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PREFÁCIO 

As contribuições de intervenção 
(CIDES) representam, em termos históricos, 
União para a estabilidade de suas receitas 
seios impositivos. Atenuaram-se os ímpeto. 
mais preciso disputar, palmo a palmo, com 
preciosa potencialidade dos sujeitos 
erário. Para a instituição do gravame, a 
federal foi estabelecida de modo exclusivo, 
mentário a propósito de eventual 
políticas. Tal lembrança, certamente, eXDlial 
que as autoridades federais cercam de 
competenciais, rejeitando sistematicamente 
Muniópios e Distrito Federal, quando 
em proporções diminutas, o montante 
fonte de recursos arrecadatórios. 

O livro de Rodrigo Marinho chega 
discorrer a respeito do regime jurídico 
intervenção sobre o domínio econômico, 
o delicado tema de sua constitud 
autor propõe-se a examinar o exercido da 
União, consoante o feixe de valores COR""; 

Carta Suprema, oferecendo critérios mais 
para a verificação objetiva do respeito aos 
Constituição. 

O eixo expositivo tem suporte na 
determinadas, circunscritas na Teoria 
reflexões da Filosofia do Direito. Isso lhe 
e ampla potencialidade de articulação 
Sistemas, de inspiração luhmanniana, para 
sistema jurídico com o subsistema econôl 
premente de estabelecer-se a conversação 
as informações econômicas possam ser 
ao legislador que, sensibilizado com a 

 

 




