Logo, o projeto inicial mal ao identificar um 

problema multifatorial, mas propor uma pretensa solução unidi-

mensional.  

Aliado a isso, o projeto consigna que a “taxação de refri-

gerantes e bebidas adicionas de açúcar tem o potencial de reduzir 

o impacto das doenças provocadas pelo consumo excessivo de 

açúcar, dos custos a ela associados no curto prazo”, associando 

o consumo dessas bebidas como uma das principais fontes de 

açúcar nas dietas. Novamente a justificativa não está amparada 

em qualquer evidência, especialmente quando se confronta o 

projeto com dados indicando que nos últimos 10 anos houve re-

dução substancial no consumo de refrigerantes, mas em sentido 

inverso nesse mesmo período houve aumento da obesidade.32  

 
compõem o SUS-Sistema Único de Saúde, o que o torna um dos maiores, senão o 
maior programa de saúde do mundo. 
32 Segundo o relatório VIGITEL, houve redução de 53% no consumo de refrigerantes. 
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Por fim, a justificativa refere que países europeus, além 

do México e de alguns Estados norte-americanos, já implanta-

ram esta tributação, o que fez sem considerar qualquer estudo 

que tenha sido realizado no Brasil, especialmente quanto a dados 

sobre o aumento do custo financeiro, hospitalar e emocional, cu-

jos assuntos são tomados como parte das justificativas para a cri-

ação da CIDE-R. 

Com efeito, o próprio projeto de lei brasileiro indica que 

o problema é complexo ao mencionar na sua motivação que a 

obesidade está ligada também a aspectos diversos da ingestão de 

alimentos açucarados. Mesmo assim, não traz perspectivas, por 

exemplo, sobre a desoneração dos custos com exercícios físicos 

(academias, educadores físicos etc.), a taxação de games (que 

limitam o movimento, principalmente dos jovens, que passam 

horas jogando), o ataque às comidas ultra processadas ou uma 

política fiscal de incentivos à produção de produtos saudáveis 

que, no Brasil, são muito caros. 

A mera instituição desta tributação sem a consideração 

destas evidências sobrecarrega as probabilidades de resultados 

favoráveis e subestima as probabilidades de resultados desfavo-

ráveis. Revela uma mera transposição de direito aplicado por ou-

tro País ao direito nacional, que não observa os erros e os insu-

cessos do estrangeiro, inclusive na qualidade isolada da medida. 

A preocupação com esse cenário se dá principalmente 

com a possibilidade de se induzir o comportamento da popula-

ção sem que ela tenha todas as informações e orientações sobre 

como enfrentar a obesidade e prevenir doenças, o que fatalmente 

acarretará em prejuízo social quando sobrevier a consciência de 

que a instituição do tributo como medida isolada não é sufici-

ente, ainda mais quando labora apenas com uma dimensão do 

problema e não com a evidência substantiva em si, ou até mesmo 

com uma situação que sequer é capaz de combater a obesidade.33  

 
33 “A extrafiscalidade busca induzir certos comportamentos o que pode interferir no 
processo de tomada da decisão e até mesmo produzir um efeito diverso do pretendido 
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Mais que isso, é previsível o prejuízo com a não consi-

deração dos argumentos contrários existentes pelos atuais res-

ponsáveis pelas escolhas públicas – governantes e legisladores -

, como o conteúdo discriminatório que esta tributação provoca 

ou o prejuízo aos eminentemente mais pobres, ainda mais 

quando o Brasil não retrata uma economia igual ao dos Países 

mais desenvolvidos e possui problemas ainda severos quanto à 

qualidade alimentar. 

A propósito,  estudos quanto à fat tax em Kerala, na Ín-

dia, onde a proposta taxou itens alimentícios de restaurantes de 

marca, com uma alíquota de 14,5% e de forma alheia à economia 

comportamental, já indicou que “a política pública de impostos 

relacionados à alimentação saudável deve, idealmente, incluir 

parâmetros nutricionais e de atividade física, especialmente por-

que o mercado não tem sucesso em alocar preferências saudá-

veis sobre dieta e atividade” (KURIAKOSE; IYER, 2016, tra-

dução nossa)34.  

Portanto, existem informações de força para afirmar que 

a política fiscal e de precificação de produtos acabam por apre-

sentar resultados insuficientes para alterar o comportamento da 

população para o consumo de alimentos mais saudáveis e simul-

taneamente alterar o quadro da obesidade. A política deve ser 

multifacetada, com diversos níveis de engajamento (KHAN et 

al, 2015), baseada em evidências científicas e de experiência, 

não podendo, ademais, gerar uma dependência da população ao 

seu comando para a realização de escolhas pessoais (HAILE, 

2009). 

Entretanto, como exposto acima, os estudos no Brasil 

não são completos, havendo, por exemplo, quem defenda a não 

taxação do leite (Impactos sistêmicos..., 2020) quando produtos 

lácteos eram taxados pela Dinamarca a depender do seu teor de 
 

inicialmente”. (VOSGERAU; GONÇALVES, 2013, p. 211). 
34 “(…) public policy on health food related tax should ideally include nutritional and 
physical activity parameters especially since market is unsuccessful in allocating 
healthy preferences on diet and activity”. 
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gordura. Por isso se defendeu acima que a evidência deve estar 

diretamente relacionada com o problema da política pública e 

considerar o que os outros Países realizaram, ao menos para jus-

tificar o motivo da escolha e não colocar em risco a credibilidade 

social na eficiência do governo. 

Frédéric Batist (2010, p. 17) em sua obra afirma existir 

uma perspectiva sobre “o que se vê e o que não se vê”, ressal-

tando que o bom economista deve estar atento à experiência e a 

previsão. Nesse sentido, míope seria uma pretensão que não leva 

em conta todos os fatores necessários e, no caso das políticas 

públicas, aquela que desconsidera a evidência, os experimentos 

e os seus efeitos, deixando de fazer uma adequada correlação 

entre o problema social e a solução efetiva.  

No Brasil, infelizmente, ainda estamos com a visão turva 

em relação aos impostos corretivos da obesidade, o que certa-

mente será contornado quando as consequências de um incen-

tivo fiscal que tem por objetivo afastar a obesidade forem com-

pletamente e substancialmente aferidas. 

  

VII. FAT TAX E PROBLEMAS PROBABILÍSTICOS NA EX-

PERIÊNCIA INTERNACIONAL 

 

A fat tax é um tipo de tributo que foi erigido com suporte 

na economia comportamental racional35 (CHUDÁ; JANSKÝ, 

 
35 “(...) a Economia Comportamental pode exercer um papel relevante na elaboração 
de políticas públicas, que buscam evitar a tomada de decisões trágicas no cenário eco-
nômico. O behaviorismo não pressupõe que as pessoas sejam sensatas e plenamente 
conscientes de suas escolhas (racionalidade forte), ao contrário. Seus pressupostos 
consistem em sugerir que os agentes econômicos são irracionais, e a consequência de 
suas escolhas podem ser desastrosas. Um conjunto de decisões equivocadas pode con-

duzir o destino de uma sociedade a um elevado risco de vulnerabilidade social. Uma 
perspectiva mais realista do comportamento dos agentes econômicos informa, de ma-
neira mais fidedigna, os agentes políticos, de maneira a evitar, informar e corrigir 
comportamentos indesejados, ou mesmo viciados pela falsa presunção de racionali-
dade. (...) A complexidade do comportamento humano e, principalmente, seus refle-
xos nos diversos segmentos sociais exigem novas abordagens políticas para tratar dos 
riscos e efeitos sociais de escolhas trágicas. As políticas públicas levadas adiante pelo 
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2016. p. 446) para desestimular a população a adquirir e consu-

mir alimentos e bebidas não saudáveis, no intuito de minimizar 

a obesidade, bem como as doenças e os riscos advindos desta 

condição de saúde, como problemas cardiovasculares e relacio-

nados à diabetes (CORNELSEN; MAZZOCCHI; SMITH, 

2019), cujo custo de enfrentamento é alto para o Estado (STR-

NAD, 2005, p. 1226).  

Sua relevância no cenário político atual se dá em razão 

de que, para além da saúde pública, a obesidade também tem a 

aptidão de impactar em indicadores sociais governamentais sen-

síveis, como o PIB, a expectativa de vida da população, a mor-

talidade, entre outros fatores (OECD, 2019), o que, por outra via, 

acaba por interferir na eleição e na condução das políticas públi-

cas. Por isso foi implementada em diversos países, como na Di-

namarca, Portugal, França, Índia, Estados Unidos e México etc., 

e está na pauta legislativa do Brasil, conforme acima mencio-

nado.  

Particularmente na Dinamarca e nos Estados Unidos, os 

resultados verificados não foram satisfatórios para o combate à 

obesidade, pois em um espaço curto de tempo de incidência da 

fat tax, os percentuais de pessoas com essa condição aumenta-

ram. Nesse sentido, ainda que se alegue a obtenção de algum 

êxito na sensibilização da população quanto ao consumo de pro-

dutos gordurosos ou açucarados, fato é que os indicadores soci-

ais de importância do Estado foram mantidos ou piorados, o que 

acaba por trazer o questionamento sobre a efetiva necessidade 

ou eficiência da intervenção pública. 

Na Dinamarca, a fat tax teve a incidência específica so-

bre produtos gordurosos, sendo estabelecida pela Lei nº 247, de 

30 de março de 2011, para sobretaxar alimentos nacionais ou 

estrangeiros com mais de 2,3% de gordura saturada, atingindo 
 

Estado de bem-estar social devem buscar a mais verossímil aproximação do que efe-
tivamente busca modificar ou estimular incentivos de natureza neuro-comportamen-
tal. Muitas vezes, pequenos ajustes de natureza legislativa podem transformar a forma 
como as pessoas reagem aos incentivos”. (RIBEIRO; DOMINGUES, 2018, p. 463) 
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produtos como carne, lácteos, manteiga, margarina e óleos (RE-

TSINFORMATION, 2011). Vigorou até o ano de 2013, sendo 

extinta por pressão política diante da sua resposta negativa sobre 

o consumo (KHAN et al., 2015). 

No que se refere ao percentual de dinamarqueses obesos, 

no ano de 2010, antes da introdução desta tributação, prevalecia 

em adultos representando 17,4% da população. Por sua vez, em 

2015, após a sua extinção, houve um crescimento deste índice 

para 19,3%. Isso igualmente ocorreu quanto à taxa de pessoas 

com sobrepeso, que, em adultos, no ano de 2010, prevalecia o 

percentual de 53,3% e, em 2015, passou a ser de 55,1% (WHO, 

2020). 

Ainda sobre esta incidência, existe o registro de inúme-

ros efeitos desfavoráveis, como: a) inflacionou o preço dos pro-

dutos, deixando-os acima do mercado europeu; b) os dinamar-

queses cruzavam a fronteira do País para a Alemanha ou Suíça 

a fim de estocar alimentos a um menor preço, inclusive os naci-

onais que eram exportados com isenção da fat tax, o que acarre-

tou em um desvio da prescrição normativa; c) houve perda de 

bem-estar dos consumidores que não possuíam problemas com 

a obesidade; d) custo demasiado ao setor empresarial para reali-

zar o cálculo do valor a ser pago ao Estado; e) colocou em risco 

empregos e gerou empregos desnecessários pelo aumento do 

custo (DENMARK, 2012); f) prejudicou a competitividade de 

indústrias de alimentos e os sistema de distribuição; g) impactou 

em contratos privados diversos (PETKANTCHIN, 2013). 

Desse modo, na Dinamarca, os dados demonstram que a 

política pública lá adotada quanto às taxas de produtos gorduro-

sos não foi suficiente para afastar a obesidade, tendo trazido um 

prejuízo à sociedade diante da afetação na liberdade de compra 

de produtos, no custo do consumo, no emprego e renda e na en-

fatização de uma distinção social inadequada relacionada a obe-

sos e magros. Isso tudo sem esquecer do aumento da estatística 

da própria obesidade no País.  



_1498________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

Por sua vez, nos Estados Unidos da América se observa 

a instituição da soda tax, que se refere à taxação de bebidas açu-

caradas, integrando, por assim dizer, o grupo maior das fat taxes. 

Lá a sua instituição não foi uniforme, sendo que, muito embora 

tenha notícias dela desde a década de 90, cada Estado ou respec-

tivo território exerceu a sua autonomia administrativa para fixar 

a alíquota de acordo com a sua realidade local. Nova Iorque, por 

exemplo, tributou refrigerantes e bebidas esportivas não dietéti-

cas com a taxa de 18%, também no intuito de desestimular o 

consumo diante da obesidade (VINELLI, 2009). 

De acordo com estudos, a tributação de bebidas açucara-

das no contexto norte-americano acabou centrada no aspecto ar-

recadatório, em especial porque foi uma política isolada, que 

desconsiderou outras medidas eficientes de enfrentamento da 

obesidade (VINELLI, 2009). Ademais, por um simples exame 

aos dados estatísticos do País, verificou-se que não houve uma 

diminuição relevante dos índices relativos à obesidade, sendo 

que do período entre 1999-2000 e 2017-2018 houve um aumento 

do respectivo percentual de 30,5% para 42,2%. Inclusive, para a 

obesidade severa, sublinhe-se, um aumento de 4,7% para 9,2% 

(CDC, 2020).  

As experiências acima destacadas permitem afirmar que 

as medidas estatais para combater a obesidade por meio da ins-

tituição de tributos, com o objetivo de desestimular comporta-

mentos, por si só não se apresentaram eficientes perante os da-

dos estatísticos desta própria condição de saúde, especialmente 

quando analisados com amplitude. Ao revés, o incremento nos 

dados traz a evidência de que é imprescindível a adoção de ou-

tros fatores de enfrentamento pelo Estado, que não só desesti-

mulem comportamentos não saudáveis, mas também incentivem 

na população condutas saudáveis para além do consumo, como 

exercício físico, orientação e educação nutricional adequadas, 

dentre outras possibilidades relacionadas. 

Se a obesidade é o problema social a ser sanado pela 
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política pública, a medida estatal relacionada deve envolver di-

versos cenários de enfrentamento e não apenas uma única pers-

pectiva, como, por exemplo, somente a redução do açúcar em 

bebidas.36  

Do contrário se instituirá uma medida governamental fa-

laciosa, fundada numa única vertente do problema, com igno-

rância de todos os demais correlacionados. Por isso políticas pú-

blicas destituídas de uma base informacional de substância, com 

a consideração de outras medidas necessárias, estão fadadas ao 

insucesso, como o relato das experiências acima demonstra. 

   

VIII. VIESES E HEURÍSTICAS NA PROPOSTA BRASI-

LEIRA DA SODA TAX 

 

Depreende-se do tópico anterior que sucedem diversos 

problemas na proposta brasileira para instituir a CIDE-R, espe-

cialmente por apresentar uma base informacional sem dados ro-

bustos e em conformidade com as evidências, seja no âmbito na-

cional ou internacional. 

Como também dito, se verifica que a motivação trazida 

para viabilizar esta instituição tributária tem por escopo ressaltar 

que a ingestão de açúcar e o comportamento humano são deter-

minantes para a obesidade e sua correspondente amenização, as-

sim como deduzir que a experiência internacional apresenta me-

dida similar. 

Quanto aos aspectos da ingestão de açúcar e do compor-

tamento humano, não há dúvidas de que estes são fatores a serem 

considerados quando a obesidade é analisada. No entanto, ao se 

pesquisar sobre a etiologia do assunto, é possível inferir que a 

causa desta condição de saúde é multifatorial, podendo até 

mesmo se desenvolver por uma condição genética ou pela falta 
 

36 “(...) a reconstrução do mecanismo da causalidade implica que se admita ao menos 
duas variáveis – pois seria absurdo, salvo na hipótese provável da geração espontânea, 
atribuir-se eficiência causal a um fenómeno que se manteve invariável durante a pro-
dução do fenómeno causado”. (ARAÚJO, 2005, p. 75) 
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regular de exercícios físicos. 
A etiologia da obesidade é complexa, multifatorial, resultando 

da interação de genes, ambiente, estilos de vida e fatores emo-
cionais. Há um aumento significativo da prevalência da obesi-

dade em diversas populações do mundo, incluindo o Brasil. Há 

três componentes primários no sistema neuroendócrino envol-

vidos com a obesidade. O sistema aferente, que envolve a lep-

tina e outros sinais de saciedade e de apetite de curto prazo. A 

unidade de processamento do sistema nervoso central; e o sis-

tema eferente, um complexo de apetite saciedade efetores au-

tonômicos, termogênicos que leva ao estoque energético. O ba-

lanço energético pode ser alterado por aumento do consumo 

calórico, pela diminuição do gasto energético, ou por ambos 

(D). O aumento do consumo calórico pode ser avaliado por 

meio do hábito alimentar usando diários alimentares ou listas 
de checagem de alimentos, mas a interpretação das informa-

ções precisa ser cuidadosamente analisada devido a uma subes-

timação regular (C). O gasto energético diário é determinado 

pela taxa metabólica basal (60% a 70%), pelo efeito térmico 

dos alimentos (10%) e pelo gasto de energia com atividade fí-

sica. Atividade física é o mais importante componente variável, 

representando cerca de 20% a 30 % do gasto energético total 

em adultos (D). O ambiente moderno é um potente estímulo 

para a obesidade. A diminuição dos níveis de atividade física 

(A) e o aumento da ingestão calórica são fatores determinantes 

ambientais mais fortes. (Sociedade Brasileira de Endocrinolo-
gia e Metabologia, Sociedade Brasileira de Clínica Médica, 

2005) 

A título de exemplo, no Brasil, a Coordenação de Aper-

feiçoamento Pessoal de Ensino Superior - CAPES, que integra o 

Ministério da Educação, incentivou um estudo endocrinológico 

sobre os riscos à saúde de crianças que ficam muitas horas em 

frente de telas, seja de televisão, computador ou videogame. Tal 

pesquisa realizou a utilização de dados de 75 mil estudantes en-

tre 12 e 17 anos de idade, tendo afinal sido destacado o impacto 

para a obesidade: 
Os autores reconhecem a importância das telas para a educa-

ção, comunicação e lazer dos jovens. Elas, no entanto, colabo-

ram para que estes estejam cada vez mais sedentários e tenham 

escolhas alimentares influenciadas pela mídia. Além disso, 
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pesquisas apontam que o excesso de tempo em frente às telas e 

o consumo de alimentos não saudáveis está associado à obesi-

dade na adolescência e menos atividade física nessa faixa etá-

ria. (CCS/CAPES, 2020). 

Deste exemplo é possível verificar que a obesidade entre 

crianças e adolescentes, no caso de uso de telas, tem uma origem 

associada ao consumo de alimentos não saudáveis e a falta de 

atividades físicas, o que decorre do sedentarismo. Não se veri-

fica aqui, portanto, que a obesidade tem origem tão só no con-

sumo de alimentos com alto teor de açúcar, o que já demonstra 

a presença da heurística da disponibilidade37, cujo equívoco 

pode afetar, dentre outras questões, um segmento específico do 

mercado (indústria de refrigerantes e outros agentes econômicos 

ligados a este ramo) de forma discriminatória ou desigual. As-

sim, uma espécie de senso comum associa o consumo de refri-

gerantes à obesidade, mas não consegue verificar que o consumo 

de biscoitos recheados, achocolatados em geral, possuem tanto 

efeito em prol da obesidade quanto o refrigerante. 

Outro aspecto que pode ser levantado é que o Guia Ali-

mentar Brasileiro, editado pelo Ministério da Saúde, tem como 

um de seus pressupostos a “ampliação da autonomia nas esco-

lhas de alimentos”, para o fim de proporcionar o “fortalecimento 

das pessoas, famílias e comunidades para se tornarem agentes 

produtores de sua saúde, desenvolvendo a capacidade de au-

tocuidado e também de agir sobre os fatores do ambiente que 

determinam a saúde” (BRASIL, 2014).  

Ainda, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional - SISAN, regulamentado pela Lei nº 11.346/2006, 

tem como princípio a “preservação da autonomia e respeito à 

 
37 A heurística é um atalho mental que os indivíduos costumam utilizar para tomar 
decisões com menos tempo e menos esforços. Na heurística da disponibilidade, o in-
divíduo define a probabilidade de um evento acontecer a partir da facilidade com se 
lembra de um evento similar ter acontecido no passado. Assim, o consumidor tende a 
valorizar as informações mais recentes para tomar a decisão, de tal sorte que quanto 
mais fácil for recordar as consequências de algo, maiores essas consequências pare-
cem ser.  
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dignidade das pessoas”, o que se coaduna com o Guia Alimentar 

atual, visando uma alimentação adequada.  

Não obstante, o instrumento tributário em referência 

nada traz sobre a sua aparente contradição frente as políticas pú-

blicas brasileiras até então adotadas, entre o Guia Alimentar Bra-

sileiro, os princípios do SISAN e a ideia que perpassa para a im-

plantação da CIDE-Refrigerantes, especialmente no que se re-

fere a adoção de uma postura paternalista, que permite a interfe-

rência do Estado nas escolhas individuais quanto à alimentação 

adequada. 

Também é possível verificar a heurística da disponibili-

dade quando analisadas as experiências dos países que foram ci-

tados na justificativa do Projeto de Lei nº 2.183/2019 quanto à 

soda tax, principalmente em relação à França, ao México e à 

Hungria.  

Na França, além do impacto ter sido baixo no comporta-

mento relacionado ao consumo do açúcar e na saúde pública, 

estudos revelaram um repasse do custo do tributo aos preços de 

forma heterogênea no setor de bebidas, além de uma distribuição 

deste mesmo custo em diversos produtos de uma mesma marca. 

Ademais, houve efeitos regressivos diante de pessoas de menor 

renda, pequenos produtores e/ou marcas, assim como uma sub-

tributação no caso de grandes produtores e/ou marcas. 
(...) Outro dado importante é a heterogeneidade generalizada 
da passagem, não apenas em categorias de produtos, mas tam-

bém em marcas de bebidas e varejistas. Em particular, o re-

passe para produtos de marca própria foi significativamente 

maior do que o observado para outras marcas. Uma vez que os 

produtos de marca própria são caracterizados por preços mé-

dios e repasse mais elevado, maior impacto do imposto do re-

frigerante na baixa renda famílias parece provável. O desloca-

mento total do imposto observado em média resulta assim da 

combinação de uma sobre-mudança para marcas próprias e pe-

quenos produtores (pelo menos para bebidas de frutas) e de 

uma subtribuição do imposto no caso de grandes produtores, 

marcas. Ao mesmo tempo, descobrimos que os dois principais 
grupos varejistas da França foram menos afetados pelo imposto 
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do refrigerante do que os outros. Esses resultados são mostra-

dos por serem consistentes com uma estrutura de simples ne-

gociação produtor-varejista. No geral, a ausência de desloca-

mento excessivo do imposto especial de consumo, juntamente 

com sua magnitude limitada (7,55 cêntimos de euro, o que cor-

responde a um aumento de preços de 7% em média), permite 

concordar com Boizot-Szantal e Etilè (2012) e Bonnet e Rèqui-

llart (2013) em relação ao esperado baixo impacto do imposto 
sobre o refrigerante no consumo de açúcar e nas consequências 

para a saúde. (BERNARDI et. al., 2016, p. 29, tradução 

nossa)38. 

Na Hungria e no México, muito embora se sustente que 

em ambos os países a fat tax foi uma medida de sucesso, é pre-

ciso destacar que nestes a eficiência do controle da obesidade 

somente foi possível em razão da adoção conjunta de medidas 

de enfrentamento.  

Especificamente na Hungria, a taxação abrangeu diver-

sos tipos de produtos, e não apenas bebidas açucaradas, como os 

refrigerantes: 
Já relativamente à Hungria, apesar da limitação dos dados, os 

resultados têm indicado uma melhoria moderada na dieta da 

população e uma modificação do método de produção por parte 

de 40% dos fabricantes afectados com estas alterações na dieta 

da população. Na verdade, após a introdução deste tributo 

 
38 “(…) Another important finding is the pervasive heterogeneity of the pass-through, 

not only across product categories, but also across beverage brands and across retail-
ers. In particular, the pass-through for private label products is significantly larger 
than that observed for other brands. Since private label products are characterized by 
both lower average prices and higher pass-through, a larger impact of the soda tax on 
low income households seems likely. The full shifting of the tax observed on average 
thus results from the combination of an over-shifting for private labels and small pro-
ducers ‘brands (at least for fruit drinks) and of an under-shifting of the tax in the case 
of large producers’ brands. At the same time, we find that the two main retailing 

groups in France often passed through the soda tax less than the other ones. These 
results are shown to be consistent with a simple producer-retailer bargaining frame-
work. Overall, the absence of over-shifting of the excise, together with its limited 
magnitude (7.55 euro cents, corresponding to a price increase of 7% on average), al-
low to agree with Boizot-Szantal and Etilè (2012) and Bonnet and Rèquillart (2013) 
regarding the expected low impact the soda tax in terms of sugar consumption and of 
its consequences on health”. 
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houve uma diminuição de 3,4% das quantidades consumidas 

de alimentos transformados e um aumento de 1,1% do con-

sumo de produtos não transformados, o que pode associar-se à 

tributação sobre determinados produtos, mas também às várias 

medidas que foram sendo aplicadas neste país. Referimo-nos, 

nomeadamente, à proibição da produção de alimentos com 

mais de 2% do seu total de gordura, à obrigação de cumpri-

mento de alguns requisitos de saúde nas cantinas públicas e à 
implementação de políticas de provisão de alimentos saudáveis 

nas escolas. Por fim, também neste país se sublinhou que estas 

políticas para serem eficazes devem abranger diferentes cate-

gorias de alimentos, defendendo-se que tributar certos produ-

tos não saudáveis, sem tributar outros, poderá neutralizar o ob-

jectivo deste tributo. (SANTOS; CORDEIRO, 2016, p. 21) 

Isso também ocorreu no México no ano de 2014, onde 

dois tipos de fat taxes foram implementados, um sobre bebidas 

açucaradas – e não somente sobre refrigerantes, repise-se -, com 

a taxa de 1 peso por litro, e outro sobre produtos que contivessem 

275kcal por 100 gramas, como snacks, chocolates, marmeladas, 

cereais, entre outros (AGUILAR et. al., 2018, p. 6-7). 

A própria Organização Mundial de Saúde orienta que 

esta espécie de medida fiscal, desincentivadora do consumo de 

alimentos não saudáveis, não se limite a certos tipos de produtos, 

já que a denegação de acesso a alimentos nem sempre será efe-

tiva ou evitará que o consumo ocorra. Igualmente, alerta-se so-

bre a necessidade de avaliação dos riscos de qualquer efeito não 

intencional da tributação, especialmente pela razão de que po-

dem repercutir na população mais vulnerável39 (HOLT, 2011). 

Portanto, o acima exposto demonstra que o Projeto de 

Lei Brasileiro nº 2.183/2019, referente à CIDE-R, apresenta di-

versas inconsistências, não tendo sido apresentada uma ade-

quada correlação da causa da obesidade e das respectivas 

 
39 “A maior taxa de obesidade ocorre em populações com maior grau de pobreza e 
menor nível educacional (A). Esta associação pode ser explicada pela maior palatabi-
lidade e pelo baixo custo de alimentos de grande densidade energética como açúcar e 
gorduras (D)”. (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica, 2005). 
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medidas de enfrentamento, especialmente para o contexto brasi-

leiro, olvidando tratar-se de um problema multifatorial. 

 

IX. CONCLUSÃO 

 

Políticas públicas que pretendem induzir um comporta-

mento tem por objetivo a maximização do bem-estar e a adequa-

ção da utilidade esperada. Todavia, para serem efetivas e efici-

entes, devem ser construídas com base em evidências justifica-

das, técnicas e aptas a dar solução ao problema social identifi-

cado e eleito como objeto de tutela estatal. 

Diante de um problema social, o arquiteto das escolhas 

públicas deve conferir o adequado tratamento, sendo grande a 

sua responsabilidade para prever os efeitos de uma lei ou orien-

tação social a ser instituída. E isso somente será possível se a 

base informacional que utiliza para essa definição é, em sua 

substância, completa, com uma ampla consideração de fatores e 

a minimização das heurísticas e vieses que estão relacionados. 

Se esta base contiver ou for realizada com equívocos, fa-

talmente a política pública criada sobre ela também conterá ví-

cios, sendo que a experiência já demonstra que situações como 

esta são críticas, especialmente pela possibilidade de implica-

ções na vida, nos empregos, nos negócios, nos contratos, entre 

outras. Portanto, não se pode esquecer que qualquer medida pú-

blica tem impacto direto nas pessoas e nas suas relações sociais, 

razão pela qual qualquer questão em discussão no governo deve 

se fundar em uma ampla perspectiva racional. 

Por isso, a experiência e a previsão são pontos macros 

para a evidência de qualquer política pública, até mesmo da que 

está relacionada com a fat tax, inclusive com a soda tax, cujo 

problema social de enfrentamento é a obesidade. Nesse sentido, 

quando se fala deste tributo específico, o responsável pelas es-

colhas públicas deve considerar o maior número de soluções 

possíveis, não sendo prudente um olhar voltado para uma 
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solução isolada para o seu enfrentamento. 

Depreende-se do cenário internacional que a política re-

lacionada à fat tax deve ser multifacetada, com a consideração 

de outras medidas para além da simples criação de uma alterna-

tiva baseada no aumento da carga tributária. Isso porque a alte-

ração do sistema de precificação pela elevação tributária não in-

duz um comportamento com qualidade nutricional global ou 

voltado à realização de exercícios físicos, os quais são determi-

nantes para o controle da obesidade e dos seus agravantes. Não 

observar isso é o mesmo que traçar uma política de efeitos nulos 

ou apenas parciais. 

Diante disso, o Brasil necessita melhorar e ampliar as 

discussões relacionadas à fat tax, a fim de que não institua uma 

tributação com um simples viés arrecadatório. As políticas pú-

blicas tributárias também precisam projetar benefícios à popula-

ção, ainda mais quando um dos seus efeitos é o aumento no 

preço dos alimentos, que é escasso na faixa mais pobre da popu-

lação. 
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