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A presente pesquisa busca analisar como a globalização pode ser entendida
como fenômeno de influência no mundo contemporâneo, que envolve a promoção da
democracia, dos direitos humanos e um ressignificado do papel do Estado na estrutura
da administração pública.
Não existem dúvidas de que se diminuiu o tamanho do Estado quando houve o
seu afastamento de determinadas atividades econômicas, a exemplo da política de
privatizações. Por mais que se pretenda atualmente tratá-lo por um “Estado
Regulador”, ele permanece incidindo diretamente na esfera econômica de forma
extensa.
As alterações que ocorreram na ordem constitucional brasileira mantiveram a
proposta oriunda da Revolução de 1930, especialmente como positivada na Carta de
1934: o Estado intervirá e regulará ativamente a economia, o domínio econômico e a
livre iniciativa, com reservas de setores de investimentos públicos significativos. Até
os dias atuais, o Poder Executivo federal funciona como o grande regente da economia
nacional, ao lado da hierarquização e controle de toda a estrutura administrativa.
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As últimas transformações estruturais oriundas das reformas econômicas
brasileiras foram: a (i) extinção de determinadas restrições ao capital estrangeiro (EC
nº 6 e EC nº 7, ambas de 15/8/1995; EC nº 36, de 28/5/2002); (ii) reformas que
flexibilizaram

os

monopólios

estatais,

nos

setores

de

gás

canalizado,

telecomunicações, radiodifusão, petróleo e gás natural (EC nº 5 e EC nº 8, ambas de
15/8/1995; EC nº 9, de 9/11/1995); (iii) a privatização implementada pelo PND –
Programa Nacional de Desestatização, que implicou a alienação “do controle de
entidades estatais, tanto as que exploram atividades econômicas como as que prestam
serviços públicos” e “a concessão de serviços públicos a empresas privadas” (Lei
8.031/1990, substituída pela Lei 9.491/1997; Lei 8.987/1995 e Lei 9.074/1995).
Logo, o estudo do presente é abalado pelas incertezas inerentes a qualquer
mudança que venha a ocorrer no setor político. Muitas vezes rejeitam-se ou se
acolhem as mudanças sem um foco de continuidade para consagrar “estabilidade e
segurança” no sistema jurídico.
A relação entre o Estado e a economia sempre foi marcada por aproximações e
distanciamentos, em um movimento pendular histórico. No âmbito nacional, a Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) foi um passo importante
para conter a máquina da Administração Pública, possibilitando que ela atingisse
outras finalidades, além de gerir o seu próprio custeio.

12

As Constituições que se seguiram à de 1934 confirmaram a ordenação
jurídico-constitucional da economia (a “Constituição Econômica”), fixando o Estado
como interventor e centralizador (especialmente a União e o governo federal). Com
maior ou menor grau, isso se deu nas Constituições de 1937, 1946, 1967 (e EC nº
1/1969) e na Carta de 1988. As variações foram ínfimas e antes diziam respeito ao
titular do exercício do poder interventivo.
A substância e a carga da ingerência estatal brasileira no domínio econômico
foram intensificadas ao longo do tempo. A partir de 1995, inverteu-se essa
perspectiva. Isso sob dois aspectos: por um lado, o ritmo das mudanças. A curto prazo
foram promulgadas várias Emendas à Constituição de 1988 e abundante legislação
infraconstitucional. Num período de menos de dez anos, assistiu-se à criação de um
novo cenário jurídico-econômico estatal, trazendo consigo inovações na Constituição
Econômica.
Por outro lado, nesse pequeno lapso deu-se uma mudança na composição
orgânica e nas relações substanciais do Estado brasileiro com a economia. Alteraramse não só os órgãos e entidades titulares de tais competências, mas igualmente os
limites, o conteúdo e a forma de seu exercício.
Certo é que não se pode afirmar a plena adoção de um novo modelo, claro e
específico. Não se está diante da substituição ou sucessão de sistemas econômicos. As
recentes metamorfoses da Ordem Econômica não fizeram com que o Estado brasileiro
deixasse de ser capitalista com características mistas nem tampouco que se tornasse
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apenas um “Estado Regulador”, um “Estado Empresário” ou um “Estado Mínimo”.
Permanece um Estado capitalista, qualificado pela participação do Estado em parcelas
da atividade econômica e deveres promocionais, o que não o torna socialista, nem
significa uma adoção da tese da “convergência dos sistemas”.
Ao que tudo indica, não haverá retorno ao modelo do Estado de Bem Estar,
nem tampouco se atingirá o ponto ótimo do “Estado Essencial” preconizado por
Juarez Freitas (2008, p.9): “[...] longe do Estado mínimo assim como do Estado
máximo, o Estado essencial busca ter o tamanho viabilizador do cumprimento de suas
funções, nem mínimas, nem máximas, simplesmente essenciais.”
Para análise da realização do interesse público, objetivamente demonstrável,
no momento da aplicação da norma, deve ser considerada a sintonia da modificação
na realidade com as necessidades sociais, bem como a forma adequada, o custo
razoável e os resultados abrangentes.
O administrador da res pública precisa ser eficiente, produzindo bom resultado
e exercendo suas atividades de modo a velar pela objetividade, imparcialidade e
igualdade de todos perante a lei, e assim atingir a finalidade de preservar o interesse
público.
Contudo, desde logo faça-se a ressalva de que a configuração de um Estado
Mínimo no plano jurídico-econômico traz consigo o elevado risco de um “Estado
Fraco” ante a atuação do mercado. Um País subdesenvolvido como o Brasil, que não
exerça a contento o seu papel interventivo e desenvolvimentista, certamente submeterse-á àqueles que exercem o poder econômico.
Caso o Estado não disponha de instituições sólidas e não possua um perfil de
desenvolvimento sustentável, só se pode aceitá-lo como “Mínimo” desde que a ele se
reserve a disciplina rígida não só das falhas de mercado, mas especialmente de um
projeto de estabilização das instituições e desenvolvimento nacional. A diminuição do
Estado brasileiro não pode se assemelhar àquela concebível nos países desenvolvidos
(ou naqueles que porventura disponham de garantias de investimentos estruturais a
longo prazo, como se dá na União Europeia).
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Ora, pode-se dizer que atualmente o Brasil vive numa encruzilhada histórica
que alberga algo como um entreposto jurídico relativo à sua Ordem Econômica. Foi
dado abrigo a preceitos normativos que obedecem a lógicas antitéticas, com origens
que não se compatibilizam, e, mais do que isso, foram implementados
comportamentos administrativos que se dissociam das modalidades interventivas
anteriores. Esse grande depósito de normas e condutas de laboriosa harmonização é
um desafio aos juristas, que envolve a solução de problemas do presente com os
instrumentos de um passado estranho àquele que lhes pertence.
O enfrentamento dessas questões não pode desprezar o fato de que ainda não
se estabilizaram as mudanças. Muito das novidades que surgiram vieram de outros
sistemas jurídicos, de uma forma brusca. As influências são as mais variadas e
oriundas de diversos centros (apesar da inegável influência, direta e indireta, do direito
estadunidense).

2.1 A intensificação da participação e da exclusão do Estado brasileiro da
economia

A situação atual se torna ainda pior, pois, ao contrário de se firmar uma diretriz
específica, está-se diante de um rol de incertezas institucionalizadas. O paradoxo
passou a ser a regra: o Estado pretende-se mínimo ou essencial, mas se comporta
como se Estado de Bem Estar fosse.
Situação que se agrava devido ao constante fenômeno da desenfreada (e
irregular) participação do Estado na economia. Assim, acaba se tornando um Estado
que se reputa mínimo (ou essencial) apenas porque procedeu a privatização de boa
parte das empresas estatais e operou a concessão de parcela significativa dos serviços
públicos. Nunca esteve tão presente a dissociação entre a “Constituição Econômica
formal” e a “Constituição Econômica real”.
Não existem dúvidas de que se diminuiu o tamanho do Estado (e respectivos
custos administrativos) e que se o afastou de determinadas atividades econômicas.

15

Resta saber se o que se deu foi mesmo uma modificação estrutural, que permanecerá
no tempo e nas instituições, ou algo meramente superficial nesse relacionamento.
Todavia, é importante ressaltar-se que são excluídas eventuais características
liberais puras à economia do Estado brasileiro (no presente ou no passado). Em verdade, o
Brasil jamais viveu uma fase típica de um liberalismo ideal, pois sempre se deu a
coexistência e a coabitação entre o público e o privado na economia. No País não foi

experimentado algo sequer semelhante àquilo por que passou a Europa no século XIX.
De colônia e Estado de exploração agrícola por uma elite privilegiada com
benesses públicas, o Brasil saltou para a condição de um firme Estado interventor.
Não se pode afirmar que o Estado gendarme brasileiro chegou a ocupar uma postura
passiva pura semelhante à preconizada pelo modelo europeu continental.
Além disso, e por mais que muitas vezes se pretenda atualmente tratá-lo por
um “Estado Regulador”, ele permanece incidindo diretamente na esfera econômica,
numa intensidade e extensão que subtrai razão às mudanças. Há uma constante
(re)inserção do Estado na economia ativa e uma reiteração de condutas ainda mais
agressivas aos conceitos clássicos de livre concorrência e livre mercado. Contraste
criado pelo próprio Estado, que há muito deixou de apenas atuar nos limites
admissíveis de um regime jurídico-constitucional que celebra a autonomia privada e a
liberdade de iniciativa.
Em 2016, entrou em vigor uma lei importante, há muito aguardada no âmbito
do Direito Administrativo, ou seja, a Lei 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto
jurídico da empresa pública – EP, da sociedade de economia mista – SEM e de suas
subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Tal lei, que já está sendo chamada de “Lei da Responsabilidade das
Estatais” ou simplesmente de “Lei das Estatais”, veio disciplinar a exploração direta
de atividade econômica pelo Estado por intermédio de suas empresas públicas e
sociedades de economia mista, conforme previsto no art. 173 da Constituição federal.
Atualmente, no entanto, o seu regime jurídico não está se limitando apenas às
EP e às SEM exploradoras de atividade econômica, uma vez que o art. 1º da Norma
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expressamente prevê o seu alcance também para as estatais prestadoras de serviços
públicos.
Em especial, a Lei das Estatais confere uma identidade ao regime jurídico das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, mesclando institutos de direito
privado e de direito público.
Ela estabelece uma série de mecanismos de transparência e governança a
serem observados pelas estatais, como regras para divulgação de informações, práticas
de gestão de risco, códigos de conduta, formas de fiscalização pelo Estado e pela
sociedade, constituição e funcionamento dos conselhos, assim como requisitos
mínimos para nomeação de dirigentes.
Outro

ponto

de

destaque

da

Lei

são

as

normas

de licitações e contratos específicas para empresas públicas e sociedades de economia
mista.

2.2 A modificação ampliadora do Direito Administrativo

Em suma, um Direito originalmente vislumbrado para limitar o poder público
transformou-se num avantajado conjunto de normas, operando como que numa
antítese: ao pretender restringir tão amplamente o poder público em tantas áreas e
setores, aumentou qualitativa e quantitativamente as competências estatais e
potencializou a criação de recíprocas limitações às pessoas privadas.
Especificamente no que diz respeito à economia, o Estado-Administração nela
interveio sob inúmeras roupagens, máxime através de normas de ordem pública.
Assim foi construído e alargado o Direito Administrativo da Economia brasileiro –
tornando essa disciplina regente de ampla maioria das relações econômicas (muitas
das quais desenvolvidas apenas por sujeitos privados).
No último decênio, esse núcleo central vem sendo objeto de mutações e
mitigações (quantitativas e qualitativas), derivadas da positivação de normas e
conceitos com características não exatamente tradicionais, oriundos que são de países
detentores de sistemas normativos estranhos à história da evolução jurídica brasileira.
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Luís Roberto Barroso (2002, p. 291) sintetiza as “três transformações
estruturais” oriundas das reformas econômicas brasileiras pós-1995: (i) a primeira foi a
transformação substantiva da ordem econômica através da extinção de determinadas
restrições ao capital estrangeiro (EC nº 6 e EC nº 7, ambas de 15/8/1995; EC nº 36, de
28/5/2002); (ii) a segunda “linha de reformas que modificaram a feição da ordem
econômica brasileira dos a chamada flexibilização dos monopólios estatais”, nos setores
de gás canalizado, telecomunicações, radiodifusão, petróleo e gás natural (EC nº 5 e EC

nº 8, ambas de 15/8/1995; EC nº 9, de 9/11/1995); (iii) a terceira foi a privatização
implementada pelo PND – Programa Nacional de Desestatização, que implicou a
alienação “do controle de entidades estatais, tanto as que exploram atividades
econômicas como as que prestam serviços públicos” e “a concessão de serviços
públicos a empresas privadas” (Lei 8.031/1990, substituída pela Lei 9.491/1997; Lei
8.987/1995 e Lei 9.074/1995).
Para Marçal Justen Filho (2002, p. 412-435), as Emendas Constitucionais de nº
5/95 a 8/95 significam uma “radical modificação produzida na Constituição
Econômica”, pois “A extensão dos efeitos da reforma constitucional deriva da
natureza da Constituição e dos princípios que regem sua interpretação e aplicação.
Alterar alguns dispositivos produz modificações muito mais extensas do que a simples
substituição das regras revogadas”.
São concepções que, num extremo, pretendem retirar a ação do EstadoAdministração em muitos dos cenários onde ela foi célebre. Noutro extremo, tais
concepções podem implicar um desfazimento da configuração original do modelo
centralizador federal do Estado. O que também gera desdobramentos no próprio
conceito de intervenção e regulação pública da economia.

2.3 A exclusão do Estado do cenário econômico liberal

Como não poderia deixar de ser, com o passar do tempo a consolidação de
uma escola clássica da economia política deu origem à elaboração de uma teoria
econômica própria ao momento histórico vivido no século XIX, consolidando os
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ideais revolucionários franceses ao impacto sofrido pela economia depois da
Revolução Industrial. Os traços fundamentais desse modelo assentam em dois
princípios: liberdade de empresa e liberdade de concorrência, reconduzindo-se a uma
ideia geral de liberdade individual e do valor supremo da iniciativa individual para a
ordem social.
O que levou à exclusão de “terceiros” (leia-se o Estado) do cenário econômico:
Por isso mesmo, a economia se basta a si mesma, dispensando a
intervenção de quaisquer factores a ela exteriores e, nomeadamente, aquela
proveniente do estado. Este é a altera pars política da sociedade. Como
dimensão diferente, não se confunde com ela nem nela deve intervir. A
função do estado deve limitar-se à defesa da sociedade das ameaças ou
agressões que a visem e ao exercício da polícia sobre as agressões que
intentem pôr em causa a sanidade do corpo social (VITAL MOREIRA,
2009, p. 118/119).

Essa incompatibilidade entre a liberdade econômica e a ação do Estado fez
com que a ordem jurídica da economia e o Direito Administrativo da Economia
viessem a surgir apenas nas primeiras décadas do século XX. Não havia razão para
que existisse nem mesmo um Direito Público da Economia num ambiente em que a
economia era estranha ao Direito Público (bastavam as garantias oriundas do Direito
Civil e do Direito Comercial). Daí a preciosa lição que dispõe que o Direito
Econômico traduz uma antítese do modelo jurídico liberal, cuja ordem pública
econômica celebrava a “interdição ao Direito Econômico” e tinha por objeto impedir o
nascimento do Direito Econômico.
Na verdade, o Direito Público da Economia, enquanto disciplina jurídica
formal, derivará da gradativa cristalização do conceito do Direito Administrativo
unida à necessidade imperiosa da intervenção do Estado no domínio econômico.

2.4 O Direito Administrativo e o controle do poder

O que o Direito Administrativo de primeira geração concretizou com firmeza
foi a institucionalização da disciplina do exercício dos deveres do Estado-
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Administração. Já não mais se poderia cogitar de poderes oriundos da pessoa do
soberano, mas de deveres originários da lei.
Esse paradigma se tornou a principal característica da disciplina, enquanto
norma e enquanto Ciência.
Assim, uma peculiaridade toda própria faz do Direito Administrativo uma
disciplina universal: ser concebido como um controle institucionalizado, formal e
material, da atividade público-administrativa – a transformar o que outrora poderia ser
concebido como poderes do soberano em deveres da Administração. Esse é o seu eixo
central, em torno do qual foram criados e gravitam os demais conceitos. É uma
garantia das pessoas privadas quanto ao respeito de seus direitos, visando a impedir o
arbítrio da Administração. A sua finalidade é tornar oficial e positivamente arraigado
o exercício e o controle jurídico-institucional do poder administrativo do Estado.
Ora, num Estado Democrático de Direito, a Administração não pode se prestar
a perseguir os adversários e ajudar os amigos. O Estado, que administra a moeda,
cobra impostos e exerce o monopólio da violência, deve ter as suas competências
minuciosamente disciplinadas com vistas à obediência das regras e princípios
jurídicos.
Não há zonas de não-direito ou vazios normativos nos quais poderiam ter
espaço as puras “razões de Estado”, típicas de um Estado de Polícia. O Direito
Administrativo implica judicializar toda a atividade administrativa do Estado:
simplesmente não há Administração Pública aquém ou além do Direito (e da lei).
Eventuais desvios ingressam naquilo que se denomina de “Estado de não direito”, pois
aquele que identifica o direito com a razão do Estado, com o bem do povo, com a
utilidade política, autoritária ou totalitariamente imposto. O poder administrativo do
Estado nada mais é do que o dever definido pelo Direito.
Aliás, não será demais afirmar que essa concepção envolve a própria essência
do constitucionalismo: a primeira função de uma ordem político-constitucional foi e
continua sendo realizada através de um sistema de limites impostos àqueles que
exercem o poder político.
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As definições do Direito Administrativo, lavradas por célebres juristas em
diferentes épocas e diversos sistemas jurídicos confirmam a assertiva. Com algumas
variações, a preocupação essencial diz respeito à submissão do poder público ao
Direito e à lei. Alguns exemplos merecem ser conferidos.
O Direito Administrativo pode ser definido como o ordenamento jurídico da
atividade Estado-Poder, enquanto tal, ou das pessoas de direito que façam as suas
vezes, de criação e realização de utilidade pública, levada a efeito de maneira direta e
imediata.
Essa ideia central é descrita por Caio Tácito (1952, p. 522-523) nos seguintes
termos:

A juridicidade da administração pública é fruto do liberalismo político. Os
direitos do homem geram os deveres do Estado. Nos regimes absolutos, o
administrador – veículo da vontade do soberano – é, como este,
irresponsável. A administração é, apenas, uma técnica a serviço de
privilégios de nascimento. O estado de direito, ao contrário, submete o
Poder ao domínio da lei: a atividade arbitrária se transforma em atividade
jurídica.

Para Celso Antônio Bandeira De Mello (2020), é o ramo do Direito Público
que disciplina o exercício da função administrativa, e os órgãos que a desempenham,
sendo que a função pública é a atividade exercida no cumprimento do dever de
alcançar o interesse público, mediante o uso dos poderes instrumentalmente
necessários conferidos pela ordem jurídica. E o Direito Administrativo nasce com o
Estado de Direito, porque é o Direito que regula o comportamento da Administração.
É ele que disciplina as relações entre a Administração e administrados e só poderia
mesmo existir a partir do instante em que o Estado, como qualquer, estivesse
enclausurado pela ordem jurídica e restrito a mover-se dentro do âmbito desse mesmo
quadro normativo estabelecido genericamente.
A definição clássica contempla o Direito Administrativo como o sistema
daqueles princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o atingimento de
seus fins. É o poder que age, dirigido à consecução de escopo juridicamente
preestabelecido.
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Uma primeira aproximação para a definição do direito administrativo está em
dizer que é a lei relacionada com o controle do poder governamental. Esse, em
qualquer nível, é o coração da matéria. O objetivo primário do direito administrativo,
portanto, é manter os poderes do governo dentro de seus limites legais, tanto quanto
proteger o cidadão contra o abuso.
Igualmente aqueles juristas de cunho normativista puro entendem o Direito
Administrativo como o conjunto de normas jurídicas que estabelecem e regulam o
exercício do poder público compreendido na função administrativa do Estado. Um dos
melhores exemplos é da doutrina austríaca, que define o Direito Administrativo como
um produto da Constituição e das fontes jurídicas subordinadas a ela, regra produtora
da administração.
O porquê do Direito Administrativo está justamente no desequilíbrio das
relações sociais às quais ele se aplica: pessoa privada versus Administração,
perseguição de interesses particulares em contraste à satisfação do interesse geral. O
direito especial da Administração, o direito administrativo, é assim feito de
prerrogativas e de sujeições, umas e outras estranhas ao direito privado.
A doutrina francesa consigna que o direito administrativo não procura somente
assegurar à atividade administrativa a expansão que lhe permita realizar os seus fins
de interesse geral. Tende também a proteger o indivíduo das ameaças de um poder
sempre perigoso para os direitos e liberdades individuais. Historicamente, aí reside
mesmo a primeira e principal inspiração de nossa disciplina, foi graças a ela que o
francês é um cidadão e não um súbdito.
A doutrina portuguesa descreve o Direito Administrativo como o ramo do
Direito Público constituído pelo sistema de normas jurídicas que regulam a
organização e funcionamento da Administração Pública, bem como as relações por ela
estabelecidas com outros sujeitos de direito no exercício da atividade administrativa
de gestão pública.
O Direito Administrativo, apesar de ser um Direito de natureza estatutária,
enquanto se dirige à regulação das singulares espécies de sujeitos que se agrupam
debaixo do nome de Administrações Públicas, subtraindo esses sujeitos singulares do
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Direito comum, o Direito Administrativo não é um Direito privilegiado. Junto aos
privilégios, para mais ou para menos, que compõem o estatuto singular das
Administrações Públicas, existe um quadro de garantias para os cidadãos, que tendem
a perfilar uma situação de equilíbrio.
A referência a esse rol de doutrina não-homogênea presta-se a demonstrar a
existência de um ponto comum na abordagem, não ao acolhimento das citas, despido
das premissas do ordenamento e momento histórico em que foram lançadas.
Pode-se concordar ou discordar de cada uma das definições acima transcritas
(total ou parcialmente), sem com isso se pretender que sejam mais ou menos valiosas.
É viável agregar ou subtrair algum item ao significado, amoldando-o a um objetivo
mais genérico ou a premissas mais específicas. Todos os conceitos têm os seus
pressupostos e respectivas consequências. Dentre tantos outras, esses são passíveis de
maior ou menor precisão e respectivo acolhimento ou rejeição.
O essencial é a concepção da juridicidade como requisito à ação pública. Não
há incertezas quanto à constatação de que a face dinâmica do poder estatal é definida
pelo Direito Administrativo. É a competência originária do Direito, única capaz de ser
exercida de fato pelos agentes públicos – exercício que se dá nos exatos lindes das
normas jurídicas. Definição que logicamente impõe limites normativos ao poder,
transformando-o desde a sua origem num dever: num Estado de Direito, o poder
estatal é algo que já nasce dever. O Direito institucionaliza o poder das autoridades
públicas (e de quem lhe faça as vezes), estabelecendo que o único poder a ser exercido
seja aquele oriundo das normas jurídicas, legitimado pela busca dos fins previstos em
lei.
O Ordenamento Jurídico dispõe acerca de uma série de condutas a ser
implementadas pelo Estado-Administração. São deveres normativos, que têm o poder
atribuído aos agentes como instrumentos de consecução das finalidades legais: é o
dever-poder. Na dicção de Celso Antônio Bandeira De Mello (2020, p. 107):
[...] as prerrogativas da Administração não devem ser vistas ou
denominadas como ‘poderes’ ou como ‘poderes-deveres’. Antes se
qualificam como ‘deveres-poderes’, pois nisto se ressalta sua índole própria
e se atrai atenção para o aspecto subordinado do poder em relação ao dever,
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sobressaindo, então, o aspecto finalístico que as informa, do que decorrerão
suas inerentes limitações.

Porém, não se olvide que o poder, mesmo aquele oriundo de normas jurídicas,
configurando um dever positivado, que contempla uma inegável tentação para
ultrapassar as suas fronteiras. Quanto maior o poder, mais acentuada a tendência à
ruptura. A criatividade humana é um constante desafio ao princípio da legalidade. Por
isso

a

necessidade

da

contínua

renovação

e

atualização

dos

controles

institucionalizados (e o risco de sua ampliação desmedida). O que igualmente dá
margem a um incessante alargamento do Direito Administrativo.

2.5 A atualidade da preocupação quanto aos deveres-poderes da Administração

Note-se que essa apreensão quanto à disciplina dos deveres-poderes da
Administração, apesar de antiga, vem sendo acentuada nesta quadra histórica. Não se
trata de algo pretérito e consolidado com estabilidade nas instituições.
Ao contrário: o alargamento das atividades conduzidas pela Administração
Pública fez com que surgissem novas cogitações a respeito do controle dos deveres do
Estado e de sua dimensão estrutural. A disciplina da atividade administrativa dinâmica
do Estado é objeto de renovadas preocupações ante a exuberância de quem a exerce.
A ampliação das garantias democráticas tem como fundamento não só o avanço das
instituições, mas também o abuso de quem exerce o poder público.
Os deveres de bem-estar atribuídos ao Estado (em sede constitucional e legal)
deram margem ao surgimento de novas áreas de ação pública e correspondentes
direitos dos cidadãos (com todos os desvios derivados dessa Administração
engrandecida). A configuração hipertrofiada advinda do Estado do Bem Estar Social
(ou Estado Providência), em que a Administração passou a adotar comportamento
proativo – e mesmo a ser cobrada quando da omissão na prática de atos –, fez surgir as
correspondentes controvérsias quanto ao papel dos deveres-poderes do Estado, sua
dimensão e órbita de incidência.
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Por um lado, há doutrinadores os quais adotam posição extremada e descrevem
a existência de um “desgoverno” – não no sentido de ausência, mas sim de uma
organização perversa que visa a dolosamente “governar mal”, desordenar a sociedade,
perturbando o seu desenvolvimento natural idôneo com bloqueios e desvios
prejudiciais para o grupo e para os indivíduos. O Estado-Administração estaria
preordenado a valer-se dos recursos jurídicos com o escopo de lesar o bem-comum.
As

prerrogativas

da

Administração

prestar-se-iam

a

instrumentalizar

o

descumprimento à própria ideia de Direito.
Essa ideia de “desgoverno” e busca privada de regalias públicas comporta
variações que podem se assemelhar à “teoria dos privilégios especiais” (rent-seeking)
– que descreve a existência de agentes econômicos a procurar benefícios de rendas
extraordinárias (extra-mercado), muitas vezes oriundos justamente de benesses
governamentais (v.g., monopólios e exclusivos concedidos pelo Estado, privatizações
seguidas de lucros abusivos e descapitalização da empresa privatizada).
O rent-seeking envolve a atividade privada predatória da coisa pública,
definida como a produção de riqueza por meio de esforços políticos tendentes a
redistribuir recursos existentes; em vez de sua produção dar-se por meio da ação dos
diversos mercados. O que implicaria aumento dos custos, muitos deles irrecuperáveis,
agravamento na alocação de recursos, violação à livre concorrência e desvios
advindos da intervenção governamental.
Isso à parte de concepções que defendem a necessária supressão do Estado do
cenário socioeconômico, limitando-se ele ao mínimo do absolutamente indispensável.
A liberdade política somente atingiria a sua plenitude num ambiente de total liberdade
econômica – aquela dependendo desta. O crescimento e desenvolvimento da
sociedade e dos indivíduos só seria possível caso o Estado se abstivesse de intervir na
economia, atuando apenas em matérias inevitavelmente essenciais, que, com o tempo,
tornar-se-iam cada vez mais escassas.
Como que num retorno aos ideais do Estado Liberal pós-Revolução Francesa
atualizados à realidade econômica dos dias de hoje, sustenta-se que o Estado deveria
deixar que os homens livres e iguais compusessem com plena liberdade os seus
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destinos, vez que todos disporiam de conhecimento adequado para gerir os seus
próprios interesses egoísticos da melhor maneira possível. Liberdade, igualdade,
propriedade e contratos – tudo imune à interferência do Estado – seriam as máximas
desse sistema. Na medida em que os comportamentos econômicos são todos providos
de uma racionalidade típica, quem assim não o faz é porque de fato não o deseja,
inclusive no que diz respeito aos conceitos de desemprego involuntário e desemprego
voluntário.
Logo, quanto menor a interferência do Estado na liberdade dos particulares,
melhor o desenvolvimento das nações e das pessoas. Economistas e juristas de escol
discorrem acerca do Estado Mínimo – com significativas variações que vão desde a
“morte do serviço público” (e o nascimento de seus sucessores privados) até a retirada
total do Estado da economia.
Nítido é que o aumento da complexidade das relações sociais, unido ao
crescimento da Administração, deu origem a controvérsias e soluções igualmente
intrincadas. O avanço tecnológico e o contínuo aumento das demandas sociais
geraram novas crises (sociais, econômicas e jurídicas), bem como as mais variadas
propostas de solução. Muitas dessas propostas foram esquecidas ou atenuadas, porém
outras tantas foram implementadas no mundo do Direito. Permanece importante a
preocupação quanto à dimensão e ao exercício dos poderes estatais no domínio
econômico.
No Brasil, em 2020, os entes estatais buscaram implantar políticas liberais
voltadas à economia de mercado, por verem-se obrigados a reverem alguns
fundamentos liberais, e iniciar postura de protagonista durante o período de pandemia
do novo coronavírus (Covid-19), que atingiu todos os países. Ou seja, atuar como
principal articulador das políticas econômicas, intervir de forma direta em diversos
setores de mercado, com objetivo de garantir a sobrevivência de alguns segmentos do
setor produtivo, além de se ver obrigado a evitar que sejam cometidos movimentos
abusivos prejudiciais à sociedade.
Isso significa a necessidade de conceder benefícios de incentivo a setores de
produção fragilizados, oferecer linhas de crédito para socorrer empresas com
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dificuldades econômicas e/ou disponibilizar capital de giro para suportar o processo
de retomada econômica, bem como, garantir o mínimo existencial para famílias de
baixa renda e população carente.
Alguns economistas defendem a intervenção do Estado na atividade
econômica, desde que o objetivo seja “promover eficiência e igualdade”.
Principalmente quando os mercados mais sólidos e estruturados não conseguem
“alocar recursos de forma eficiente” devido falhas provocadas por diferentes fatores,
muitos deles alheios à capacidade de autorregulação do mercado. Exatamente como o
que está ocorrendo atualmente, não só no Brasil, mas em todo o mercado mundial. A
referida pandemia levou vários governos, inclusive o brasileiro, a propor decretação
de calamidade pública.
No entanto, a intervenção estatal na Economia não pode se dar de maneira
indiscriminada, deve ser pautada pela justificativa de interesse geral da sociedade e
segurança nacional, sendo segregados desses movimentos os interesses políticos e não
republicanos. Por esse motivo, esperam-se tratativas e ações do Estado sejam pautadas
em medidas sancionadas e validadas pelos poderes executivo e legislativo.
É necessário que o Estado adote política fiscal e monetária contracíclica que
estimule o crédito, com aumento gradativo e responsável dos gastos públicos, além de
promover linhas de financiamento subsidiadas para financiamento da retomada
econômica, não se esquecendo de supervisionar e redimensionar despesas supérfluas e
privilégios públicos e privados.
Isso porque o Estado deve preservar as leis de diretrizes orçamentárias e
austeridade fiscal, principalmente com relação aos gastos extraordinários e
preservação dos limites de endividamento das contas públicas. É sabido que o
endividamento do Estado brasileiro tem alcançado indicadores acima da média dos
países emergentes. No entanto, é necessário considerar características específicas do
mercado brasileiro, bem como os modelos adotados para direcionamento dos recursos.
Apesar da vulnerabilidade de diversos setores econômicos e aumento
significativo nos índices de desemprego, as ações promovidas pelo Estado não podem
ser descompassadas da manutenção da ordem econômica, ou seja, os movimentos
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devem ser pontuais, com prazos e benefícios predeterminados. Deve haver consenso
institucional para redirecionar gastos e despesas públicas não essenciais, além da
discussão de projetos para redução significativa da máquina pública e seus respectivos
privilégios concedidos, no passado, de forma excessiva incompatível com a realidade
social brasileira atual.
É importante observar que os movimentos realizados em direção ao
equilíbrio fiscal e a ajustes das contas e gastos públicos, devem ser discutidos de
forma exaustiva com o Congresso Nacional, por meio da aprovação da proposta de
reforma fiscal. É fato que esse projeto deve sofrer pressão política, para
efetivamente ser aprovado, isto porque é de conhecimento geral que os gastos
públicos são muito elevados e difícil de serem reduzidos.
Essa etapa do processo é fundamental para que os caminhos a serem
desbravados pela equipe econômica possam ser efetivos e permita o processo de
retomada da economia, realinhamento na condução da política de controle das
contas públicas e manutenção das leis de responsabilidade fiscal. Por esse motivo, o
Congresso Nacional precisa analisar e aprovar a proposta de reforma fiscal, de
forma que não seja desfigurada e que possa atender, mesmo que de forma parcial,
os interesses dos poderes executivo e legislativo.
Neste processo não pode ser descartada a inclusão de novos impostos,
porque não existe consenso entre as partes em reduzir o custo do Estado, bem como
o excesso de privilégio do setor público. Sendo importante observar que esse não é
um problema causado pela pandemia, mas sim, por políticas públicas de Estado
intervencionista adotada nas últimas décadas, muito difícil de ser alterada a curto e
médio prazos.
Não podemos esquecer que o momento atual é crítico e merece atenção,
principalmente em relação à variável “cenário econômico”, que ainda não permite
construir análises e expectativas futuras “concretas”, por se tratar de situação
excepcional em âmbito mundial.
No entanto, é importante identificar caminhos e alternativas que possam
trazer efeitos positivos para consolidação positiva do “cenário econômico”. Dentre
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eles, é possível citar alguns movimentos que podem ser equacionados de forma
rápida e menos burocrática, que podem ajudar da maneira considerável as análises
de cenário, são eles: Definição de uma Política de controle fiscal e monetário, para
que seja evitado o avanço da retomada da inflação e prejudicar a retomada do
crescimento econômico; estabelecer maior fiscalização sobre recolhimento dos
tributos, restringir exoneração de tributária dos setores públicos e privados,
definição efetiva dos elementos que permitirão a recomposição do equilíbrio fiscal;
retomada do processo de privatização, redução significativa do imobilizado Federal,
definição de plano para austeridade Fiscal de Estados e Municípios; redefinição do
programa nacional de investimentos em infraestrutura e desburocratização e
redução de entraves na legislação brasileira que possibilite maior incentivo ao
investimento privado internacional.
É possível entender que a situação fiscal do Estado brasileiro é complexa,
mas não de calamidade. Os movimentos realizados pelo Estado, por meio de sua
equipe econômica, sinalizam ações e movimentos sólidos, amparado em
fundamentos liberais, que apesar de não serem muito populares, possuem
alternativas efetivas para retomada do crescimento, sem promover “desastres” na
política de austeridade fiscal.
O desafio maior está nos “acordos” que devem ser firmados para equilibrar
os interesses dos poderes Legislativo e Executivo, que nem sempre estão alinhados
com as necessidades de demandas da sociedade brasileira.
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O poder estatal regido pelo Direito Administrativo desdobra-se em vários
planos fáticos e lógico-jurídicos. Não é exclusivo de um grupo predefinido e
duradouro de sujeitos ou relações (nem em seu polo ativo nem em seu polo passivo).
Espalha-se por inteiro no sistema jurídico, em todos aqueles vínculos normativos em
que há exercício de funções administrativas, e vem se alargando com o passar do
tempo, fatos históricos, inovações tecnológicas e desenvolvimento socioeconômico.
Tais variações não são apenas históricas, mas também geopolíticas: alteram-se de país
para país e de regime político para regime político.
No sistema jurídico brasileiro, o Direito Administrativo tem importância
superlativa. Envolve uma gama extraordinária de personagens e relações: os
servidores e os serviços públicos; as licitações e os contratos administrativos; o
exercício do poder de polícia administrativa; a improbidade administrativa; a
administração indireta (autarquias, fundações e empresas estatais); o terceiro setor; as
restrições públicas sobre a propriedade privada; a responsabilidade do Estado; os bens
públicos; o processo administrativo; a intervenção pública na economia etc.
Assim, o Direito Administrativo brasileiro aplica-se tanto à Presidência da
República como ao concessionário de serviços públicos ferroviários; tanto ao setor de
telefonia digital como ao Poder Judiciário; tanto ao particular convocado para servir
de mesário nas eleições como à diretoria do Banco Central do Brasil; tanto ao fiscal da
Fazenda Nacional como ao Poder Legislativo; tanto à Caixa Econômica Federal como
aos membros do Ministério Público e aqueles da Comissão de Valores Mobiliários... e
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assim por diante. Isso multiplicado pelas três esferas da federação (União, Estados,
Municípios e Distrito Federal), inclusive em seu relacionamento recíproco. Incide
sobre todas essas situações e agentes, bem como o reflexo de suas decisões em face
das pessoas privadas.
É manifesto que isso não significa sustentar uma exclusividade do Direito
Administrativo, a supostamente expulsar as outras disciplinas jurídicas de seus
domínios tradicionais. Além disso, há setores em que o Direito Administrativo é
impertinente ou irrelevante: não tem incidência. A divisão analítica entre as
disciplinas jurídicas envolve um esforço interpretativo, mas não implica o domínio da
economia (pública ou privada) por um ramo singular do Direito. São muitos os
ângulos pelos quais se pode analisar os fatos econômicos e a sua regulação jurídica.
Os muros entre as disciplinas jurídicas são meramente didáticos, ante a
unidade institucional do sistema jurídico como um todo e a inter-relação normativa.
As normas estão unidas e devem ser compreendidas de forma incindível. Não por
acaso, é incisivo afirmar que qualquer exegese comete, direta ou indiretamente, uma
aplicação de princípios, de regras e valores componentes da totalidade do Direito.
Ao se fazer uma abordagem analítica de uma das disciplinas científicas do
Direito, o que se pretende é enfeixar um conjunto de normas, descrevendo e
conferindo a elas uma especial consistência oriunda de sua natureza jurídica (e dos
vínculos por elas regidos), uniformizando as premissas hermenêuticas.
Dessa forma, nítido é que, ao estabelecer tão numerosas normas para o
comportamento do Estado-Administração em tantas áreas, o Direito Administrativo
igualmente discipline a conduta das pessoas privadas (direta e indiretamente).
Como que num efeito sequencial dilatador, as pessoas físicas e jurídicas têm
muitas de suas alternativas comportamentais ordenadas imediatamente pelo Direito
Administrativo: os investimentos que podem fazer e como devem fazê-los; onde
devem estacionar os seus veículos; o preço de alguns de seus produtos; os juros do
mercado financeiro (os que podem ser cobrados, quem pode cobrá-los e a forma de
seu cálculo); a emissão de seus títulos em bolsa de valores; como podem prestar
serviços à Administração; quais os benefícios sociais que podem receber e em que
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medida (seguridade, saúde, educação etc.); que roupa devem vestir em determinados
locais; onde podem construir seus imóveis ou exercer determinados atos de comércio
etc. A ampliação do Direito Administrativo fez com que a Administração se
imiscuísse in concreto num extenso rol de vínculos com as pessoas privadas.
Mais uma vez, operou-se uma inversão na tradição liberal. Um Direito que se
iniciou com lastro na criação de limites à ação dos governantes (oriundo de um
cenário de plena liberdade e igualdade) transformou-se num conjunto de normas com
incidência imediata no comportamento das pessoas privadas, instalando inúmeras
relações de subordinação. A disciplina das fronteiras à ação do poder público
converteu-se em instrumento para a restrição da conduta dos particulares. De uma
celebração da ausência de limites aos homens livres e iguais, tornou-se a
institucionalização de confins à ação privada (primordialmente no cenário
econômico).
Ou seja, de há muito o Direito Administrativo não é mais um Direito interno à
Administração, regulando apenas os limites ao seu funcionamento e o regime dos seus
servidores. Nem tampouco é um Direito do Estado, que somente ordena os seus
estratos internos e estuda as normas que o regem, desprezando os efeitos (imediatos e
mediatos) de suas normas ante os cidadãos. Não é só uma disciplina orgânicofuncional, pois até mesmo as normas orgânicas têm relevância jurídica externa, não
interessando apenas à estruturação interior da Administração, mas também, e muito
particularmente, aos cidadãos.
Essa riqueza estrutural e conceitual do Direito Administrativo tem sérios
desdobramentos no ângulo que se tentará examinar com mais clareza neste momento:
o dever-poder do Estado-Administração em face da economia, compreendido como o
liame jurídico que se põe entre a Administração e os agentes privados no exercício das
relações

econômicas

(públicas,

público-privadas,

e

privadas),

a

reger

o

comportamento de todas as personagens envolvidas nesse vínculo. Ou melhor: o
exame das relações econômicas regidas pelo Direito Público, na específica condição
de relações jurídicas.
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3.1 O jovem descendente de uma disciplina em evolução: o Direito
Administrativo da Economia

O Direito Administrativo ainda é uma disciplina nova e incerta. Nasceu há
pouco tempo na História da Humanidade e ainda não definiu com precisão os seus
limites e o seu conteúdo. Não existem lindes perfeitos, mas a constante sequência de
expansões dilatadoras e retrações definidoras de uma disciplina em evolução: ao se
alargar, o Direito Administrativo passa a atingir matérias e comportamentos dantes
típicos de outras disciplinas ou mesmo não-normatizados; ao se retrair nesse domínio
subjugado, firma a sua regência no essencial do campo recém conquistado.
Especificamente o que interessa a esta parte do trabalho é a compreensão do
Direito Administrativo da Economia (ou, num sentido mais amplo, do Direito Público
da Economia). Esse sim é um jovem descendente, com menos de um século de
existência – que gera intensos debates, inclusive quanto à sua denominação, à sua
autonomia e às suas relações com as demais disciplinas jurídicas.
O enfrentamento da matéria exige um prévio – ainda que breve –
posicionamento quanto à origem, à denominação e ao conteúdo do Direito
Administrativo da Economia.

3.2 A origem histórica do Direito Administrativo da Economia

A descoberta da disciplina jurídica das relações socioeconômicas que dizem
respeito ao Direito Administrativo da Economia passa pelo exame mais amplo do
Direito Econômico propriamente dito e da inserção de normas jurídicas específicas,
disciplinadoras da economia no mundo do direito (em particular no seio das
Constituições).
Fábio Konder Comparato, em “A afirmação histórica dos direitos humanos”
(1999, p. 111), sintetizou a compreensão da doutrina acerca da origem histórica de um
Direito Econômico:
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O direito econômico nasce com a primeira guerra mundial, que representa
de fato o fim do século XIX e o superamento de uma certa concepção
clássica da guerra e da economia.
Até então, a guerra era uma atividade marginal, que interessava alguns
grupos sociais por tradição ou profissão, e que podia se desenvolver
paralelamente às outras atividades da nação. A partir de 1914, a guerra é
um fenômeno social totalitário, que submete a seus fins tôdas as tarefas e
ocupações, que interessa diretamente tôdas as classes sociais, sem exceção.
Doravante, em período bélico, tôdas as funções do Estado são
monopolizadas pelo conflito armado [...]
A economia, mais do que qualquer outra atividade tradicionalmente civil,
transformou-se sob a ação do nôvo fenômeno bélico. Demonstrado que a
guerra não se ganha sòmente nas frentes de combate, mas também e
sobretudo nos campos, nas usinas, nas fábricas e nos laboratórios, ao
Estado não era mais indiferente a evolução das atividades econômicas ou
as decisões dos agentes da economia privada. Cumpria, ao contrário,
submetê-los antes de tudo às exigências da guerra.
Daí o surgimento de uma regulamentação abundante, estrita e minuciosa
das atividades econômicas, que transforma em pouco tempo o panorama
clássico do direito patrimonial, abolindo princípios, deformando institutos e
confundindo fronteiras.

Não que isso significasse uma ausência de relacionamento pretérito entre o
Estado (e o Direito) e a economia, mas fato é que a Primeira Grande Guerra gerou a
conclusão de que a economia privada (e seus agentes livres) não poderia encarregar-se
nem da despesa da Guerra nem das reivindicações sociais dela derivadas (trabalho,
reconstrução, indenizações, sobrevivência dos familiares dos combatentes etc.). Os
custos e as demandas eram desproporcionalmente superiores às possibilidades da
economia privada. Isto é, foi a guerra e o pós-guerra que definitivamente fizeram valer
a intervenção econômica do Estado, não apenas para regular o próprio funcionamento
da economia, mas também para garantir a satisfação de determinados objetivos
sociais, que a “questão social” tinha posto em relevo (segurança social, segurança no
trabalho, contratação coletiva, etc.
O Estado passou a intervir na economia durante a Guerra e intensificou tal
intervenção no Pós-Guerra. Note-se que a assertiva não significa a inexistência de
intervenções estatais na economia antes da Primeira Guerra Mundial (bastam os
exemplos da tributação e da legislação antitrust para afastar quaisquer dúvidas a esse
respeito). Trata-se antes de uma mudança de concepção política unida a uma
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positivação ativa da ideia de Welfare State, aos poucos encarnadas num específico
feixe de normas jurídicas.
Situação que foi acentuada pela Grande Depressão da década de 1930, em
razão da qual a posição estatal de simples árbitro do respeito às regras do jogo
econômico não tinha razão de ser, desde o momento em que os diferentes
protagonistas deixavam de jogar. A se porfiar no otimista “laissez faire”, ter-se-ia na
prática um “laissez ne pas faire”. Incumbia a alguém reimpulsionar a máquina
econômica paralisada, e este alguém só poderia ser o Estado.
Logo ao início dos anos 1930, foi instalada uma fase intervencionista – a rigor
adversa aos princípios liberais regentes da Revolução Francesa e consolidados na
Revolução Industrial. Deu-se uma espécie de reaproximação e reapropriação pública
da economia. O Estado passou não só a regular e evitar os desvios, mas também a agir
economicamente e produzir bens e serviços. A economia tornou-se uma questão por
demais importante (senão a mais importante delas) para ser deixada nas mãos livres
das pessoas privadas.
Com variações de Estado para Estado (regimes totalitários, regimes
democráticos, fascismo, capitalismo, socialismo etc.), a integralidade da economia
passou a ser uma questão do interesse da política pública superior, instaurando-se
também a planificação e o planejamento econômico. A intervenção estatal envolvia
não só o sistema tributário, financeiro e monetário, mas igualmente a participação
direta, os incentivos, a fiscalização e o controle de toda (ou quase toda) a economia.
De um mero espectador, alheio à dramaturgia econômica, o Estado tornou-se seu
principal produtor, roteirista, diretor e ator.
Não há dúvidas de que um dos grandes doutrinadores responsáveis pelo
desenvolvimento teórico da importância da ação direta do Estado na economia foi
Keynes, em cujas obras defendia a intervenção estatal como o principal modo de
controle institucional dos ciclos econômicos e suas crises, bem como na distribuição
da poupança, emprego e consumo (especialmente The end of laissez faire, de 1926, e
General theory of employment, interest and money, de 1936).
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Desde a famosa conferência de 1924 sobre o fim do deixa fazer, deixa passar,
houve intelectuais que defenderam a necessidade de uma certa coordenação pelo
estado do aforro e do investimento de toda a comunidade, uma vez que não se pode
sem inconvenientes abandonar à iniciativa privada o cuidado de regular o fluxo
corrente do investimento, porque as questões relacionadas com a distribuição do
aforro pelos canais nacionais mais produtivos não devem ser deixadas inteiramente à
mercê de juízos privados e dos lucros privados.
3.3 O “ponto zero” da intervenção

Em vista do que se pode falar de intervenção do Estado, levanta-se também
questionamento sobre a irrecusável convivência de relacionamento entre Estado,
ordem jurídica e econômica.
Se o conceito de intervenção se torna necessário, o seu ponto de referência tem
que ser precisamente a época histórica do liberalismo económico, do capitalismo de
concorrência. Aí a função económica do Estado era praticamente inexistente: é esse o
ponto zero da intervenção económica do Estado. Quando o Estado é chamado a atuar
sobre o processo económico com o objetivo de o incentivar ou corrigir; quando atua
segundo critérios e com objetivos político-econômicos ou político-sociais e não
apenas policiais; quando participa ele mesmo no processo económico, investindo,
produzindo, isto é, transformando-se também em instância econômica – aí começa a
intervenção.
Não se trata de um questionamento puramente histórico, mas quanto à
materialidade jurídica da atuação do Estado na economia. Na mesma senda, alguns
doutrinadores concluem que o Estado contemporâneo somente pode ser considerado
como intervencionista no domínio econômico se contraposto ao Estado Liberal, em
que a intervenção também ocorreu, apenas no ponto zero.
Ou seja, não basta uma compreensão descritiva, pois há um momento em que
se altera a substância do modelo jurídico do relacionamento do Estado com a
economia. A Administração deixa de se comportar segundo um padrão jurídico
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específico e típico e passa a assumir condutas até então inéditas. Um marco em que o
Estado abre mão de suas inibições e passa a interagir ativamente com os particulares
(também na esfera econômica).
Antes, a regra era a de que a ordem jurídica não tratasse de economia. Se o
fizesse, que o fosse para proibir a intervenção estatal naquele âmbito ou reprimir os
abusos individuais. Contudo, assim não o fazia (ao menos em seu início) como um
escopo econômico puro – tratava precipuamente de explicitar objetivos vinculados à
“ordem pública”. Isso caracterizava a ação econômica estatal.
O Estado gendarme se prestava a servir de garantidor de uma liberalidade
econômica privada através da atividade de polícia repressiva (um acessório ao
mercado). Caso se pudesse cogitar da intervenção estatal no domínio econômico, esta
se dava por meio do “poder de polícia” e era negativa: prestava-se a prevenir, proibir,
fiscalizar ou reprimir determinada ordem de condutas dos particulares (preservando
assim o direito à propriedade, contratos e liberdade empresarial). Nada mais do que
isso.
A incidência das normas jurídicas ao mundo dos fatos da economia limitava-se
a suprimir a ação do Estado nesse setor – e, quando esta fosse inevitável, que tivesse a
natureza policial e punitiva. No momento da efetiva aplicação das normas, havia a
aplicação de sanções punitivas.
Essa abstinência do Estado do cenário econômico deu margem ao
desenvolvimento de regras internas aos detentores de poder econômico (em seu
próprio favor). Não é à toa que as normas de Direito Mercantil são historicamente
qualificadas como normas oriundas e protetoras de uma classe (ius mercatorum), de
um extrato empresarial que se destacava na sociedade e desenvolvia esforços para
defender os seus interesses e a sua livre esfera de atuação.
As regras mercantis foram subjetivamente criadas, fruto dos costumes e
autonomia dos comerciantes, e aplicadas em favor dos sujeitos que exerciam atos de
comércio. O interessante está em que o jus mercatorum derivou não apenas da
circunstância de que a classe mercantil pretendia fazer prevalecer seus próprios
interesses. Era imperioso considerar a ausência de Estados nacionais suficientemente
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estruturados para impor uma ordenação legislativa efetiva. Recorria-se ao Estado
apenas para garantir o direito de propriedade, a estabilidade do tráfico mercantil e a
pacta sunt servanda, com a consequente responsabilidade civil dela oriunda.
A passagem de um Estado garantidor, que tem por fundamento a prestação de
tutela repressiva aos agentes que se desviam das regras, para um Estado promotor e
estimulador do desenvolvimento social implica uma alteração substancial do
relacionamento jurídico do Estado com a economia e autoriza o enfrentamento e o
contraste entre os modelos do Estado de Polícia (Liberal) e o Estado Intervencionista.
O Estado deixa de exercer apenas o “poder de polícia” que estabiliza e controla as
relações sociais e passa a estimular mudanças.
A compreensão desse ponto zero exige um aprofundamento do conceito de
poder de polícia. A clarificação de seu passado e de seus característicos auxiliará não
só no entendimento das mudanças no relacionamento do Estado com a economia, mas
também na rejeição ao conceito – e à expressão – “poder de polícia”.
No estudo da evolução histórica do conceito de “poder de polícia”, a
corroborar a temática ora exposta, há indicação que “desde a idade antiga até o século
XV” o termo “polícia” designava todas as atividades estatais (o que advém inclusive
da etimologia do termo: a polis, cidade-Estado grega). O século XI experimentou a
desagregação das relações internacionais do núcleo do conceito, enquanto que no
século XVIII excluiu-se também a justiça e as finanças. Nesse momento polícia
designa o total da atividade administrativa interna – com exclusão das finanças – e
consiste na faculdade estatal de regular tudo o que se encontra nos limites do Estado,
sem exceção alguma; é o poder juridicamente ilimitado de coagir e ditar ordens para
realizar o que se crê conveniente.
Em seguida, a formulação de preceitos jurídicos reguladores da atividade do
Estado, mais a doutrina e a jurisprudência, deram margem a uma redução do conceito.
“Desta forma nasceu o conceito de que a essência da polícia era a luta contra os
perigos realizada pelo poder de coação.” Luta contra os perigos que caracterizava toda
a ação administrativa do Estado e, por óbvio, eliminava “expressamente a promoção
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do bem comum, as ações positivas tendentes a melhorar o existente, não simplesmente
a mantê-lo estático.”
Essa concepção autoritária nada mais era senão uma transposição da hierarquia
dos fins estatais aos fins administrativos, nos quais se vem a concretizar esses fins
estatais abstratos. Junto com a guerra, a polícia figura como a manifestação mais
patente de poder.
As seguintes concepções eram típicas do conceito clássico de poder de polícia,
que somente se limitavam a observância dos direitos individuais e coletivos nos casos
de segurança, saúde ou moralidade, que inclusive eram casos que poderiam legitimar a
intervenção estatal na medida em que tinha por finalidade evitar ataques ou danos à
comunidade, ou seja, que a ação estatal deve ser tão somente negativa: estabelecer
proibições e restrições, porém não obrigações positivas a cargo dos cidadãos ou do
próprio Estado.
Torna-se evidente que tal concepção era congruente com a ideia liberal do
Estado. Rememore-se que o liberalismo colocou o Estado como um garantidor da
ordem e mero árbitro de conflitos individuais. À autoridade cabia somente um papel
negativo, de evitar a perturbação da ordem e assegurar o livre exercício das liberdades
públicas. Em outra definição, aquela atividade administrativa mediante a ameaça ou o
emprego da coação persegue a previsão ou desvio dos perigos ou perturbações da
ordem.
Com o passar do tempo, passa a perder consistência o motivo lógico de a ação
do Estado ser limitada por tal conceito, especialmente depois de haver uma reversão
em tal cenário. Conforme descrito quando da menção ao “nascimento” do Direito
Econômico, houve uma intensificação qualitativa e quantitativa na ação estatal, que
deu margem a uma nova ordem normativa. O Estado passa a atuar positivamente, não
se valendo apenas do “poder de polícia” para intervir na vida privada, nem tampouco
nos estreitos limites compreendidos na sua formulação.
De qualquer forma, é importante reiterar que essa constatação se faz à parte
das normas de natureza fiscal. O Direito Tributário era inerente também ao Estado
Liberal, mas não poderia ser considerado uma intervenção ou regulação imediata da
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Ordem Econômica stricto sensu. Ainda assim, a atividade fiscal era um caso muito
particular de interação estatal no domínio econômico: não envolvia uma disciplina do
comportamento econômico das pessoas privadas, mas a cobrança de valores
destinados à manutenção contábil da ordem pública. Rigorosamente, tratava-se de um
acréscimo de custos aos particulares, sem a sofisticação do fomento ou subsídios que
hoje ilustram a atividade fiscal do Estado.
Tanto isso é verdade que se cunhou o termo “extra fiscalidade” para designar a
utilização de instrumentos tributários com a finalidade de realizar fins diversos do
mero abastecimento dos cofres públicos.
Fato é que, uma vez institucionalizada e consolidada a ordem jurídica da
economia, o arquétipo da ação estatal passou a ser outro. Depois de ultrapassado o
“ponto zero”, o Estado mantém, com atenuações, as mesmas atribuições punitivas de
outrora, agora acrescidas de um plus significativo: o dever ativo de promover
intervenções no domínio econômico e social quando estas se façam úteis e
necessárias. Intervenções que se tornam imprescindíveis ao próprio mercado
concorrencial e ao todo da comunidade. Mais do que isso, com o tempo esse plus
passa a desempenhar um papel principal e a repressão ocupa um segundo plano.
Apesar das modificações oriundas da onda global de liberalismo, privatizações
e desregulação, essa configuração jurídica da relação Estado – cidadão não foi
aviltada. O Estado permanece detentor de competências incisivas em relação ao
domínio econômico (a leitura dos arts. 20 ss. e 170 ss. da Constituição brasileira prova
à larga essa assertiva).
O perfil jurídico da atuação estatal frente à economia não foi reconduzido ao
feitio policial pretérito. Note-se que há alerta para o fato de que quando ao final do
século XX se produz um retorno à privatização e desregulação, não se desanda o
caminho do intervencionismo, apenas parte dele, firmando que o Estado argentino
ainda intervém quando menos nas seguintes áreas: a) tranquilidade pública (ruídos,
espetáculos públicos etc.); b) confiança pública (pesos e medidas, propaganda etc.); c)
economia pública (defesa do usuário e do consumidor); d) estética pública (regulação
de Direito Urbanístico); e) decoro público (proteção aos bons costumes); f) seguridade
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social (aposentadorias, seguros etc.); g) proteção da menoridade (exploração, falta de
tutela, consumo de bebidas alcoólicas etc.); h) diversão e entretenimento públicos; i)
respeito ao âmbito de liberdade individual e j) liberdade de trânsito e movimento.
Dessa forma, mesmo no século XXI permanece alterada a racionalidade do
sistema normativo que havia sido consolidado nos séculos XVIII e XIX, num giro que
transformou as relações jurídicas do Estado com a economia. A intervenção
permanece excepcional, mas qualificada pelo seu caráter jurídico ativo, não
exclusivamente policial (ou sancionatório punitivo). O Estado está proibido de adotar
uma postura passiva ou omissiva e deve assumir condutas ativas de promoção do
bem-estar social. Circunscrito aos lindes deste momento histórico, ele permanece
sendo um Estado Promocional, obediente a uma Constituição dirigente.
Logo, a natureza do conteúdo das normas jurídicas que qualifica a ação estatal
é outra. O Direito Administrativo não é uma disciplina absenteísta, pois da
Administração se exige um papel atuante na Ordem Econômica. O contraste entre os
antagônicos conceitos de serviço público e poder de polícia presta-se a demonstrar que
enquanto o serviço público visa a ofertar ao administrado uma utilidade, ampliando,
assim o seu desfrute de comodidades, mediante prestações feitas em prol de cada
qual, o poder de polícia, inversamente (conquanto para a proteção do interesse de
todos), visa a restringir, limitar, condicionar, as possibilidades de sua atuação livre,
exatamente para que seja possível um bom convívio social. Então, a polícia
administrativa constitui-se em uma atividade orientada para a contenção dos
comportamentos dos administrados, ao passo que o serviço público, muito ao
contrário, orienta-se para a atribuição aos administrados de comodidades e utilidades
materiais.
O poder de polícia deve hoje ser concebido no sentido de repensar o poder de
polícia administrativa ou a limitação administrativa como um exercício de um poderdever subordinado aos princípios superiores regentes da Administração Pública, que
consiste em restringir ou limitar, de modo gratuito e sobretudo preventivo, a liberdade
e a propriedade, de maneira a obter, mais positiva do que negativamente, uma ordem
pública capaz de viabilizar e de universalizar a coexistência das liberdades.
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A aproximação de um marco zero sob uma abordagem de Direito propriamente
dita está na configuração da natureza jurídica das normas da Ordem Econômica.
Permanecem sendo de ordem pública, mas deixam de ter um perfil típico do poder de
polícia e das sanções punitivas (penais ou administrativas) e passam a assumir a
natureza de atos administrativos positivos, inseridos no cumprimento aos deveres de
um Direito Constitucional dirigente (e as derivações desdobradas no Direito
Administrativo, Direito Econômico, Direito Bancário, Direito do Consumidor e assim
por diante).
Em condensação, pode-se afirmar que o ponto zero do regime jurídico da
Ordem Econômica do Estado interventivo está justamente nesse instante em que se
modificou a natureza jurídica de tais preceitos normativos. O regime jurídico da não
intervenção era caracterizado exclusivamente por normas de polícia administrativa
(fiscalizadoras, controladoras e punitivas). Já o regime jurídico da intervenção é
caracterizado também por normas de polícia administrativa, mas estas tornam-se
coadjuvantes ante as normas de fomento, benefícios sociais, estímulo à concorrência,
dirigismo, planejamento etc. O que veio a se avantajar com o passar dos anos, gerando
uma nova gama de direitos e garantias aos cidadãos, que também se incorporam no
Direito Administrativo da Economia.
O pressuposto teórico para o sucesso das políticas de austeridade é o aumento
da confiança dos agentes privados. A austeridade é o instrumento e a solução para
restaurar a confiança do mercado o que, por sua vez, seria causadora de crescimento
econômico. Na retórica austera, a busca pela confiança do mercado é muito presente
tanto no exterior como no Brasil.
Nesse sentido também é intuitivo pensar por que um ajuste fiscal não
necessariamente melhora a confiança; um empresário não investe porque o governo
fez ajuste fiscal, e sim quando há demanda por seus produtos e perspectivas de lucro.
E, nesse ponto, a contração do gasto público em momentos de crise não aumenta a
demanda, ao contrário, essa contração reduz a demanda no sistema. Em uma grave
crise econômica, quando todos os elementos da demanda privada (o consumo das
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famílias, o investimento e a demanda externa) estão desacelerando, se o governo
contrair a demanda pública, a crise se agrava.
Na retórica da austeridade é muito comum a comparação do orçamento público
com o orçamento doméstico. Assim como uma família, o governo não deve gastar
mais do que ganha. Logo, diante de uma crise e de um aumento das dívidas, deve-se
passar por sacrifícios e por um esforço de poupança. No caso brasileiro é comum a
análise de que os excessos (de gastos sociais, de aumento de salário mínimo, de
intervencionismo estatal, etc.) estão cobrando os sacrifícios necessários. Nesse
sentido, há um argumento moral de que os anos de excessos devem ser remediados
com abstinência e sacrifícios e a austeridade é o remédio.
No entanto, essa comparação entre o orçamento público e o familiar não é
apenas parcial e simplificadora, mas essencialmente equivocada. Isso porque
desconsidera três fatores essenciais. O primeiro é que o governo, diferentemente das
famílias, tem a capacidade de definir o seu orçamento. A arrecadação de impostos
decorre de uma decisão política e está ao alcance do governo, por exemplo, tributar
pessoas ricas ou importações de bens de luxo, para não fechar hospitais. Ou seja,
enquanto uma família não pode definir o quanto ganha, o orçamento público decorre
de uma decisão coletiva sobre quem paga e quem recebe, quanto paga e quanto
recebe.
O segundo fator que diferencia o governo das famílias é que, quando o
governo gasta, parte dessa renda retorna sob a forma de impostos. Ou seja, ao acelerar
o crescimento econômico com políticas de estímulo, o governo está aumentando
também a sua receita. E, como visto, o gasto público em momentos de crise
econômica, principalmente com alto desemprego e alta capacidade produtiva ociosa,
incentiva ou promove a ocupação da capacidade, reduz o desemprego e gera
crescimento. Por fim, o terceiro fator não é menos importante: as famílias não emitem
moeda, não tem capacidade de emitir títulos em sua própria moeda e não definem a
taxa de juros das dívidas que pagam. Já o governo faz tudo isso.
Portanto, a metáfora que compara os orçamentos público e familiar é
dissimulada e desvirtua as responsabilidades que a política fiscal tem na economia, em
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suas tarefas de induzir o crescimento e amortecer os impactos dos ciclos econômicos
na vida das pessoas. A administração do orçamento do governo não somente não deve
seguir a lógica do orçamento doméstico, mas deve seguir a lógica oposta. Quando as
famílias e empresas contraem o gasto, o governo deve ampliar o gasto de forma a
contrapor o efeito contracionista do setor privado.

3.4 Os desdobramentos do ponto zero e a intensificação da convivência entre o
jurídico e o econômico

A evolução da Humanidade e os avanços tecnológicos geraram um aumento da
oferta de bens e comodidades à população. Serviços que dantes não existiam passaram
a integrar a vida socioeconômica das pessoas privadas (transporte, comunicações
postal, telecomunicações, abastecimento de água e eletricidade, serviços de saúde,
benefícios sociais etc.).
Os investimentos exigidos eram extraordinários (muitos deles em monopólios
naturais), o que demandou cada vez mais a intervenção ativa do Estado. Devido a tais
fatos, agravados nos períodos de escassez subsequentes à Primeira e à Segunda Guerra
Mundial, a Administração firmou posição como um ente operativo e diligente. Na
medida em que surgiam necessidades públicas, o Estado intensificava o seu perfil
interventivo e exercitava à larga as suas novas funções, postando-se como o grande
fornecedor de bens e serviços.
Tais demandas sociais e seu atendimento deram nascimento a um novo modelo
de Estado: o Estado do Bem Estar Social (Estado Providência, Estado Assistencial,
Welfare State etc.).
Nesse modelo, a Administração assume a postura dinâmica de proporcionar
benefícios aos cidadãos. O fornecimento de alimentação, saúde, educação, seguridade
social, aposentadoria etc. torna-se um dever público. Os cidadãos adquirem direitos
sociais frente ao Estado, desde a concepção até o falecimento, passando por planos e
benefícios que ilustram o todo da vida das pessoas privadas (físicas e mesmo
jurídicas).

44

Note-se que não é possível fixar limites a tais demandas, que crescem
proporcionalmente à oferta da evolução técnico-científica. Assim, as exigências
sociais que hoje existem nem sequer eram cogitadas há décadas atrás. Por exemplo,
lembre-se da séria resistência popular à campanha de saneamento da peste bubônica e
febre amarela, promovida a partir de 1902 por Oswaldo Cruz – que foi vítima de
crítica agressiva devido à obrigatoriedade da vacinação. A mudança de atitude da
população brasileira – de uma recusa firme a uma procura exigente demonstra o
aumento da demanda por benefícios públicos.
Como não poderia deixar de ser, tais alterações refletiram de imediato no
Direito Administrativo da Economia. O Estado abriu mão da postura de apenas
interagir socialmente através da repressão policial à esfera livre dos cidadãos e passou
a lhes outorgar benefícios. A sociedade contamina-se pelo Estado (ou vice-versa), vez
que este determina o destino do trabalho, desenvolvimento e bem estar social.
Em decorrência, a forma primordial através da qual a Administração se
manifesta, o ato administrativo, deixa de ser visto como uma atividade policial e passa
a tomar contornos de benesse. A concepção do ato favorável ficará, portanto,
dependente da mudança de modelo de Estado, com o advento da Administração
prestadora. Agora, o particular, numa situação de dependência perante a
Administração, não somente deseja que a Administração atue, como solicita mesmo
essa intervenção. O ato administrativo deixou de ser visto apenas como uma agressão
da esfera individual, para passar a ser igualmente um instrumento de satisfação de
interesses individuais.
À Administração cumpre não só oferecer privilégios sociais, mas os ampliar e
garantir. E quanto maiores as dádivas, maior a demanda: o Estado do Bem Estar
Social passou a assegurar não só a oferta, mas a eficácia de tais benefícios. Note-se
que a constitucionalização do princípio do bem-estar transformou certas obrigações do
Estado em contrapartidas diretas à realização ou efetivação de direitos fundamentais –
os direitos económicos, sociais e culturais –, chamando os particulares, deste modo, à
titularidade de posições jurídicas ativas que se expressam em prestações e que
encontram no Estado o respectivo sujeito passivo.
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Sob outro ângulo, a Administração Pública se hipertrofiou. Aumentou
qualitativa e quantitativamente. Crescimento qualitativo porque ampliou a gama de
ofertas de serviços prestados e as modalidades de intervenção na Ordem Econômica.
Suas atividades tornaram-se as mais variadas possíveis, desde as essenciais até as
supérfluas. Crescimento quantitativo porque multiplicou desmesuradamente o número
de órgãos, entidades e servidores públicos.
Porém, esse crescimento gera um custo – a ser arcado pela própria
comunidade. Quanto maior o grau de intervenção, maiores as despesas públicas e
maior a carga fiscal (e, eventualmente, maior a futura crise fiscal). O que levou à
construção de a uma nova concepção do Estado, no qual a Administração passa a
interagir mais insistentemente com o domínio econômico – reservando e garantindo
àquele à iniciativa privada (e o respectivo lucro), mas ao mesmo tempo
funcionalizando a atividade empresarial privada (função social da propriedade,
valorização do trabalho, dignidade da pessoa humana etc.). Um intervencionismo
temperado, que implica alterações na visão da Administração Pública e uma outra
estratégia do Estado nas relações econômicas e sociais, conforme a apurada síntese de
Norbert Reich: “O intervencionismo compreende uma estratégia moderna para a
imposição do interesse público sobre um sistema econômico capitalista.”
Fato é que o Estado deixou de ser um estranho à economia para nela se
entranhar e exercer atividades outrora exclusivas dos particulares. Essa inserção do
Estado no plano econômico produziu um efeito centrípeto, fazendo com que muitas
vezes a economia passasse a dele depender, acentuando uma relação interna entre o
político e o econômico. Ocorreu uma espécie de uniformização desses planos outrora
díspares: onde está escrito “político”, leia-se “econômico”; onde está escrito
“econômico”, leia-se “jurídico”.
O surgimento da Administração Pública gerencial vem como resposta ao
desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial, na segunda
metade do século XX, em que o Estado precisava reduzir custos e aumentar a
qualidade dos serviços; o cidadão precisava ser encarado como beneficiário. A
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reforma do aparelho do Estado é orientada pela eficiência e pela qualidade na
prestação dos serviços.
Considerada um avanço, porém sem negar totalmente o sistema burocrático, a
administração gerencial tem como principal diferença a forma de controle, que passa a
ser a posteriori, concentrando-se nos resultados, nos fins pretendidos. O controle
finalístico passa a ser adotado em vez do controle formalístico, de procedimentos.
Bem verdade que o Estado nunca esteve circunscrito a um universo estranho à
economia (e vice-versa). Se isso é falso frente às economias socialistas, deve ser
compreendido com prudência no capitalismo. Isso porque a conceituação tendente à
absoluta dissociação (de fato e de direito) entre o Estado e a economia é inerente ao
modelo conceitual capitalista. Capitalismo e Estado-Empresário são conceitos
antitéticos, opostos em sua essência. As intervenções e interações públicas na
economia são exceções.
A separação entre Estado e economia é inerente a um modelo capitalista –
como aquele celebrado pela Constituição brasileira de 1988. Numa economia
capitalista, baseada na disposição privada dos meios de produção, potencializada pelo
lucro, o Estado não pode deixar de ser considerado um elemento ‘exógeno’ da
economia. Pela sua própria natureza, o capitalismo pressupõe a economia como coisa
privada, a alteralidade do Estado em relação à economia, a separação entre o
económico e o jurídico.
Ora, ao se inserir ativamente no contexto econômico outrora específico dos
particulares, o Estado capitalista folclorizou o sistema econômico liberal.
Transformou (ou circunscreveu) o liberalismo numa crença popular, aceita
coletivamente como pacífica. Porém, quanto mais intervinha e mais se agigantava no
domínio econômico, mais distantes se tornavam os ideais do liberalismo. Complicação
que aumentou quando o Poder Público se arvorou na condição do grande estabilizador
das relações econômicas e sociais, provendo soluções para os impasses privados e
outorgando benefícios públicos até então desconhecidos.
De um sujeito que meramente controlava os desvios da vida privada
(reprimindo-os), passou a ser aquele que se auto outorga o dever ativo de geração dos
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benefícios econômicos no todo social. O Estado transformou-se em um “Estado
econômico”, provedor à larga de bens e serviços (muitos deles sem ônus imediatos
para os próprios beneficiados).
Uma série de medidas foi adotada pela Administração Pública gerencial, que
passou a orientar a ação do Estado para o “cidadão-usuário” ou “cidadão-cliente”,
enfatizando o controle dos resultados ao invés de controle dos procedimentos e
fortaleceu a autonomia da burocracia estatal; separando as secretarias formuladoras de
políticas públicas, de caráter centralizado, e as unidades descentralizadas, executoras
dessas políticas; transferência para o setor público não-estatal de serviços sociais e
científicos competitivos; terceirização de atividades auxiliares ou de apoio, que
passaram a ser licitadas no mercado; distinção das agências executivas, que realizam
atividades exclusivas de Estado - monopolistas, e os serviços sociais e científicos de
caráter competitivo, em que o poder de Estado não está envolvido; e passou a
controlar as unidades descentralizadas por meio de controle social direto, do contrato
de gestão – com indicadores de desempenho claros e resultados medidos, e da
formação de “quase-mercados”.
Há diversos aspectos desse crescer da importância do Estado na economia. No
conceito de “economia mista”, vemos que coexistem os sujeitos privados e públicos,
que favorece o surgimento do Estado Econômico, como sendo o Estado que deixou de
funcionar apenas no quadro do político para exercer a maior parte da sua atividade no
quadro do económico, como figura econômica ou, numa perspectiva inversa, o estado
que alargou a todo o econômico o quadro do político; o estado que se transformou no
principal responsável pela economia nacional porque dela depende a sua
sobrevivência. Economização do político ou politização do econômico terão
eventualmente os mesmos resultados no plano da interpenetração de um e outro mas
traduzem perspectivas diversas.
Sob outra perspectiva, as variações sofridas pelo Direito Privado em função de
tais impactos sociais, políticos e econômicos derivados da inserção do Estado como
agente econômico ativo – que implicaram uma importante projeção na divisão
morfológica do Direito, tornando incontestável que a identificação do poder
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econômico público ao poder econômico privado, subordinados, no seu exercício, às
mesmas regras jurídicas, constitui, ao mesmo tempo, um reforço do sistema, e, até
certo ponto, sua justificação, ou, em outras palavras, o primado da economia sobre a
política.
3.5 O nascimento da “Constituição Econômica”

Por óbvio, essa intensa relação do Estado com a economia não se limitou ao
mundo do ser. A integração entre ambos gerou uma abundante produção no mundo do
dever-ser. Ao mesmo tempo em que as pessoas privadas passaram a interagir
economicamente com o Estado (e vice-versa), este intensifica o exercício dos deveres
oriundos de uma nova categoria do Direito.
As diretrizes políticas tornaram-se carregadas de deveres econômicos, num
grau ascendente: já não mais bastavam as previsões normativas de Direito Civil ou de
Direito Comercial. As relações que se punham exigiam uma normatividade de
hierarquia superior e os textos constitucionais passaram a prever um feixe normativo
específico, que a doutrina convencionou denominar de “Constituição Econômica”. A
nova ordem jurídica da economia reflete essa característica, tornando o Direito
(Público) aquele que à larga disciplina a economia (privada).
Por isso o que caracteriza a ordem económica contemporânea é o facto de ser
efetivamente uma ordem jurídica da economia, isto é, de assumir expressamente a
conformação da economia, de ter nela o seu objeto consciente, compreende-se que se
tenha tentado ver aí um novo ramo do Direito, um Direito especial da Dconomia, um
direito comum da atividade econômica, em suma, um Direito Econômico ou Direito
da Economia.
Apesar de o Estado permanecer como um estranho no mercado capitalista,
tem-se que nele pode intervir quando assim se faça necessário (definição que pertence
ao Estado, não ao mercado). Portanto, a intervenção do Estado na economia deve se
dar como uma exceção (que visa ou a garantir ou a corrigir o sistema).
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O sistema econômico e o mercado não se autodefinem livremente, mas é o
Direito que passa a estabelecer a estrutura e funcionamento dos bens, do poder e das
relações econômicas. Talvez seja essa a principal consequência da positivação dos
meios, conteúdo e limites da interação ou intervenção do Estado na economia: aquele
não é mais um banido ou desterrado, que em seu exílio apenas interfere para reprimir
os eventuais desvios daqueles que são os reais titulares do domínio econômico.
Isso não significa, reitere-se, uma integração Estado-economia (nem uma
desintegração

Estado-economia).

As

Constituições

Econômicas

regulam

as

respectivas Ordens Jurídicas Econômicas, que, ao seu tempo, positivam determinados
sistemas de economia política. É da essência dos sistemas capitalistas a separação
conceitual entre o Estado e a atividade econômica – configurando uma exceção a
intervenção pública na economia, a ser exercitada nos estreitos limites impostos pelo
Direito.
Contudo, ao contrário de uma concepção liberal pura, o que hoje se tem é a
constitucionalização das relações jurídicas postas entre o Estado e a economia. Em
especial nos Estados capitalistas mistos, nos quais a ordem jurídica do capitalismo
prevê a possibilidade da ação estatal no domínio econômico privado. O normal, tanto
no mundo do ser como no do dever ser, é a juridicidade dos vínculos
estático/estrutural e dinâmico/comportamental entre o Estado e a economia.

3.6 O conceito de Constituição Econômica

A Constituição Econômica nasce formalmente ao início do século XX, oriunda
da positivação de um feixe de normas constitucionais (expressas e implícitas) que
disciplinam a natureza do sistema econômico em determinado Estado e firmam a sua
ordem jurídica da economia, inclusive a interação estatal na economia privada.
A intensificação da ação do Estado na economia teve como resultado
inevitável a (prévia, simultânea ou mesmo posterior) modificação numérica e
substancial da produção normativa. As leis que previam a abstenção do Estado já não
mais se prestavam a regular a sua ação econômica proativa e interventiva. O Direito
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Público passou a regular essa interação entre o político e o econômico. Surgia a ordem
jurídica da economia, que veio a dar nascimento a textos constitucionais com
dispositivos expressos acerca da Ordem Econômica. Vejamos:
A primeira constituição a incluir uma extensa ordem constitucional
económica foi a constituição mexicana de 1917, produto da revolução
iniciada em 1910. Mas foi a constituição alemã da República de Weimar
(1919), surgida no seguimento da revolução (falhada) de 1918, que pela
primeira vez incluiu um capítulo especial dedicado à vida económica. E foi
à imagem dela que um grande número de constituições posteriores, de
diversas orientações, passaram a inserir uma extensa ordem económica.
Assim: a constituição da República espanhola de 1931, a portuguesa de
1933, a brasileira de 1934, a francesa de 1946 (preâmbulo), a italiana de
1947, a suíça (depois da revisão de 1949), etc. (VITAL MOREIRA, 2009,
p. 65).

Tais diplomas constitucionais (como de resto os que a eles se seguiram)
descartam a concepção liberal que tem no Estado um agente excêntrico à economia. A
interação e a intervenção estatal no cenário econômico deixam de ser algo
inconcebível (sócio e juridicamente) para serem alçados à condição de parcela da
concepção primária dos deveres do Estado. Dentre os princípios fundadores do
sistema jurídico constitucional estão aqueles que versam sobre a economia (pública,
privada e público-privada). A natureza da relação Estado-economia é alçada à
institucionalização hierárquica superior nos respectivos textos constitucionais, fazendo
parte essencial da ideia que se tem do próprio Estado.
Todavia, o conceito de Constituição Econômica não encontra unanimidade na
doutrina. Na definição de Vital Moreira (2009, p. 65) é o conjunto de preceitos e
instituições jurídicas que, garantindo os elementos definidores de um determinado
sistema económico, institui uma determinada forma de organização e funcionamento e
constitui, por isso mesmo, uma determinada ordem econômica.
Há também um conceito de economia mais restrito, como sendo o conjunto de
disposições constitucionais – regras e princípios – que dizem respeito à conformação
da ordem fundamental da economia.
Do mesmo modo, há quem compreenda se tratar de um conjunto de normas e
de princípios constitucionais que caracterizam basicamente a organização económica,
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determinam as principais regras do seu funcionamento, delimitam a esfera de ação dos
diferentes sujeitos económicos, prescrevem os grandes objetivos da política
económica, enfim, constituem as bases fundamentais da ordem jurídico-política da
economia.
Portanto, a ideia central do conceito reside no foro em que estão localizadas as
normas (constitucional) em face da matéria acerca da qual dispõem (organização
econômica, política econômica, poder econômico, intervenção estatal na economia
etc.). Trata-se da disciplina jurídico-constitucional dos princípios que regem a vida
econômica em determinado Estado.
3.7 O direito como tecnologia formal e o problema da decisão em parâmetros
democráticos

Temos como premissa que a constituição oferece um horizonte hermenêutico
capaz de dar respostas aos problemas de conflitos autoridades normativas. Certamente
não se trata de uma renovada forma de avaliar a hierarquia das fontes porque essas
foram bem apresentadas pela teoria do ordenamento (Kelsen e Bobbio), mas sim
oferecer respostas a um novo padrão de decisão da administração pública: a
multiplicidade de sujeitos que recebem a outorga da lei para tratar discricionariamente
certos assuntos, por vezes sobrepondo a validade de suas respectivas competências.
Como será possível em uma sociedade complexa, destacada pelas
contingências, assegurar o controle das expectativas de comportamento por parte do
sistema jurídico. Se aqui evidentemente está a vocação, por vezes paralisante, do
ordenamento jurídico, em tempos como esses elas se fazem necessários diante de
elevado nível de complexidade da sociedade e dos desafios apresentados no âmbito da
gestão pública.
O Direito Ambiental oferece um grande número de situações, como vimos na
análise de situações concretas acima delineadas, apresentam essas contingencias
especialmente quando se trata de competências materiais outorgadas pela constituição
aos entes da federação brasileira. Todos os membros da federação recebem a
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competência material para tratar de meio ambiente, inclusive a emissão de licenças
ambientais o que por certo cria dificuldades práticas quando há divergências entre a
compreensão das diferentes esferas federativas.

3.8

A convivência entre o Direito Econômico, o Direito Comercial, o Direito

Civil e o Direito do Trabalho

Num primeiro momento, acentue-se que o Direito Econômico não exclui nem
derroga o Direito Privado (Civil, Comercial e desdobramentos), que envolvem
negócios jurídicos com efeitos econômicos. Nem sequer o poderia, apesar de ser
nítido que todas essas disciplinas envolvem matéria econômica.
O que se dá é um corte transversal, a seccionar simultaneamente os diversos
ramos da ordem jurídica (no que diz respeito à ordem jurídico-econômica).
O Direito comercial, regulando as relações entre comerciantes (empresários) e
entre esses e os destinatários de suas atividades no âmbito privado, tem com o Direito
Econômico pontos de tangência nas normas que delimitam, na órbita do interesse
público, os direitos e as obrigações daqueles no exercício da atividade profissional e
que definem as suas relações com os consumidores, com os investidores, com os
demais empresários e assim por diante.
Já o Direito Econômico tem de buscar no Direito Comercial, dentre outras, as
noções sobre formas societárias, grupos de empresas, contratos de integração e
interdependência econômica, poder de controle interno e externo no seio empresarial.
A peculiaridade reside em que tais ramos tradicionais do Direito Privado
regulam a vida e a interação jurídica dos particulares, tendo como objetivo imediato a
coordenação de interesses disponíveis. A não ser frente às exceções juridicamente
positivadas, em que se dá a indisponibilidade dos direitos (p. ex., os interesses dos
absolutamente incapazes – C. Civil, art. 3º), a ideia da ordem jurídica privada remonta
basicamente aos conceitos originários do Estado Liberal: homens livres dispondo sem
peias acerca de seus bens e direitos. Assim deve-se entender na origem o Direito Civil
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ou o Direito Comercial, que existiam muito tempo antes de surgirem as cogitações
acerca do Direito Econômico.
O que se dá é que a faceta econômica das disciplinas jurídicas privadas
configura um efeito reflexo ou mediato da incidência das normas às respectivas
hipóteses fáticas. Enquanto isso, o Direito Econômico envolve os mesmos assuntos
sob um ângulo econômico primário ou imediato – além de dispor acerca de matérias
estranhas ao Direito Privado propriamente dito. A atividade econômica em sentido
estrito reveste-se de um valor de conduta – de dever ser econômico – juridicamente
atribuindo-se lhe uma função no complexo das próprias aspirações estatais.
Há, portanto, um envolvimento entre fatos econômicos específicos, aos quais o
Estado (Legislador e mesmo a Administração) atribui maior dimensão axiológica,
conferindo-lhes uma dimensão social de tal relevância que culmina na sua definição e
subsunção a previsões de Direito Público.
No seguinte exemplo ilustrador, o conceito de “preço” e suas derivações. O
fato econômico “preço” tem um regime, uma concepção e respectivas consequências
precisas no Direito Econômico (v.g., expressão de uma política governamental ou
definidor da posição de poder dominante em determinado mercado). Além disso,
possui outras tantas características equivalentes e absolutamente diversas no Direito
Civil ou Comercial (prestação relativa ao valor de troca da mercadoria). A mesma
realidade abordada sob dois prismas não-excludentes, mas complementares.
O mesmo pode ser dito em relação ao Direito do Trabalho, em se considerando
o trabalho como um fator da produção (um custo, um preço) ou objeto de uma política
governamental macroeconômica (contenção do desemprego). O Direito do Trabalho
não vislumbra de forma imediata a relação macroeconômica que se põe entre
empregados e empregadores – o aspecto de que ele se ocupa não está no plano
político-econômico, mas nas relações laborais stricto sensu objeto do contrato de
trabalho e as consequências jurídicas daí derivadas (férias, salário, indenizações etc.).
Questões que assumem um colorido ainda mais vivo se examinadas as próprias
diversidades entre a Ciência do Direito e a Ciência da Economia.
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Em destaque, o Direito do Trabalho está intimamente ligado à atividade
econômica e é muito regulado pelo Estado. Uma pequena empresa precisa contratar
consultoria especializada para dar conta do cipoal de leis, normas administrativas e
acordos e convenções trabalhistas aplicáveis aos empregados. Ainda há o custo
indireto da contratação, com contribuições e outros encargos a onerar a folha de
pagamento. Muito se fala da necessidade de uma reforma, tanto para flexibilizar os
direitos trabalhistas quanto para desonerar a folha dos encargos indiretos.
Os desafios são imensos e o tema é controverso. Não se pode negar que a
legislação é bastante antiga, surgida num outro contexto, mas que não atende mais às
demandas atuais. Não se sabe efetivamente o quanto uma flexibilização seria benéfica,
gerando mais e melhores postos de trabalho ou se significariam tornar ainda mais
precária a situação dos trabalhadores.
Nosso sistema é um dos mais garantistas do mundo. No entanto a média
salarial é baixa e a informalidade é generalizada, donde se conclui que não se trata de
um problema jurídico, mas econômico em sua raiz. Somente com o aumento da
riqueza, da produtividade, da escolaridade e redução dos custos indiretos das
contratações é que será possível melhorar a situação dos trabalhadores. Um dado
sintomático é a atuação da Justiça do Trabalho em diferentes períodos. Durante o
período de hiperinflação eram comuns as greves e a indexação de salários, como tudo
mais na economia. Os trabalhadores estavam sempre em busca de “reajustes” numa
corrida inglória contra a inflação. As demandas nos tribunais do trabalho
avolumavam-se quase que como um meio transverso de se fazer justiça social.
A flexibilização seria a saída para dinamizar a economia e preservar os
empregos. No entanto, o mercado de trabalho não é diferente da economia em geral e
vige aqui a lei da oferta e da procura. Se os empregos são escassos é óbvio que a
remuneração é pequena e o poder de barganha do trabalhador é nenhum. Os
desempregados, sedentos que estão por uma ocupação, ajudam a achatar ainda mais os
salários de quem está empregado. No Brasil, sempre se fala do custo da mão-de-obra,
principalmente o custo indireto, que estaria na raiz dos baixos salários e na falta de
competitividade das empresas.
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3.9 O Direito Administrativo da Economia como integrante do Direito
Econômico

Por outro lado, o Direito Administrativo da Economia é apenas uma parcela
específica do Direito Econômico como um todo. A sua definição dependerá do
sistema jurídico analisado e as respectivas premissas adotadas pelo doutrinador, mas é
possível proceder a uma sistematização genérica.
Num primeiro momento, confira-se a definição de que o objeto da disciplina
do Direito Econômico pode ser definido como o estudo da ordenação (ou regulação)
jurídica específica da organização e direção da atividade econômica pelos poderes
públicos ou pelos poderes privados, quando dotados de capacidade de editar ou
contribuir para a edição de regras com carácter geral, vinculativas dos agentes
econômicos.
Esse conceito genérico abrange todas as áreas de incidência do Direito
Econômico. Envolveria normas estruturais (de organização) e de conduta (de direção)
relativas à integralidade dos comportamentos dos agentes econômicos (de caráter
vinculativo). Não se fixa num só emissor normativo (o Estado), mas também na
regulação emitida pelos próprios particulares (que podem editar ou meramente
contribuir para a edição de prescrições vinculantes aos demais agentes). O Direito
Administrativo da Economia, vislumbrado como aquele conjunto de normas de
Direito Público (Administrativo) com objeto e/ou conteúdo econômico, estaria
inserido numa parcela desse conceito amplo.
O que põe em foco a doutrina que subordina o Direito Administrativo da
Economia a uma das áreas abrangidas pelo Direito da Economia (que envolveria toda
a ordem jurídica econômica interna). Nesse sentido, o Direito da Economia “cobre
áreas normativas bem distintas, como por exemplo: a) O Direito Internacional
Económico, que compreende o Direito produzido por fontes normativas internacionais
e cujo conteúdo é formado pela regulamentação normativa da ordem económica e das
instituições económicas; b) O Direito interno da Economia (ou Direito da Economia

56

‘stricto sensu’), que, por sua vez, integra, em Portugal e nos países com ordenamentos
jurídicos afins, duas áreas normativas bem delimitadas; b1) O Direito Administrativo
da Economia, isto é, a parte do Direito Administrativo que regula as formas
específicas da atuação e intervenção do Estado, sob forma administrativa; b2) O
Direito Econômico, isto é, o ramo do ordenamento jurídico que regula, segundo
princípios próprios, a ordem económica e as suas instituições económicas
fundamentais.
O Direito Administrativo da Economia não consubstanciaria a essência de uma
disciplina jurídico-econômica originária, pois há princípios e normas próprias do
Direito Administrativo que não têm nenhum relacionamento com tópicos específicos
do Direito interno da Economia (p. ex., o Direito da Concorrência e o Direito dos
Consumidores).
O que faria com que o núcleo central da disciplina do Direito da Economia
fosse constituído pelo Direito Econômico em sentido estrito, definido como o ramo de
Direito (e a respectiva disciplina de Ciência Jurídica) que contém o regime próprio e
específico dos elementos jurídicos do sistema (e do regime) econômico, do equilíbrio
econômico entre o Estado, grupos sociais e entidades privadas e o enquadramento e
regime geral das instituições económicas fundamentais.
3.10 A “crise” do Direito Administrativo e o Direito Administrativo da Economia

A fim de ampliar a argumentação e a compreensão, importante é destacar a
doutrina para quem a definição parte de uma concepção de direito administrativo que
está em crise, pois envolveria um direito de autoridade em que a posição da
Administração é profundamente diferente da dos particulares, quando, na realidade,
aquilo a que assistimos é a um crescente recurso das administrações públicas aos
instrumentos privatísticos. Constatação que afastaria ou atenuaria substancialmente a
incidência dessa espécie de atividade administrativa da atividade econômica.
A rigor, é bem verdade que o espraiamento das normas de Direito Público
(Constitucional e Administrativo) na economia e a ampliação da ação do Estado na
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esfera econômica fizeram com que fossem implementadas novas formas de ação dos
agentes econômicos e mesmo do Estado (terceiro setor, contratos de gestão, soft law
etc.), tornando possível que o Direito Administrativo da Economia admita uma
concepção que se poderia denominar de ultrapassada ou às vésperas de o ser.
Deu-se uma mutação e há setores outrora clássicos que muitos sustentam
alheios ao Direito Administrativo contemporâneo (p. ex., os serviços públicos e a sua
sucessão pelos serviços econômicos de interesse geral).
Porém, fato é que o Direito Administrativo, ao menos o brasileiro, ainda não
experimentou uma ampla disseminação dessa flexibilidade normativa, nem uma
institucionalização dos instrumentos de Direito Privado no manejar diuturno da
Administração ou tampouco uma derrogação de sua antiga configuração normativa.
As relações de Direito Administrativo, inclusive o da Economia, permanecem
sendo substancialmente caracterizadas como vínculos de subordinação – o que é
essencial à intervenção, regulação, controle e disciplina do poder econômico. A
supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse
público continuam colocando sob tensão todas as relações de administração – que
podem ser instrumentalizadas de modo mais brando, porém com o mesmo
retesamento existencial. Caso contrário, não se estará diante de intervenção ou
regulação da economia, mas frente a agentes econômicos administrando livremente os
seus interesses egoísticos.
Por outro lado, os fenômenos da “fuga para o Direito Privado” (e vice-versa da
“publicização do Direito Privado”) não merecem ser desprezados, pois, as mutações
do papel do Estado têm uma primeira tradução na compressão do princípio da
autonomia privada e na crescente subordinação dos particulares a regras imperativas
estabelecidas normativamente tendo em vista o interesse geral, mas que podem,
também, prosseguir o interesse dos próprios sujeitos econômicos isolados, muito mais
do que uma simples atividade corretiva ou conformadora da atividade privada, é a
ação pública direta que vai passar a constituir uma instância privilegiada para o
reequilíbrio das forças, através de uma profunda ampliação do papel do Estado na
satisfação de necessidades da sociedade.
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A economia interna de um país é diretamente influenciada pela política
monetária por ele adotada. Pela política monetária, o governo pode atuar sobre a taxa
de juros, pode aumentar ou diminuir o dinheiro que circula na economia. Assim, é
possível diminuir o volume de dinheiro na economia, por exemplo, no intuito de
controlar e/ou diminuir as taxas de juros e, consequentemente, a inflação.
Se o objetivo é controlar a inflação, compram-se títulos públicos, diminuindo o
estoque monetário da economia. Quando se anseia o crescimento econômico, o meio
seria aumentar o estoque de moedas.
A inflação é um processo no qual o nível de preço está subindo e o dinheiro
está perdendo valor. Assim, muitos cidadãos não possuem capital suficiente para
permanecer adquirindo determinados produtos e serviços.
Tem-se que a inflação atinge principalmente os indivíduos mais pobres de uma
economia. Os ricos possuem uma maior parte de sua renda alocada em capital, tendo
um menor custo de consumo via crédito, usando menos moeda e sofrendo menos com
a desvalorização da mesma.
Os efeitos da inflação sobre a distribuição de renda mostram que, a classe
trabalhadora é a que mais perde com o aumento das taxas de inflação, principalmente
os trabalhadores de baixa renda, que não tem condições de se protegerem com
investimento em poupanças, porque consome toda sua renda.
Ainda, as elevadas taxas de juros provocam efeitos sobre a balança de
pagamento, em níveis superiores ao aumento de preços internacionais, encarecendo o
produto nacional em relação ao produto externo, provocando um estimulo às
importações e desestimulo às exportações.
Nesse sentido, o Plano Real representou uma tentativa de redefinir a estratégia
de desenvolvimento nacional, a fim de viabilizar o processo de redistribuição de
renda. A redistribuição de renda fora significativa, dos 5% mais ricos para os 10%
mais pobres.
Iniciava-se um novo processo no Brasil, onde esta significativa redistribuição
de renda permitiu a abertura de novas possibilidades, utilizando-se, para tal, das
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âncoras monetária e cambial. A política monetária passou a ser mais restritiva,
paralelamente ao controle da demanda e da expansão cambial.
Entretanto, as mudanças sociais não mais permitem que se imagine uma
sociedade absolutamente plena, onde as demandas sociais desapareceriam por
completo ao mesmo passo em que surgiriam. Em meados de 2008, instaurou-se uma
crise financeira mundial. Instalava-se o caos, a abertura de mercados, a necessidade
urgente de novas políticas em todo o mundo. A partir de 2014, o Brasil passou a se
inserir ainda mais no ambiente de crise, sendo protagonista de histórias de corrupção e
desvio de recursos públicos, ocasionando o aumento da inflação, entre outros efeitos
econômicos relevantes.
Observa-se, tanto na crise de 1929 como nas crises atuais, uma clara
ineficiência dos mecanismos reguladores do Estado. É preciso lembrar que as crises
são fenômenos inerentes ao sistema capitalista e são decorrentes de suas reconhecidas
imperfeições, o que reforça a necessidade do Estado atuar de maneira consistente
como ente regulador.
A intervenção do Estado no tocante às situações de crise é imprescindível para
a regulação da economia de um modo geral, evitando prejuízos ainda maiores. O
agravamento da crise em 2008 obrigou o governo brasileiro a mudar o discurso da
“blindagem” ou do “descolamento” da economia brasileira em relação aos Estados
Unidos, levando o Banco Central do Brasil a adotar uma série de medidas
econômicas.
É necessário que o Brasil invista em uma nova política monetária e, tendo em
vista o status atual de uma nova crise, agora também de cunho político, faz-se
necessário repensar todo o enquadramento político, monetário e cambial do país.
Algumas decisões precisam ser tomadas e, muitas delas, geram certa
indignação. Enquanto a economia do país vai de mal a pior, doa-se milhões para
outros países que passam por dificuldades. Enquanto são aprovados aumentos salariais
inimagináveis para o Poder Legislativo, o assalariado mínimo recebe migalhas. É o
retrato de um Brasil desigual.
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O lucro bancário é inquestionável, enquanto a distribuição de renda permanece
desigual e a vulnerabilidade social é cada vez mais constante. Isto se deve ao fato de
que os “donos do poder” sempre conseguiram manter seus preços reajustados à frente
dos salários. É uma luta injusta, onde os menos favorecidos, os assalariados, sempre
saem perdendo.

3.11 A racionalidade pública do Direito Administrativo da Economia

Assim, o Direito Administrativo efetivamente é um Direito interno à soberania
do Estado, com limites e característicos derivados de sua própria racionalidade.
Torná-lo relativo à economia – o Direito (Administrativo) “da Economia” – não pode
implicar a inserção nele de todas as relações econômicas ou geradoras de efeitos
econômicos regidas pela ordem jurídica, mas apenas um resultado em sentido inverso:
há questões ou matérias regidas pelo Direito Administrativo que dizem respeito à
ordem jurídica da economia, as formas específicas da atuação e intervenção do
Estado, sob forma administrativa.
Tampouco a adjetivação econômica do Direito Administrativo poderia ter o
condão de inverter a racionalidade que lhe é ínsita. Não se pode ler o Direito
Administrativo da Economia à luz do Direito Privado e muito menos sob a lógica
econômica. O principal reside em uma disciplina jurídica emanada sob a forma de
normas de Direito Público. Não um Direito Público agressivo, mas orientado pelos
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade (boa-fé),
eficiência e publicidade (art. 37, caput).
De acordo com o princípio da eficiência, a Administração deve atuar de modo
ágil e preciso para produzir resultados que atendam às necessidades da população,
com produtividade e economicidade, o que significa executar os serviços com
presteza, perfeição e rendimento funcional, além de exigir que se elimine o
desperdício de recursos públicos.
Tal princípio curva-se à razão e fim maior do Estado, que é a prestação dos
serviços essenciais à população, pela adoção de todos os meios legais e morais
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possíveis para satisfação do bem comum. O princípio da eficiência deve se valer de
critérios legais e morais para utilizar, da melhor maneira possível, os recursos
públicos, evitando desperdícios e procurando garantir maior rentabilidade social. Tal
princípio impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus agentes a
persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma
imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em
busca da qualidade.
A burocracia na Administração Pública surge no Brasil durante o período
militar e se expande em plena ditadura.
Os princípios orientadores da Administração Pública burocrática são a
profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o
formalismo. O controle administrativo vem sempre a priori, com o controle rígido do
processo a evitar a corrupção e o nepotismo. O novo conceito é de racionalidade e
eficiência administrativa, com a separação entre a coisa pública e a privada, regras
legais e operacionais pré-definidas, reestruturação e reorientação da administração
para atender às novas demandas sociais.
Duas fases da Administração Pública burocrática podem ser observadas no
Brasil. A primeira – modelo clássico, correspondente ao período de 1930-1945, teve
ênfase na reforma dos meios e no autoritarismo, com um modelo fechado e
autorreferido de administração, em que os fins não eram relevantes. A excessiva
centralização da Administração Pública era questionada no período de transição, com
o fim do Estado Novo. Mas ações concretas só vieram a partir do Governo JK (19561961), com a chamada administração para o desenvolvimento. Essa segunda fase, com
ênfase no desenvolvimento do País, perdurou até as vésperas da reforma gerencial.
Para alguns doutrinadores, burocracia é o tipo ideal de administração, que
funciona bem em épocas de crise, já que as regras, a hierarquia e o controle garantem
o alcance dos objetivos. O tipo ideal não existe, e a consequência disso é que os
governos começaram a ser acusados de ineficazes, ineficientes e altamente custosos.
Não havia espaço para agilidade, flexibilidade, criatividade e nem para escolher meios
adequados ao alcance dos objetivos. Demitir servidores com produtividade baixa,
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premiar bons servidores pelos resultados, conferir rumo à administração para os
resultados, nada disso era permitido, devido ao emaranhado de normas para seguir.
No momento inicial, a burocracia deu certo, funcionando bem, mas depois as
administrações burocráticas começaram a ser encaradas como um amontoado de
papelórios que se multiplicavam, tornando os governos incapazes de atender às
demandas da sociedade e causando ineficiência às organizações em geral. A
burocracia, às vésperas da reforma gerencial, foi taxada de lenta, cara, ineficiente e
incapaz de atender às demandas dos cidadãos.
Baseado nos princípios da confiança, descentralização, flexibilidade,
orientação para o cidadão e busca por resultados, o paradigma pós-burocrático não
pretendia alterar por completo as práticas burocráticas, mas sim substituir aspectos já
superados, para garantir maior eficiência, eficácia e efetividade. Os princípios da
orientação para o cidadão-cliente, do controle por resultados e da competição
administrada foram acrescidos à avaliação sistemática, à recompensa pelo
desempenho e à capacitação permanente.
Procedimentos longos e lentos não propiciam decisões céleres, e estruturas
complexas muitas vezes distanciam-se da eficiência. Confusões burocráticas geram
distorções no fluxo de informações e tendem a fazer com que o sistema crie seus
próprios pontos de referência às diretrizes políticas, além de facilitar que as
determinações gerenciais se percam na medida em que descem na cadeia hierárquica.
Para que a eficiência seja alcançada, é preciso que haja desburocratização tanto no
procedimento administrativo quanto na estrutura administrativa.
O enxugamento de escalões burocráticos, com a atribuição do poder decisório
aos escalões mais próximos à população, faz com que a solução adotada pelo agente
público seja mais fiel às necessidades reais dos cidadãos, e também facilita o acesso
destes à formatação das decisões.
Para legitimar a atuação administrativa, tendo em vista a margem de poder
discricionário concedido ao administrador, torna-se essencial uma maior participação
e intervenção dos cidadãos na gestão da coisa pública, por meio de canais diretos de
comunicação com a Administração, debates, consultas e audiências públicas. A
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aproximação da Administração Pública aos usuários é importante subsídio para
auxiliar o agente público a adotar a solução mais eficiente para o caso concreto.
A eficiência deve maximizar o bem comum, sopesando os interesses
envolvidos, mas sem deixar de lado a verificação dos meios escassos disponíveis, ou
seja, deve-se fazer uma valoração comparativa a fim de adotar a melhor solução para
o caso concreto. Boas ideias e bons planos às vezes são inviabilizados por falta de
pessoal qualificado no quadro do serviço público, ou então os servidores não
conseguem conduzir o plano da melhor forma por falta de preparo ou de pessoal ou
mesmo de meios para buscar a melhor alternativa. O mandamento constitucional de
maximizar a prossecução do bem comum diz respeito à eficiência lato sensu, e para
isso é preciso haver a síntese equilibrada dos interesses públicos.
A economicidade diz respeito ao aspecto econômico da eficiência stricto
sensu, tendo relação com a otimização na articulação dos meios financeiros, da
adequação da relação custo x benefício, em minimizar os custos financeiros para certo
resultado almejado e combate ao desperdício. Sob um enfoque mais global, a
economicidade requer a eficiência da gestão financeira e da execução orçamentária,
baseada na minimização de custos e gastos públicos e na maximização da receita e da
arrecadação. Essa maximização da receita não significa garantir a maior carga
tributária possível, mas sim minimizar a distância entre a tributação juridicamente
devida e o aporte real de recursos tributários aos cofres públicos. Em outra visão, as
atividades da Administração Pública precisam adequar-se ao benefício social que
proporcionam, em razão do custo econômico; decorre daí a necessidade de buscar a
melhor alternativa para se efetuar a despesa pública, otimizando-se, em cada
atividade, a equação custo x benefício.
Contudo, não se perca de vista que o Direito Administrativo da Economia é
uma espécie subordinada ao gênero Direito Administrativo, e, ao mesmo tempo, é
uma parcela especial do próprio Direito Econômico interno. É uma manifestação
peculiar de ambas as disciplinas que vem assumindo foros de autonomia em sua
própria zona de incidência (mas não independência). O Direito Econômico e o Direito
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Administrativo da Economia não se desenvolvem em círculos concêntricos, mas
possuem uma zona de intersecção mútua.
O Direito Administrativo da Economia não seria uma exclusiva parcela do
conteúdo de um amplo continente denominado de Direito Econômico. Em verdade, o
que pode se dar é justamente o inverso: o Direito Administrativo trata de questões
vinculadas à ordem pública e ao exercício da função administrativa; enquanto que o
Direito Econômico em sentido estrito pode tratar do prestígio aos interesses privados
dos agentes econômicos (o controle público de preços versus o prestígio aos preços
derivados da concorrência perfeita num mercado ideal).
Nesses casos, será a compreensão oriunda do Direito Administrativo da
Economia a subordinante e o Direito Econômico stricto sensu o subordinado. Caso se
faça necessário contrastar a liberdade de iniciativa e a livre concorrência com a
valorização do trabalho humano, existência digna e justiça social (Constituição, art.
170), a ponderação e a proporcionalidade entre os princípios envolvidos deverá
colocar estes num primeiro plano, em detrimento daqueles. A disciplina que
instrumentaliza tal enfoque público (Direito Administrativo da Economia) prevalecerá
sobre aquela que pode prestigiar os legítimos interesses dos particulares (Direito
Econômico stricto sensu).
Teses administrativo-gerenciais aplicáveis às empresas privadas devem ser
vistas com ressalvas e ponderadas pela Administração Pública. O lucro, nesta, jamais
pode ser encarado como fator de eficiência da atuação, como se fosse empresa
capitalista.
Percebe-se o princípio da eficiência em sua faceta economicidade expresso no
art. 70, caput, da Constituição, ao prever que a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública, quanto à
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de
receitas, será exercida, mediante controle externo, pelo Legislativo, com o auxílio do
Tribunal de Contas, e pelo controle interno da própria Administração Pública. No art.
74 o constituinte determinou a implantação de sistema de controle interno para
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comprovação da legalidade, quanto à eficácia e à eficiência da gestão, bem como para
avaliação dos resultados e aplicação dos recursos públicos por particulares.
Acerca da integração entre os princípios da livre iniciativa e da valorização do
trabalho humano como a base da Ordem Econômica brasileira, sem a plena vigência
de tais princípios, que constituem a sua condição essencial, sem a qual a ordem
econômica passaria a ser outra, constitucionalmente inaceitável.
Constatação que não resolve o problema à totalidade, pois há zonas cinzentas
em que o atrito fático entre as disciplinas provavelmente exigirá o recurso ao exame
do caso concreto para a sua solução. Existem certos momentos em que o intérprete
poderá se ver subjugado pelo mundo do ser para compreender a linguagem do deverser; se determinado ato concorrencial entre concessionários de serviços públicos
envolve uma questão de Direito da Concorrência ou de Direito Administrativo, ambos
em sentido estrito, ou de um “Direito Administrativo da Concorrência”.
Mais do que isso: haverá hipóteses em que o Direito Econômico stricto sensu
emanará normas e decisões (administrativas, jurisdicionais) que envolvem o prestígio
ao interesse público em detrimento daquele das pessoas privadas. Um exemplo ainda
recente é o da discussão mundial sobre os produtos agrícolas transgênicos – em
especial no Brasil, onde assumiu carga de litígio judicial com ampla divulgação
pública e manifestação das autoridades governamentais.
A abrandar a carga de responsabilidade ante a definição, é importante frisar
que o sistema brasileiro de jurisdição una torna a discussão quase que restrita ao
mundo acadêmico: não há significativas consequências práticas derivadas, a não ser
em determinadas hipóteses que envolvem as autoridades administrativas reguladoras
(p. ex., o Banco Central, regendo o setor bancário, versus o CADE, regendo a
concorrência no mesmo setor. Ou poder-se cogitar dos efeitos da norma jurídica
incidente ao caso (ordem pública e ordem privada em face do Direito Intertemporal) –
o que não deriva exclusivamente do “nome de batismo” da disciplina, mas antes da
natureza jurídica da norma posta em jogo. Porém, pouco além desses poucos tópicos a
discussão tem maior repercussão prática.
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O que é ainda mais atenuado pela reiterada constatação de que a divisão
interna entre as disciplinas jurídicas antes configura um seccionamento acadêmico em
sentido estrito, vez que a ordem jurídica é una: existe uma interdisciplinaridade
inerente ao ambiente jurídico, que não pode ser perdida de vista nas investigações
científicas.
Por fim, não se pode descartar a existência de matérias estranhas ao Direito
Administrativo e nele periodicamente imbricadas. O feixe de princípios e normas
típico do Direito Administrativo não abrange as normas de Direito do Consumidor,
apesar de elas serem aplicadas em algumas relações que envolvem o Direito
Administrativo (v.g., a Lei de Concessões– Lei 8987/1995, art. 7º, e o próprio Código
de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90, art. 22).
O mesmo se dá em relação às normas de Direito Civil (que se aplicam à larga
aos contratos administrativos e ao regime dos bens públicos – p. ex., Lei 8.666/93, art.
54, e Cód. Civil, art. 98 ss.). O regime de inserção e exclusão é o mesmo.

3.12 O Direito Administrativo da Economia em sentido estrito

Afastadas tais peculiaridades, o presente trabalho pretende examinar com
maior detença o Direito Administrativo da Economia.
Ora, o Direito Administrativo é o Direito que rege a Administração Pública (ou
quem lhe faça as vezes), no exercício da função administrativa. Cria e disciplina o
conteúdo e os limites da competência possível de ser exercitada pelo EstadoAdministração no cumprimento às finalidades normativas. Desenvolve-se intra e extra
ao corpo orgânico da Administração e dentre os campos nela abrangidos estão as
relações que se põem entre o Estado e a economia.
O qualificativo “da Economia” quer significar o setor cognitivo por onde se
desdobra a incidência de uma parcela das normas típicas de Direito Administrativo.
Nesse sentido, o Direito Administrativo da Economia fixa a organização e as
finalidades da ação da Administração Pública com repercussões no domínio
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econômico, bem como o que diz respeito às relações jurídicas entre esta e as pessoas
privadas. Trata-se do exercício da função administrativo-econômica do Estado.
Ou seja: a ratio dessa disciplina consiste em prestigiar a ação econômica
estatal infralegal – seja ela concreta (atos administrativos, leis-medida, processo
administrativo etc.), seja geral e abstrata (regulamentos administrativos), tendo o
Direito Administrativo como um instrumento para a implementação de políticas
públicas ou para a correção de desvios dos agentes econômicos.
Não se trata do ramo do Direito Administrativo que envolve apenas o trato do
“poder de polícia” (ou “competência fiscalizadora”, ou “Direito Administrativo
Ordenador”), mas também o fomento, a indução e o intervencionismo empresarial
ativo.
Quando o Estado intervém no domínio econômico constitucionalmente
reservado às pessoas privadas, assim o faz através do manejo de competências de
Direito Administrativo. O “toque de Midas” da Administração Pública igualmente
confere natureza pública às relações jurídicas por ela desenvolvidas no campo da
economia (o que parcialmente não ocorre sob as exceções do art. 173, devido às
mitigações lá previstas). A Administração não poderia ignorar o Direito
Administrativo no exercício de suas funções, nem mesmo quando interage no espaço
econômico reservado às pessoas privadas.
Por outro lado, o Direito Administrativo da Economia não exclui nem atenua o
Direito Administrativo tradicional, mas desdobra a incidência deste num outro plano
normativo e cognitivo – prestigiando o eixo central da disciplina. Isso tanto no sentido
orgânico (a Administração Pública ou quem lhe faça as vezes), como no sentido
material (o regime jurídico de Direito Administrativo).
Ademais, não suprime as normas específicas de regimes jurídicos típicos
(como o Direito da Concorrência ou o Direito dos Consumidores), mas nelas lança
luzes de uma normatividade toda própria: a natureza jurídica de um Direito
Administrativo aplicado aos setores econômicos onde diretamente interage o Estado
ou onde há determinado tipo de controle ou incentivos do Estado.
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A locução Direito Administrativo da Economia é a que melhor designa as
relações jurídicas disciplinadoras do vínculo de Ordem Econômica que se desenvolve
entre Estado e particulares.
A definição do Direito Administrativo Econômico é constituída pelas regras e
instituições relativas aos órgãos administrativos dotados de atribuições em matéria de
economia (é a administração econômica no sentido orgânico da expressão) e,
sobretudo, pelo conjunto dos princípios e regras de fundo aplicáveis às relações dos
administrados com a administração por ocasião das intervenções econômicas desta
última. Embora o direito constitucional económico tenha a sua importância, é sem
dúvida o direito administrativo econômico que constitui a parte mais rica do direito
público econômico.
O Direito Administrativo da Economia disciplina e estuda as relações que se
põem entre o poder econômico particular e o poder político-econômico do Estado.
Fixa em especial a forma de inserção da Administração Pública na atividade
econômica: se através de intervenção, serviços públicos, atividade econômica privada
ou regulação normativa da economia privada.

3.13 Direito e Economia, Economia e Direito: linguagens e leituras
dessemelhantes

Numa tentativa de melhor explicar a abordagem que será a seguir
desenvolvida, cogite-se da análise da economia sob o ângulo puramente da Ciência
Econômica. Ainda que surjam repercussões de ordem pública (ou social), essa
avaliação terá como ponto de partida os fatos e relações num esquema
comportamental dos agentes privados no gerenciamento de seus bens e interesses
econômicos (interesses egoísticos, tomada de decisões, interações, custos, preços,
alocações de recursos, forças e tendências que afetam a economia).
A economia forma-se e se modifica no seio das relações sociais, na
administração diuturna de uma pequena quantidade de recursos limitados. Contempla
o estudo do uso de recursos escassos que possuam aplicações alternativas. A
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Economia estuda como pessoas, empresas, governos e outras organizações de nossa
sociedade fazem escolhas e como essas escolhas determinam a forma como a
sociedade utiliza seus recursos.
As teorias econômicas não são apenas analíticas ou descritivas, mas sobretudo
propositivas (coletas de dados, observação, análise e formulação de hipóteses). Têm
como pressuposto determinados paradigmas que tentam explicar e prever
objetivamente o comportamento dos agentes econômicos nos respectivos mercados,
suas decisões e efeitos. Mediante análise científica de tais informações, formulam
propostas e soluções para os problemas e dilemas econômicos.
Isso sem se esquecer da circunstância de que os economistas têm diversas
teorias que dão margem a diferentes opiniões técnicas acerca dos mesmos fatos: um
neoclássico dificilmente entrará em acordo com as propostas de um keynesiano, pois
cada um deles legitima as suas verdades científicas e as demonstra de acordo com os
seus paradigmas.
A depender das premissas ideológicas e científicas, a economia variará a sua
contemplação e as suas proposições (p. ex., relações e meios de troca versus relações
de poder). Na medida em que o Estado (Legislativo, Executivo e Judiciário)
igualmente atua no cenário econômico, também pode ser vislumbrado na condição de
agente econômico, tal como os demais.
Apesar de ser detentor de determinados privilégios e ônus, o Estado produz
fatos que influenciam ou impõem determinadas considerações específicas quanto às
relações econômicas e à administração dos recursos: uma determinada legislação pode
ser tomada como fator de investimento ou não (custos ambientais, v.g.) – da mesma
forma que o comportamento dos governantes e os limites à ação administrativa do
Estado (os “marcos” e “riscos” regulatórios) ou os custos da tramitação de um
processo judicial.
Por isso que igualmente o Direito é visto como mais um fator econômico pelas
teorias da Análise Econômica do Direito – AED (ou law and economics).

3.14 A visão jurídica do cenário econômico
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Em contrapartida, a visão puramente jurídica não ignora a concepção
econômica, mas a aborda sob outro ângulo: o Direito é essencialmente um sistema
autopoiético, que se auto refere e constrói os seus conceitos. Como que numa
atribuição excludente, o Direito propõe e positiva os termos específicos ao seu
universo: as normas jurídicas. A hermenêutica jurídica interpreta o Direito posto na
tentativa de harmonizar internamente o seu próprio sistema: os atos e fatos jurídicos
têm a sua existência, validade, perfeição e eficácia oriundas da norma jurídica.
Ainda que absolutamente diversas as correntes doutrinárias em constante
debate (os “normativistas puros”, os “jusnaturalistas”, o “Direito alternativo” etc.), as
“verdades” para o jurista têm por alicerce comum o Ordenamento Jurídico
previamente positivado em regras e princípios (estes implícitos ou explícitos no
sistema). As teorias visam a aplicar ou a negar aplicação ao Direito – às normas
jurídicas componentes do sistema postas à análise do hermeneuta. Pouco importa o
motivo do acolhimento ou a negativa: o que está em jogo é o direito positivo.
Nesse sentido, importante é destacar que o conceito de norma jurídica é um
centro teórico organizador de uma dogmática analítica. Mesmo sem desconhecer que
o jurista, ao conceber normativamente as relações sociais, a fim de criar condições
para a decidibilidade de seus conflitos, também é um cientista social, há de se
reconhecer que a norma é o seu critério fundamental de análise, manifestando-se para
ele o fenômeno jurídico como um dever-ser da conduta, um conjunto de proibições,
obrigações, permissões, por meio das quais os homens criam entre si relações de
subordinação, coordenação, organizam seu comportamento coletivamente, interpretam
suas próprias prescrições, delimitam o exercício do poder etc. Com isto é também
possível encarar as instituições sociais, como a família, a empresa, a administração
pública,

como

conjuntos

de

comportamentos

disciplinados

e

delimitados

normativamente.
A análise jurídica das teorias e fenômenos econômicos objetos de prescrições
normativas têm como ponto de partida o Direito já positivado e a finalidade visada
pela norma jurídica, interpretada como unidade incindível de um sistema harmônico (e
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não a “administração de recursos escassos” ou as teorias que a expliquem e a
incrementem).
A Constituição e demais normas balizam a cognição jurídica de qualquer
fenômeno social (família, trabalho, economia etc.). Por isso que muitas vezes há uma
dissociação e mesmo uma oposição intransponível entre a mens legislatoris e a mens
legis. A contemplação recíproca entre o Direito e a economia auxilia o ato de
esclarecer e compreender o plano fático, integrando-o ao jurídico para sua melhor e
mais eficiente aplicação.
Descobre-se o cenário axiológico inerente à percepção do conteúdo normativo
(fatos, valores e normas); os valores que a ele estão subjacentes e a sua integração ou
aplicação ao mundo do ser. Pode possibilitar a revelação da razão de ser da
positivação da norma. Porém, insista-se que a construção científica do Direito tem
como marco zero... o próprio Direito. O que se lê são textos que resultam em normas
jurídicas a ser aplicadas. Daí o engano dos que pensam que a economia e o direito
podem estudar um mesmo objeto, o tributo, por exemplo, intercambiando
informações, observações, princípios e técnicas de compreensão, operação e
aplicação. O conceito de tributo, para o direito, nasce e esgota-se no universo jurídico.
Levando-se em conta o exemplo citado, para o jurista o conceito de tributo é
um conceito oriundo, aplicado e exaurido no mundo do Direito. Deve gerar efeitos de
fato, é bem verdade, mas a partir daí a análise jurídica stricto sensu é próxima do
impertinente. Quaisquer outros fatos ou detalhes são irrelevantes às suas cogitações.
A solução está na compreensão harmônica da Constituição e das leis, lidas e
interpretadas de acordo com o contexto histórico vivido pelo intérprete. O que não
significa o desprezo ao mundo dos fatos, nem uma rejeição à contemplação valorativa
do fenômeno normativo. Permanece a hermenêutica jurídica do Direito, mas sem uma
refutação ao mundo que o cerca, incluindo-se aí o da Economia.
Porém, é importante destacar que não se trata de uma compreensão serena e
harmônica.
Tais dissensões reacendem a questão acerca do relacionamento entre Direito e
Economia. Não há dúvidas de que as disciplinas caminham lado a lado no domínio
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econômico, interagindo, sofrendo influência recíproca e instaurando conflitos, muitas
vezes estudando e pretendendo disciplinar as mesmas relações sociais sob ângulos
diversos. Porém, cada uma delas tem o seu próprio ponto de partida, a sua
metodologia e o seu ponto de chegada.
Enquanto ciência, o Direito não pode simplesmente desprezar a economia, mas
deve dela se valer para descortinar o porquê e a finalidade de algumas de suas próprias
normas (a produção normativa certamente não atua com tamanho desprezo). Com isso
não se está a defender uma teoria econômica pura do Direito: a integração
transparente aprimora ambas as disciplinas e não implica subjugar uma à outra, nem
tampouco alterar ou contaminar os respectivos pressupostos de cognição (ou
paradigmas). Mas isso não significa consagrar que a atividade hermenêutica seja
destinada a implementar as teorias econômicas. A leitura das normas jurídicas não é
ancilar à Ciência Econômica a elas porventura subjacente. Para o jurista, não é só a
economia que interpreta o Direito, dizendo o que está contido nesta ou naquela norma.
O que se deseja firmar é o fato de que a compreensão teleológica dos preceitos
de Direito Econômico e Direito Administrativo da Economia não pode prescindir do
recurso (ou mesmo da ajuda) da Ciência da Economia. O poder de controle societário
efetivamente, a análise do fenômeno não deve reduzir-se unicamente aos textos legais,
sob pena de mirrar-se numa exegese estéril de palavras. O exercício do poder, em
qualquer sociedade, nem sempre se ajusta ao modelo normativo. Há poderes de fato e
poderes de direito, assim como há soberanias efetivas e soberanias meramente
formais, destituídas de qualquer efetividade.
A História do Brasil está repleta de exemplos da aplicação de teorias
econômicas e os seus paradigmas através de normas jurídicas. Porém, mesmo em
casos de comoção nacional, as normas jurídicas permaneceram sendo interpretadas à
luz da Constituição, gerando debates e dissensões radicais, é bem verdade.
A referência mais clara diz respeito aos Planos Econômicos (“Cruzado”,
“Bresser”, “Verão”, “Collor” etc.) e o respectivo controle jurisdicional. Caso a
economia servisse de matriz hermenêutica ao Direito, dificilmente teria ocorrido a
desconsideração jurídica dos expurgos de correção monetária, dos empréstimos
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compulsórios, dos congelamentos, das “tablitas” de deflação e da retenção dos ativos
financeiros.
Indo avante, e rigorosamente, em muitas hipóteses é próximo do impossível
conhecer o Direito sem um estudo prévio da economia (e vice-versa). Há casos em
que a leitura da norma jurídica não prescinde do conhecimento econômico, sem que
isso signifique a submissão daquela a este. As mutações atuais operadas no mundo do
Direito comprovam a assertiva. Por exemplo, é francamente inviável a perfeita
compreensão das autoridades reguladoras independentes sem a cognição prévia do que
venha a ser a regulação econômica, os marcos regulatórios, os monopólios, o
compartilhamento de infraestruturas, a teoria da captura etc.
O jurista que pretendesse ignorar essas realidades estaria destinado a
interpretar as normas sem se aperceber do porquê de sua existência (e mesmo o seu
sentido, conteúdo e alcance). Significaria apreender outro mundo, ainda diverso
daquele do ser e do dever-ser: um mundo interno à própria alternativa individual de
cognição excludente adotada pelo intérprete. Ao excluir peremptoriamente a economia
de seu universo hermenêutico, o jurista criaria o seu mundo peculiar e exclusivo,
recheado de normas jurídicas para as quais a economia não existe (ou não gera
quaisquer efeitos).
Caso se descarte o conhecimento da motivação econômica de tais fatos
disciplinados pelo Direito, estar-se-á diante de uma análise parcial de um fenômeno
multifacetado – correndo-se o sério risco de propor soluções jurídicas dissociadas da
realidade. E o hermeneuta não pode abstrair da realidade para interpretar o Direito.
Não pode se contentar com uma explicação científica analítica parcial, que não
compreenda os valores subjacentes à norma e abstraia-se da qualidade política do
Direito Administrativo da Economia.
Além disso, há determinados momentos em que o Direito simplesmente não
dispõe dos conceitos básicos a autorizar uma compreensão normativa imediata e
estrita do fenômeno econômico (nem tampouco pode o leitor os criar livremente).
Claro que sempre se pode lançar mão do recurso, e.g., ao Direito Romano para
explicar o pedágio em rodovias objeto de concessão ou ao iter das célebres máximas
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hermenêuticas de Savigny (interpretação histórica, literal, sistemática e teleológica)
para descobrir o significado do princípio da universalização do serviço de
telecomunicações, mas a natureza atributiva do Direito e de sua interpretação
tenderiam a carecer de qualquer substância.
Isso faria com que o intérprete se esforçasse ainda mais numa leitura ao
mesmo tempo criativa e fechada do Ordenamento Jurídico, a fim de fazer emergir um
conceito explícito resultante do que está implícito no sistema (ou do que talvez esteja
implícito). O que pode gerar desvios e, com certeza, deixa de produzir conceitos
unânimes (ou ao menos estáveis).
Tome-se um exemplo contemporâneo, que diz respeito ao Direito
Administrativo

da

Economia:

a

qualificação

jurídica

do

fenômeno

do

“compartilhamento de infraestruturas” (que envolve a doutrina das essential facilities
– os insumos essenciais ao exercício de determinada atividade econômica).
Há doutrinadores que, em determinados casos (que envolvem o uso de bens
imóveis), sustentam tratar-se de uma servidão administrativa, enquanto outros negam
peremptoriamente tal característica. Uma vez que não há definição normativa a
respeito (como soe acontecer no Direito Administrativo), as controvérsias
permanecerão amplas por um bom período de tempo.
Ocorre que, no sistema brasileiro, os princípios da inafastabilidade e do non
liquet tornam as coisas ainda mais complicadas. Mesmo que os temas envolvam
controvérsias inéditas ao mundo do dever-ser substancial, o Judiciário não pode se
abster de proferir a decisão nos casos concretos postos em juízo (Constituição, art. 5º,
inc. XXXV, e CPC, art. 126).
Mais do que isso, é nítido que o Direito se presta a positivar e implementar as
teorias econômicas através das políticas públicas, dando aplicação às ideias elaboradas
pelos economistas ou institucionalizando o seu controle. O que não significa a defesa
de uma obediência irrestrita do mundo jurídico à seara econômica, nem tampouco um
enaltecimento da discricionariedade técnica. O Direito Administrativo não pode ser
um apanágio da economia, mas exige uma compreensão exaustiva de seus
pressupostos.
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Assim, a disciplina do Direito Administrativo da Economia estuda a ordem
jurídico-administrativa de fatos e relações econômicas – sem os desprezar, mas os
examinando sob um ângulo todo próprio. Ideia equivalente se vislumbra na concepção
prévia à análise do conteúdo do Direito Econômico.
A análise do problema deve ser empreendida mediante a determinação do
conteúdo do Direito Econômico. Para que o possamos compreender, pois, é
imprescindível, preliminarmente, procedermos a tal consideração, que nos leva a
afirmar a distinção existente entre o fato econômico isolado, tomado como
fundamento do Direito, e o fato econômico juridicamente regulado. No primeiro caso,
o elemento econômico é tomado como dado para a construção do Direito; no segundo,
na regulamentação jurídica do econômico, encontramos o conteúdo do Direito
Econômico.
Por fim, não se olvide que o intérprete carrega consigo uma série de premissas
jurídicas ao ler os textos normativos (mesmo institucionais, ideológicas e pessoais).
Cada qual detém a sua própria “lente idiossincrática”. Os comandos normativos são
descobertos e aplicados de acordo com a construção prévia de uma série de
pressupostos cognitivos que tendem a levar a exegese do Direito para si, em si e por
si. A norma a ser aplicada surge no momento da sua leitura – já está positivada em
texto legal, mas é o operador jurídico que descobre ou implementa o seu significado
concreto.
Tudo isso em combinação com a carga cognitiva aportada pelo momento
histórico da sociedade em que vive o intérprete. Constatação que remonta à
advertência de que o direito não apenas possui uma linguagem, mas é uma linguagem,
na medida em que instrumenta uma modalidade de comunicação entre os homens, seja
para ordenar situações de conflito, seja para instrumentalizar políticas. E comunicação
nem sempre é o que o emissor deseja transmitir (voluntas legislatoris), mas o que o
receptor compreende (que acaba por se tornar a voluntas legis).

3.15 A criatividade econômica versus o conservadorismo jurídico
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Claro que pode haver coincidências, mas fato é que a Ciência da Economia
goza de uma liberdade criativa muito maior do que a da Ciência do Direito (mesmo no
Direito Administrativo da Economia). As atribuições e o desenvolvimento da
economia vinculam-se a escolas edificadoras de teorias dinâmicas, a propor constantes
e renovadas soluções aos diuturnos problemas concretos – que têm como ponto de
partida e são diretamente aplicadas no mundo do ser (na maioria das vezes valendo-se
do Direito como instrumento de ação).
A economia vê o presente à luz do exame do passado, mas pensando no futuro
e propondo inovações imediatas para esse futuro. Já Direito é mais lento, fechado e
reacionário. Baseia-se no que já foi positivado em princípios e regras, depois de um
longo processo de elaboração que tem por lastro uma visão de um passado remoto.
Suas propostas são de estabilidade e segurança das relações jurídicas. A aplicação do
Direito entende e cria o presente pensando no passado; o futuro é “inovado” com base
nos limites de um passado ideal.
Esse caráter pretérito do Direito tem agravantes naquilo que se denomina de
uma das patologias crônicas da hermenêutica constitucional brasileira, que é a
interpretação retrospectiva, pela qual se procura interpretar o texto novo de maneira a
que ele não inove nada, mas, ao revés, fique tão parecido quanto possível com o
antigo. Ao definir a hermenêutica retrospectiva, reporta-se à lição pela qual põe-se
ênfase nas semelhanças, corre-se um véu sobre as diferenças e conclui-se que, à luz
daquelas, e a despeito destas, a disciplina da matéria, afinal de contas, mudou pouco,
se é que na verdade mudou.
Essa constante visão longínqua impede a compreensão do presente e o
desenvolvimento de um novo futuro – correndo o risco de fixar o paradoxo de um
“futuro velho”. Mesmo porque, tal como desenvolvido, o que se exige é que a visão
contemporânea do Direito Administrativo produza decisões motivadas não apenas
com dados do passado, “mas que sejam considerados também elementos justificativos
voltados para o futuro, através de um exercício prospectivo”. A eficiência e a justeza
das decisões administrativas (e mesmo da concepção do Direito Administrativo da
Economia) devem necessariamente passar por tal olhar voltado para o futuro.
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Assim, é preciso continuamente romper a barreira do passado, que envolve
uma concepção hermenêutica teimosamente emperrada. O Direito se renova não
apenas através da positivação de preceitos, mas também (e especialmente) na leitura
dos intérpretes. Proceder a uma hermenêutica retrospectiva da intervenção ou
regulação econômica pode importar uma negativa formal de um presente substancial e
uma fixação de soluções rejeitadas pelo mundo contemporâneo. Ou cogitando-se da
questão num plano mais amplo, na permanente lição da doutrina administrativa, visto
que conceber a ordem jurídica como uma ordem estática ou como resultado de um
processo definitivo de adaptação significa perder o sentido íntimo do direito e
confundir a ordem jurídica substancial com a ordem jurídica formal, a qual nos é dada
pelo sistema de normas legais ou pela atividade jurisdicional, não sendo sempre
expressão fiel daquela.
O Direito é, dessarte, ao mesmo tempo, unidade e multiplicidade, estabilidade
e movimento, porque é a expressão da unidade multíplice da sociedade (unitas ordinis)
e a garantia do progresso ético e material na ordem e na paz (equilíbrio em
movimento).
Essa rápida descrição pretende fixar uma proposição simultaneamente
dissociativa e integradora de conceitos jurídicos e econômicos. Dissociativa ao
estabelecer as pautas de análise e a transparência não-subordinante dos conceitos.
Integradora ao não rejeitar a compreensão econômica primária e a teleologia de alguns
dos fenômenos disciplinados pelo Direito. As linguagens e leituras dessemelhantes
não configuram um impeditivo, mas um estímulo ao intérprete e a dialética entre as
disciplinas leva à compreensão de um Direito Administrativo adjetivado pela
economia.
Seria por demais radical pretender afastar o Direito das instituições (e ideias)
sociais de sua época, bem como pretender interpretá-lo unicamente à luz da reiterada
leitura das palavras postas nos textos legais. Não se está a defender a integração ou
confusão de planos, mas a compreensão da realidade que se põe ao derredor do
Direito e onde ele próprio Direito se insere.
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Não se perca de vista a concepção weberiana do Direito como reflexo das
ideias dominantes, assim traduzida como instituições jurídicas que não se explicam a
partir de si mesmas, só podendo ser compreendidas à luz daquelas ideias que orientam
a direção política e cultural da sociedade. O conhecimento da realidade nãodissimulada é o pressuposto obrigatório da função do jurista que não se limita a ser
um simples técnico do Direito.
Assim, e à parte da discussão entre um normativismo puro (num extremo) e
uma interpretação aberta de um Direito alternativo (noutro), é importante dissociar as
linguagens, as abordagens e os escopos. Mesmo porque é óbvio que também o Direito
Econômico não sai do nada, senão que se configura em função do sistema econômico
sobre o qual se projeta e do qual é emanação.

3.16 Locuções iguais, ideias diferentes: um exemplo

A tese acima descrita torna-se ainda mais necessária porque é usual que
conceitos clássicos de uma disciplina sejam absolutamente díspares dos conceitos
albergados pela outra. Muitas vezes, os mesmos termos denotam ideias diferentes,
compatíveis ou não entre si. O que torna próximo do inevitável que a intersecção entre
o Direito e a economia exija uma dominância, a depender de quem faz a abordagem e
do momento em que ela é feita. Um rápido exemplo satisfaz os limites deste exame
inicial: o uso da locução “bens públicos”.
Para o Direito, a expressão “bens públicos” significa “os bens do domínio
nacional pertencentes às pessoas de direito público interno; todos os outros são
particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem” (Cód. Civil, art. 98). Estão
disciplinados na Constituição os bens da União (arts. 20 e 176, caput) e dos Estados
(art. 26).
Sob o enfoque específico do Direito Administrativo, confira-se a doutrina de
Celso Antônio Bandeira De Mello (2020, p. 367):
Bens públicos são todos os bens que pertencem às pessoas jurídicas de
Direito Público, isto é, União, Estados, Distrito Federal, Municípios,
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respectivas autarquias e fundações de Direito Público [...], bem como os
que, embora não pertencentes a tais pessoas, estejam afetados à prestação
de um serviço público.
O conjunto dos bens públicos forma o ‘domínio público’, que inclui tanto
bens móveis como imóveis.
[...]
A noção de bem público, tal como qualquer outra noção em Direito, só
interessa se for correlata a um dado regime jurídico. Assim, todos os bens
que estiverem sujeitos ao mesmo regime público deverão ser havidos como
bens públicos. Ora, bens particulares quando afetados a uma atividade
pública (enquanto o estiverem) ficam submissos ao mesmo regime jurídico
dos bens de propriedade pública. Logo, têm de estar incluídos no conceito
de bem público.

O conceito jurídico de bens públicos envolve um conjunto de normas
previamente fixado unido a uma concepção orgânico-funcional. Seja devido ao título
originário do sujeito detentor, seja devido à finalidade atribuída ao bem, a outorga de
tal qualidade ao objeto deriva de uma premissa normativa. V.g., são bens públicos os
mares e rios, as ruas e praças (bens de uso comum), os teatros públicos, os veículos
oficiais, os livros das bibliotecas públicas (bens de uso especial), bem como as terras
devolutas e os terrenos de marinha (bens dominiais).
Assim, pouco importa o custo e a utilidade para a configuração jurídica de um
bem público, nem tampouco a administração desses recursos, mas a destinação ou
afetação do bem. Inclusive, a alienação de bens públicos exige autorização legislativa
específica e/ou ato do Executivo dando aplicação à lei (Cód. Civil, art. 100 e Lei
8.666/1993, art. 17 ss.).
Para a economia, a locução “bens públicos” reporta-se a bens que satisfazem
necessidades coletivas passivas, cujo consumo é inexcluível (pois não se pode cobrar
o seu preço apenas dos utentes; logo, não se pode excluir os que não pagam) e irrival
(pois o consumo por um utente não divide o bem nem impede a sua utilização por
terceiros; logo, várias pessoas podem utilizar o bem sem prejuízo recíproco).
Bens públicos econômicos satisfazem necessidades cujos custos de produção
não podem ser (ou simplesmente não são) arcados individualmente pelas pessoas
privadas, ao mesmo tempo em que todos se beneficiam passivamente da sua
existência. São exemplos clássicos da teoria econômica, que variam de acordo com a
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escola que os adota: o farol, a defesa nacional, a pesquisa básica, a estabilidade
econômica e a redistribuição de rendimento.
Reitere-se a evidência de que a constatação não implica uma rejeição recíproca
dos conceitos aos respectivos objetos, mas um esclarecimento quanto à compreensão
compartimentada de cada uma das disciplinas e os limites das interações.
Todo investimento (público ou privado) tem sua dimensão espacial, em
contraponto a uma percepção mais rasa de que a transformação do espaço seja uma
mera consequência de investimentos. No que tange os investimentos que se
espacializam mais diretamente, como os referentes ao ambiente da moradia, suas
matrizes têm correlação direta com as possíveis diferenciações nas condições de sua
apropriação social.
A escala dos investimentos espaciais importa. A localização, a distribuição e as
matrizes dos investimentos espaciais importam. E, num país desigual, o tradicional
subfinanciamento em habitação e urbanização tem matizes perversas para a
reprodução da vida da classe trabalhadora. Por aqui, a regra é a autoconstrução da
moradia e da infraestrutura urbana que vai se consolidando às custas do trabalho de
famílias que investem permanentemente na construção de assentamentos populares. É
grande o contingente populacional alijado do mercado de trabalho e o salário mínimo,
como se sabe, não comporta os gastos com moradia. Ao mesmo tempo, o mercado
formal não é capaz de atender massivamente as classes populares e a provisão estatal
nunca deu conta de atender às variadas necessidades habitacionais.
A tendência de incremento dos patamares de investimento em habitação e
urbanização de assentamentos precários ensejava a necessidade de manutenção de
gastos com o setor, a importância de participação cada vez maior do Estado no
planejamento de suas ações e investimentos, aproveitando-se da oportunidade
histórica experimentada para uma profunda avaliação dos rumos da política
habitacional brasileira e de suas prioridades, bem como de sua efetiva capacidade de
atender necessidades habitacionais já instaladas e planejar o futuro de um país tão
desigual.
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O momento histórico recente (2007-2016) permite-nos analisar um movimento
claro de recuperação de investimentos no setor de infraestrutura, com subsequente
tendência à queda nessas despesas. Se por um lado a aposta política em investir no
atendimento nos setores de moradia e saneamento parece ter ganhado a centralidade
merecida, por outro, nota-se que em contextos de defesa de metas econômicas de
resultado primário, os gastos com infraestrutura são tradicionalmente chamados a
compor esforços de ajuste para o lado da despesa, ou seja, são sacrificados.
Vale discutir a pertinência, ou mesmo a perversidade de se fazer controle de
gastos públicos corroendo investimentos em setores em que a população brasileira em
geral, e sobretudo a de mais baixa renda, depende da ação estatal. Economia pública
não tem as mesmas prerrogativas de economia doméstica. São nefastos os efeitos de
cortes de despesas no atendimento de necessidades básicas para a reprodução da vida
material e social. Sobretudo em um país pobre, precário e desigual, distribuir
infraestrutura tem impactos importantes na distribuição de renda, de maneira indireta.
Em um cenário atual de congelamento de gastos com urbanização, os efeitos
que se colocam a esse setor podem ser nefastos. A continuidade da ação pública com
recursos federais não onerosos precisa ser permanente, e cada vez mais ampliada,
visando atender necessidades acumuladas e que se projetam para o futuro em nossas
favelas. Para tal, não bastará recuperar capacidade do estado em investir no setor, mas
sobretudo, superar entraves institucionais e nos termos de contratação e gestão deste
tipo de projeto.
Lançado em 2009, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) é uma
espécie de “marca”, sob a qual se articulam diferentes fontes de financiamento,
diferentes públicos-alvo definidos por faixas de renda, diferentes níveis de subsídio e
condições de financiamento e retorno, diferentes modalidades e agentes operadores. A
unidade de do programa está na exclusividade de produção de unidades prontas e
novas – ainda que, em raríssimos casos tenham sido realizadas reformas edifícios
vazios ou subutilizados – e na transferência de propriedade à família beneficiária
como forma de acesso à habitação.
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O programa teve níveis de subsídio e escala de contratação que não haviam
sido sequer imaginados, mesmo por estudiosos e ex-gestores públicos mais
progressistas que tinham participado da elaboração do Plano Nacional de Habitação
(PlanHab). O PlanHab daria as bases para uma política nacional baseada em um
Sistema (SNHIS) que por sua vez articularia unidades da federação e municípios com
seus Planos Locais próprios, Conselhos Gestores que deveriam incorporar a
participação paritária da sociedade civil e Fundos que potencializassem os
investimentos no setor nos três níveis federativos.
O “segredo” da inclusão de uma parcela sempre abandonada da política
pública de habitação fundou-se em um grande volume de investimentos diretos de
recursos do tesouro, associados aos já tradicionais fundos destinados à produção
habitacional, FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e SBPE (Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo), que sustentam o Sistema Financeiro de
Habitação desde os anos de 1960. Também se instituiu o instrumento da alienação
fiduciária nos financiamentos, que melhoram as condições para retomada dos imóveis
em caso de inadimplência, facilitando que os mesmos sejam tomados como garantia
para as operações financeiras. A lei 11.977/2009, que regulamentou a Medida
Provisória, também criou um Fundo Garantidor (FGHab) que deu lastro para o
programa.
Diante de um programa que contém uma série de produtos e públicos alvo, é
fundamental antever o impacto que os cortes orçamentários que ocorreram a partir de
2014 tiveram, sobretudo para as famílias de mais baixa renda, que eram
historicamente excluídas das políticas de produção habitacional e que sofrem
imediatamente os impactos da chamada austeridade.
Uma política habitacional condizente com a magnitude das necessidades
habitacionais acumuladas, com sua projeção futura, e ainda com a diversidade da
questão, em um país continental como o nosso, suscita uma ação pública cada vez
mais presente, recuperando a capacidade do estado em planejar, agir e investir em
planos, projetos e obras por todo o território nacional.
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O Brasil detém a maior concentração de terra do mundo, logo, a reforma
agrária é questão de desenvolvimento. Na economia agrícola, pesquisadores
neoclássicos alegam que o tempo histórico da reforma agrária brasileira se findou,
mas a enorme concentração fundiária brasileira e a existência de um milhão de
acampados no meio rural desautorizam a conclusão. A Constituição de 1988 traz a
função social da terra atrelada aos deveres e direitos individuais e coletivos, mas a
correção dos índices de produtividade para efeito de desapropriação de terras continua
inerte no Congresso Nacional, apesar dos mesmos índices se remeterem a 1975,
somente dois anos após a criação da Embrapa, sem que seus efeitos estivessem já
manifestos.
Apesar da falta de ênfase à reforma agrária e à titulação de terras, houve
avanços nas políticas agrárias e nas políticas agrícolas de incentivo à produção e à
comercialização de produtos da agricultura familiar entre 2003/2016.
O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado em 2003, compra
alimentos da agricultura familiar e os destina à parcela da população em risco
alimentar e nutricional, à rede de assistência social e à rede pública e filantrópica de
ensino. O PAA ainda contribui na formação de estoques públicos, promove compras
governamentais de alimentos, fortalece redes de comercialização, valoriza a
biodiversidade e a agroecologia, incentiva hábitos alimentares saudáveis e estimula o
associativismo e o cooperativismo rural.
A questão agrária é talvez um dos debates mais emblemáticos e acalorados do
Brasil. Uma discussão natural para o quinto país em extensão territorial do mundo
com enorme área agriculturável. O cerne da controvérsia é uma disputa territorial
entre dois modelos: o primeiro ligado ao agronegócio patronal que, apesar de atender
parte do mercado interno, está inserido no mercado internacional de commodities; o
outro com foco na agricultura familiar, reforma agrária e comunidades tradicionais,
apresenta um maior vínculo com a produção de alimentos para o mercado interno e a
subsistência.
O Brasil é o país da reforma agrária perene. Ao contrário de outros países onde
se realizou uma reformulação completa da estrutura fundiária, nosso país segue
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chamando de reforma agrária uma política que precariamente fiscaliza a função social
da propriedade da terra. A fiscalização do cumprimento da função social sob os
aspectos da produtividade, ambiental e trabalhista é um dever constitucional do
estado, mas não pode ser entendida como reforma agrária. Reforma Agrária tem
começo, meio e fim.

3.17 Conclusões parciais

A Ordem Econômica constitucional surgiu no mundo do Direito em
decorrência de fenômenos sociais vinculados a dilemas econômicos experimentados
por países em crise. As dificuldades já não puderam ser resolvidas à luz das soluções
anteriores. Deu-se o ingresso do Estado, através do Direito, no exercício de atividades
produtivas e na regulação econômica.
Essa aurora de uma disciplina jurídica numa área tão essencial à convivência
social não poderia deixar de criar sérias polêmicas. A mocidade, unida à sua magna

importância, fez com que o Direito Administrativo da Economia experimentasse
intensas mudanças e reveses – de usual, implementados numa velocidade própria das
decisões econômicas (que tende a deixar o Direito numa situação desconfortável).
Ocorre que a distância entre a Ciência do Direito Administrativo da Economia
e a Ciência da própria Economia é proporcional à importância de sua boa convivência.
As disciplinas exigem, para a sobrevivência recíproca, uma política de boa vizinhança.
Os muros lá permanecem, mas os vizinhos devem se esmerar em gerar uma integração
cordial. Mesmo para se rejeitar aplicações puramente econômicas do Direito, o jurista
há de entender e descortinar a economia.
Na última década a sociedade brasileira alcançou progressos econômicos e
sociais notáveis. Houve mudanças nas condições de vida de parcela significativa da
sociedade discriminada e excluída historicamente do acesso a bens e serviços
públicos, em especial as mulheres e as mulheres negras. O impulsionador dessas
mudanças foram as políticas públicas de inclusão social que promoveram um
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enfrentamento à pobreza e à desigualdade social e resgataram à condição de cidadania
a milhões de mulheres e homens.
Entretanto, as políticas de austeridade fiscal vêm alterando de maneira
profunda a condição de vida da maioria da população brasileira, especialmente às
mulheres, promovendo um grande retrocesso econômico e social.
Como o gasto público é uma ferramenta do Estado Nacional para garantir os
direitos humanos básicos, a política fiscal deve zelar pela melhoria gradual das
condições básicas de vida da população. Essa relação entre orçamento público e a
agenda de direitos humanos é cada vez mais presente no plano internacional. A
legislação internacional de direitos humanos contém princípios particularmente
relevantes para a política fiscal e a construção dos orçamentos nacionais.
Ao tornar-se signatário do Pidesc (Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais), o Brasil passou a assumir obrigações de respeitar,
proteger e satisfazer os padrões de direitos humanos entendidos como parâmetros que
descrevem certa qualidade de vida. Um princípio chave do Pidesc é a chamada
realização progressiva dos direitos humanos, que implica que os Estados signatários
não podem adotar medidas que promovam retrocessos na realização dos direitos e,
pelo contrário, devem aplicar o máximo de recursos disponíveis em políticas públicas
para garantir a universalização dos direitos. Com base nisso, entende-se que o Estado
brasileiro está em flagrante descumprimento desse pacto.
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O pensamento sobre a democracia na contemporaneidade importa uma
reflexão sobre o fenômeno da transformação. Pensar em estado democrático na
contemporaneidade é reconhecer que seu estado natural é o estado de contínua
transformação. Os dogmas que sustentaram o pensamento jurídico moderno foram
erigidos com a formação do estado liberal e inicialmente estavam voltados apenas
para a proteção dos direitos e liberdades individuais, afirmação dos direitos;
preocupados com a criação de um espaço mínimo de não interferência do estado na
vida dos indivíduos, principalmente, em sua vertente econômica: a propriedade. Não
demoraria, contudo, até que a liberdade econômica também se tornasse a aspiração de
uma liberdade de pensamento e liberdade de escolhas políticas.
A primeira metade do século XX representou uma crise na experiência do
estado liberal moderno. Evidenciou que a absoluta independência dos indivíduos não é
capaz de assegurar a plena satisfação dos interesses coletivos. A não regulação dos
domínios da vida econômica pode produzir mais prejuízos à ordem social e a
liberdade plena dos indivíduos, que a presença da regulamentação. Isso constitui,
certamente, a primeira demonstração do paradoxo existente na própria teoria liberal.
Por outro lado, o avanço da democracia e a criação do estado regulador e
promocional (de bem estar social) apresentou novos desafios a serem enfrentados. O
estado regulador e promocional precisa ser financiado para o desempenho de sua
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atividade. Esse financiamento provém, majoritariamente, da arrecadação de tributos e
redução de seus gastos em prol de uma maior racionalização econômica. Com isso, a
manutenção dos órgãos e entidades estatais responsáveis pela estabilização do regime
democrático consequentemente exigem desse mesmo Estado do empenho de mais
recursos financeiros que precisarão ser canalizados de outras fontes.
O desafio contemporâneo, entretanto, é outro. Uma vez conhecido os
resultados do fracasso do modelo de estado liberal e apresentados os sinais da crise do
estado de bem estar social e de regulação, modelo oferecido como necessário à
superação da crise, levaram a certo reconhecimento da incapacidade de afirmação do
paradigma de verdade científica que até hoje serve de apoio ao estado de coisas. As
dificuldades enfrentadas na atualidade são maiores. A tarefa de compatibilizar
expectativas sociais tão diferentes como a promessa de promoção de bem estar social
com a diminuição do acesso aos bens econômicos socialmente produzidos, tem levado
o pensamento teórico liberal contemporâneo a refletir e buscar, sob o aspecto jurídico,
novos modelos de organização do Estado que sejam mais flexíveis e permeáveis à
dinâmica social e econômica.
Isso implica uma regulação com maior capacidade de acomodação de anseios
sociais originariamente divergentes. O mesmo Estado que defende bem estar social,
precisa também diminuir seus custos de sustentação para assegurar recursos para
investimento. O mesmo Estado que propõe uma regulação mais eficiente na proteção
do meio ambiente precisa admitir certos níveis de degradação para assegurar o
desempenho da atividade econômica geradora de postos de trabalho. Desse modo,
entender a lógica particular do fenômeno jurídico significa reconhecer algo de
significativo sobre a constituição da sociedade que o produz e para o qual se destina.
No caso do Direito, o paradigma dominante de racionalidade evidencia sinais
de esgotamento na medida em que se distancia da realidade. O reconhecimento de que
propostas analíticas e oferecimento de respostas pelo direito mostra-se insuficiente
para a solução dos problemas da realidade, põem em evidencia a impossível tarefa
relegada ao pensamento moderno de oferecer todas as respostas satisfatórias à
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complexidade da realidade. Explicá-la de sob a perspectiva lógico-formal torna-se
uma tarefa inglória e desacreditada.
Há sinais de crise no pensamento jurídico tradicional na medida em que as
respostas apresentadas aos conflitos produzidos no interior da sociedade, e em
especial da administração pública, além de insuficientes, mostram-se contraditórios.
Evidencia limitações que são próprias da democracia e limitações funcionais das
instituições que não foram legitimamente constituídas ou operam de maneira precária.
No âmbito da discricionariedade administrativa verificamos que o paradigma
dominante ainda está preocupado em buscar meios para seu controle, substituindo
apenas o instrumental tópico retórico, sempre em busca de uma pretensa objetividade
analítica. Como se fosse possível identificar todas as vezes que o agente responsável
pela decisão administrativa deixará claro e vidente as premissas de valor que são
adotadas para definir a conveniência e a oportunidade de sua decisão.
Mostra-se ainda insuficiente quando credita à legalidade uma vinculação
última da discricionariedade, como se a lei pudesse, em todos os casos, deixar
transparecer quais são os elementos de valor que estão presentes em seu texto.
Principalmente quando deixam em aberto o núcleo essencial do elemento valorativo.
Por exemplo: quando uma norma jurídica diz que o administrador deverá pautar-se
pelo princípio da moralidade administrativa deixa um campo aberto ao sujeito e à sua
definição do que seja moralmente aceitável para a administração pública.
Não é que não seja possível buscar esse núcleo essencial que pode ser haurido
da experiência vivida no social, mas isso demandará uma interpretação e ao permitir a
interpretação da norma volta a se abrir para as valorações subjetivas. Como se vê a
busca por uma definição legal de moralidade administrativa se mostraria incapaz de
chegar a resultados previamente estabelecidos ou controlados.
Embora a doutrina nacional já tenha destacado que a discricionariedade nunca
é absoluta, pois seus limites já estão previamente traçados, seja na Constituição ou na
lei partimos de um ponto de vista distinto, visto que as condições de possibilidade de
interpretação dos fatos estão sempre sujeitas a contingências que podem escapar às
previas determinações interpretativas dispostas no texto formal positivado.

89

Além disso, é importante reconhecer a cultura organizacional da administração
pública nem sempre consegue estabelecer parâmetros decisórios que impeçam
interpretações desarrazoadas. Isso nem sempre é partilhado pelos sujeitos envolvidos e
que integram a administração pública. Muitas escolhas são (ou podem ser) pautadas
por critérios exclusivamente pessoais, de predileção subjetiva, sem que isso tenha
qualquer relação com a cultura organizacional.
Para que essas predileções puramente subjetivas não se tornem regra nem esta
proposta se torne uma simples relativização completa dos parâmetros decisórios da
administração pública, ou mesmo resvale em uma proposta de redução ao puro
subjetivismo, sustentamos que a realidade é doadora de uma objetividade e que pode
ser captada pela intuição, compreendida e compartilhada pela experiência e contribuir
para uma maior estabilização da expectativa normativa.
Tudo isso mediado pelo fenômeno da comunicação, vetor através do qual a
ontologia pode ser retomada dentro dos parâmetros decisórios da administração
pública. A Constituição não define um núcleo essencial, ou mesmo aproximado do
que pode ser moralmente aceitável para a administração.
A ação de valorização do servidor público – cliente interno – é uma garantia ao
cumprimento da missão da Administração Pública de atender com qualidade aos seus
clientes externos – o cidadão. A valorização será função da conscientização do
servidor sobre o sentido e o valor da sua missão, da profissionalização do serviço, da
avaliação de desempenho pelos resultados por meio de objetivos definidos e do
reconhecimento de mérito.
A Constituição consagrou algumas medidas profissionalizantes e valorizadoras
dos recursos humanos, tais como a implantação de escolas de governo para formação
e aperfeiçoamento dos servidores160; a formação de quadros de carreira como
estímulo aos servidores; o tratamento moralizador das funções de confiança e cargos
em comissão, com certa reserva aos servidores de carreira; a aplicação em programas
de qualidade, produtividade, treinamento e prêmios de produtividades dos recursos
orçamentários da economia com despesas de pessoal.
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São as condutas administrativas orientadas a resultados satisfatórios que
resultam na qualidade da prestação do serviço, requerida pelo princípio da eficiência.
Diversas são as consequências àqueles que não agem com eficiência no desempenho
da função, culminando com a perda da função. O instituto do estágio probatório, o
requisito para aquisição da estabilidade e a possibilidade de servidores estáveis
perderem o cargo como resultado de avaliação periódica de desempenho são
mecanismos utilizados para aferição e regulação das condutas.

4.1 Poder econômico e limites jurídicos

Porém, fato é que os agentes econômicos comportam-se de uma forma que não
procura não encontrar limites. A liberdade econômica tende a ser conduzida a abusos.
As possibilidades de escolhas dos agentes econômicos residem em sua própria
capacidade de as implementar no respectivo mercado. A História adverte que todo
poder, livre de peias, degenera, naturalmente, em pura força, a serviço do seu titular.
Compete, pois, ao Estado intervir no jogo econômico para evitar a degradação da
função social das empresas.
O poder econômico somente se retrai na presença de ou outro poder privado,
igual ou superior, ou diante de um poder público institucionalizado com firmeza. Caso
contrário, os agentes econômicos comportar-se-iam sem restrições na busca do maior
lucro possível e demais benefícios cogitáveis.
Nesse aspecto, a estabilidade do servidor público é considerada uma proteção
para o Estado. Como agente do poder público, o servidor estável age em nome do
Estado e pode sofrer pressões e conflitos quando contraria interesses particulares ao
fazer cumprir a lei. Ressalta-se que tal proteção não pode ser interpretada como
privilégio ou direito individual do servidor, e sim como garantia do Estado.
Apesar de flexibilizada, a estabilidade do servidor é mantida, já que ele só
poderá ser desligado nos termos da lei. Tais mudanças, além de atender ao interesse
público e o da cidadania, vêm em benefício do funcionário. A flexibilização da
estabilidade trará benefícios ao servidor competente e trabalhador, na medida em que,
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tendo consciência da realização de tarefa necessária, readquirirá o respeito da
sociedade, respeito esse perdido por conta de uma minoria de servidores
desinteressados e ineficientes.
A hipótese de concorrência perfeita e a plena liberdade de mercado não
residem no comportamento dos agentes econômicos, mas são oriundas do mercado
ideal vislumbrado por seus criadores. Logo, é possível afirmar que os próprios agentes
traem essa visão onírica que se poderia ter do mercado concorrencial perfeito. Caso
não haja limites institucionalizados, os agentes não hesitarão em tomar decisões que
os beneficiem ao máximo (ao mesmo tempo em que prejudicam ao máximo os
concorrentes, os consumidores e mesmo o Estado).
De há muito se constatou que o mercado não funciona à perfeição. O modelo
ideal da concorrência perfeita prestar-se-ia a ser um paradigma analítico, mas jamais
configurou uma derivação do exame dos fatos concretos e nunca foi implementado
integralmente. Melhor dizendo: o modelo nunca existiu de fato (nem pode existir,
diga-se de passagem).
O que tornou imprescindível que o Estado fizesse parte da economia: seja para
suprir as suas lacunas, seja para corrigir os seus defeitos. Assim, e à parte das
considerações acima consignadas acerca do nascimento do Direito Econômico
derivado da incapacidade do mercado em arcar com as despesas ínsitas à sociedade e
o respectivo avolumar da ação do Estado na economia, é importante avançar no tema
e examinar o fenômeno descrito na economia como “falhas de mercado”.
Isso porque o Direito Administrativo da Economia abrange a correção de
desvios provocados pelos próprios agentes (ou pelo mercado em si).

4.2 Poder econômico e as falhas de mercado: o exemplo do monopólio

Apesar de os mercados e seus defensores apregoarem os benefícios da
ideologia liberal pura, é nítido que muitas vezes a atividade econômica pode se
configurar ineficiente ou iníqua. Isso particularmente porque a conquista dos
mercados incide de forma ampliativa: o exercício do poder econômico visa a gerar e
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consolidar mais poder. E a “mão invisível” não opera de forma perfeita, pois os
mercados falham constantemente. A mão invisível orienta, em geral, os mercados para
uma alocação eficiente dos recursos. Contudo, por várias razões, a mão invisível às
vezes não funciona. Os economistas usam a expressão falha de mercado para referirse à situação em que o mercado por si só não consegue alocar recursos eficientemente.
O livre mercado significa a possibilidade plena de os consumidores e os
operadores exercerem escolhas livres, num equilíbrio constante devido à perfeição das
informações recíprocas. O mercado é, em si, viável e operacional. No entanto, tal
operacionalidade estaria na dependência de diversos pressupostos que a estrutura legal
própria do liberalismo não havia logrado captar, muito menos tratar. Como evidente, à
ausência daqueles pressupostos, a mecânica operacional do sistema passava a rodar
em falso, produzindo resultados também falhos, distanciados do esperado e, em
muitos casos, francamente inaceitáveis. São as chamadas “falhas, imperfeições ou
inoperacionalidade do mercado.”
Cogite-se de um exemplo tradicional das falhas de mercado: o monopólio. Não
há dúvidas de que os agentes econômicos pretendem, sem exceção, aumentar os lucros
na maior medida possível (e imaginável). Os seus legítimos interesses egoísticos
visam a diminuir os custos, dominar o mercado em que atuam e impor os preços que
deem o melhor retorno ao investimento. Quanto menor o número de concorrentes a
oferecer o mesmo produto ou serviço, mais fácil ao agente exercer o seu poder
econômico no mercado visado.
O monopólio é a expressão máxima do poder de mercado. Deter poder de
mercado significa a capacidade de influir decisivamente sobre os preços de um
determinado produto. Implica a definição do comportamento dos demais agentes
econômicos do respectivo setor, de molde a estabelecer objetivamente o preço do
produto por si produzido, impondo-o ao mercado (e, em consequência, a qualidade e a
quantidade).
À evidência, o conceito admite variações. Por exemplo, e num sentido mais
específico, define-se o poder no mercado não como a possibilidade de aumentar
preços (teoria neoclássica), mas sim a possibilidade de escolher entre essas diferentes
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alternativas: grande participação no mercado e menor lucratividade ou pequena
participação e maior lucratividade.
Deveras, o objetivo ideal para que todas as atividades econômicas se dirigem é
o monopólio puro ou, no mínimo, o poder de monopólio: um específico produto ou
serviço fornecido com ampla dominância num determinado setor da economia.
Conquista e controle que asseguram vantagens extraordinárias ao seu detentor.
No monopólio, o poder de mercado é incontrastável – o monopolista é um
price maker, não um price taker (ao contrário da hipótese teórica da concorrência
perfeita, em que os agentes se limitam a aceitar os preços, espontânea e objetivamente
produzidos pelo próprio mercado). No monopólio, o preço é fabricado pelo agente
como se mais um produto fosse. Na medida em que só existe um único vendedor, a
demanda numa situação de monopólio é (ou tende a ser) toda a demanda dos
mercados.
Em tese, haverá a capacidade de dominar um mercado sem competição,
determinando unilateralmente os preços, a quantidade e a qualidade dos bens. A rigor,
o monopolista define ou o preço do produto ou a quantidade que deseja vender. Não
pode fixar ambos os fatores, porque não pode controlar a demanda: se aumentar o
preço, diminuirá a quantidade vendida; se aumentar a quantidade ofertada, deverá
diminuir o preço (se aumentar preço e quantidade, irá à falência com um estoque
gigantesco).
O ponto ideal do monopólio está na máxima oferta quantitativa ao preço mais
elevado possível, aumentando sobremaneira o lucro por unidade vendida (o que
normalmente implica uma produção em menor escala do que num mercado
concorrencial).
O monopolista tende a realizar grandes investimentos iniciais e lucros
anormais a longo prazo (pois não ingressarão novos concorrentes no mercado, que se
adaptará às regras da oferta). Logo, os monopólios são projetos (ou investimentos)
duradouros (longa maturação para o retorno expectado), unidos ao desenvolvimento
de barreiras ao ingresso (ou à retirada) de terceiros do respectivo mercado (e
respectivos custos).
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É importante sublinhar que os monopólios não são puramente subjetivos ou
individuais (uma só empresa), mas se caracterizam objetivamente pela unicidade da
oferta (uma só oferta). Os compradores têm apenas um vendedor do produto que
buscam adquirir. Isso significa que o monopólio pode assumir a forma de
organizações empresariais ou associações de empresas (as chamadas “práticas
monopolistas”). O importante está em que o preço não é fixado pelo mercado ou pela
demanda, mas pelo único vendedor (individual ou coletivo).
Ademais, há os inescapáveis monopólios naturais: aqueles em que as
condições estruturais e/ou tecnológicas não permitem a presença de dois agentes no
mercado. Seria imprestável à concorrência, aos empresários e aos consumidores que
houvesse mais de um fornecedor do específico produto ou serviço. A desproporção
entre os custos fixos e os preços praticáveis inviabiliza a instalação da tradicional
concorrência de mercado.
O setor de água e saneamento é um exemplo típico de monopólio natural, em
que é mais eficiente haver apenas um agente econômico atuando, pois é inviável uma
solução que permita a concorrência do lado da oferta (altíssimo investimento inicial
imobilizado, retorno a longo prazo, risco elevado etc.). Outros exemplos são aqueles
que também envolvem infra-estruturas com custos elevados, alguns dos quais vêm
sendo atenuados com o avanço tecnológico (as ferrovias, o sistema de telefonia fixa,
as rodovias, as usinas hidrelétricas etc.).
Contudo, se o poder de monopólio é a hipótese ideal para os empresários, de
usual configura o prognóstico péssimo para o consumidor.
Uma indústria competitiva opera num ponto onde o preço equivale ao custo
marginal. Uma indústria monopolizada opera onde o preço é maior do que o custo
marginal. Por isso que em geral o preço será mais alto e a produção menor se a
empresa adotar comportamento monopolístico ao invés de competitivo. Por essa
razão, os consumidores estarão tipicamente em pior situação num setor organizado
como um monopólio do que num organizado de forma competitiva.
O detalhe está em que nos mercados competitivos quem fixa o preço é, em
tese, a concorrência. A competição faz com que os lucros dos empresários se
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aproximem do custo marginal (entendido como “o custo extra que corresponde a cada
unidade de produção adicional”). O que conduz os empresários à constante busca pela
eficiência (administrativa, tecnológica etc.), visando a diminuir o custo marginal.
Enquanto isso, o monopolista conduz unilateralmente o seu preço num sentido
inverso: quanto maior o preço, maiores os lucros por unidade produzida.
A tendência dos agentes econômicos é a de conquistar, manter e ampliar o
poder de monopólio. O que resulta no desenvolvimento de restrições à entrada (ou à
futura saída) de novos agentes naquele mercado específico, que devem ser tão ou mais
eficientes que o exercício da própria atividade econômica do agente. As barreiras são
um custo extraordinário, que se refletirá no preço praticado pelo monopolista (é o
único que pode inserir custos extraordinários sem preocupações). V.g., a concentração
de matérias-primas, as barreiras técnicas (o exemplo da Microsoft é típico) e as
barreiras legais e aduaneiras.
Porém, a evolução dos grandes grupos econômicos vem alterando a concepção
restrita do conceito de monopólio (e os efeitos que nele residem). Mesmo na ausência
de monopólios, o poder de mercado dos grandes setores industriais implica uma
dominação das relações econômicas e um gravame aos indivíduos privados – cujas
escolhas cada vez mais dependem de decisões de grandes conglomerados.
A mão invisível do mercado foi substituída pela mão (muito) visível das
grandes empresas ‘monopolistas’, dos cartéis internacionais, dos poderosos
conglomerados transacionais, das grandes empresas públicas, do estado e suas
agências. Vários autores sublinham que, nas condições atuais, quem, verdadeiramente,
decide da utilização dos recursos disponíveis não é o mercado, mas as grandes
empresas multinacionais.
O poder econômico das grandes corporações chega a prescindir tanto de um
conceito circunscrito de mercado quanto das características historicamente tidas por
clássicas do monopólio econômico. O paradigma do mercado concorrencial não mais
condiciona as grandes empresas multinacionais.
Ao contrário, pois o novo mercado mundial ainda está se iniciando no que diz
respeito às regras globais para a concorrência e o controle dos abusos econômicos. À
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parte fenômenos específicos (como a União Europeia e os acordos de cooperação
econômica – Mercosul, NAFTA etc.), o que se tem são os efeitos significativos da
liberação do comércio mundial – sentidos naquilo que se denominou de reino das
multinacionais. Não há dúvidas de que há muito foram rompidas as barreiras
conceituais inerentes ao mercado clássico.
O que mais uma vez acentua a necessidade do prestígio ao Direito
Administrativo da Economia.

4.3 Políticas econômicas e a atuação estatal na economia

A constatação da existência das falhas de mercado (naturais ou não) gera a
compreensão de que elas devem ser corrigidas através da intervenção do poder
público na economia: não são defeitos sanáveis a curto prazo de forma autônoma (a
não ser em casos extremos) nem tampouco pela concorrência (pois muitas vezes ela
não existe ou tem sérias dificuldades para surgir).
Por oportuno, é de se firmar a rejeição à solução ultraliberal que cogita de
sempre aguardar pelas soluções a longo prazo, operadas por si só em decorrência dos
efeitos benéficos que espontaneamente adviriam da concorrência num mercado livre.
A intervenção (direta ou regulatória) apenas agravaria os defeitos oriundos do cenário
econômico. Em tese, uma falha no mercado (por mais séria que fosse) seria sanada
com o passar do tempo e atuação dos próprios agentes num cenário de livre
concorrência.
O que traz consigo a possibilidade de adversidades duradouras, que agravam
ainda mais o problema de que os efeitos maléficos das crises econômicas são sentidos
de imediato justamente pelos menos privilegiados. Retorna-se a importância do estado
e a necessidade do alargamento das suas funções para salvar da completa destruição as
instituições econômicas atuais. E como as crises e os seus efeitos perniciosos se fazem
sentir a curto prazo, há quem defenda que a política econômica tem que adotar uma
perspectiva de curto prazo.
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Especificamente no que diz respeito ao Brasil, aprendemos, antes de mais
nada, que o tempo não garante desenvolvimento. Também, que a industrialização não
leva automaticamente ao desenvolvimento, como pensávamos há cinquenta anos. O
Brasil é um país industrializado e, todavia, subdesenvolvido. Nem mesmo a educação,
que hoje é reconhecida como o fator mais importante para promover o crescimento
econômico, assegura prosperidade.
Por último, continuando ainda a listar negativas, aprendemos que, ao contrário
do que também pensávamos nos anos 1950, o desenvolvimento jamais se torna
automático, autossustentado no sentido original da expressão. Imaginávamos que, uma
vez ultrapassada a acumulação primitiva de capital e instaurado no país um
capitalismo industrial, os empresários seriam obrigados a investir não apenas para
realizarem lucros, mas como uma condição de sobrevivência em um mercado
competitivo.
O desenvolvimento poderia continuar sujeito a ciclos, mas retomaria sempre o
desenvolvimento. Ora, nos últimos vinte anos a economia brasileira permaneceu quase
estagnada. Isso não apenas negou o caráter automático do desenvolvimento depois de
ultrapassado um determinado limiar, mas também pôs por terra um consenso derivado
da teoria econômica: o da convergência. O Brasil, como os demais países em
desenvolvimento, exceto alguns países do sudeste asiático, não convergiu para os
níveis de renda por habitante dos países desenvolvidos. Pelo contrário, o fosso
existente entre eles apenas cresceu.
Logo, a atuação estatal na economia não pode envolver apenas a tutela liberal
do domínio econômico privado, unicamente mediante o exercício de intervenções
repressoras dos desvios dos próprios agentes.
Por um lado, cabe ao Estado capitalista reprimir os abusos e (re)conduzir os
agentes econômicos a uma situação de mercado ideal, próxima daquela do paradigma
da concorrência perfeita. Na verdade, a Administração atua no sentido de manter os
agentes num nível adequado ao status quo vislumbrado por tal modelo, em prestígio à
própria ideia liberal de que a hipótese magistral está na abstenção do Estado no
cenário econômico.
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O Estado intervém não com o escopo de criar uma nova realidade econômica
avessa ao modelo de concorrência perfeita, mas assim se comporta visando a não
permitir que o mercado se afaste de tal modelo.
Ocorre que a intervenção não pode se dar apenas nesse plano de fascinação
pelo mercado. Isso porque, ao mesmo tempo em que o Estado deve atuar para corrigir
falhas nas condutas dos agentes (objeto de ilícitos concorrenciais), ele deve fazê-lo
com a finalidade de sanar falhas estruturais (em setores onde o mercado e a
concorrência dificilmente se instalariam) e implementar políticas econômicas
públicas, instalando ab ovo modificações no próprio mercado. Tais políticas não são
ancilares ao modelo mercadológico, mas inclusive podem contrariar o paradigma
vislumbrado pela teorização da concorrência perfeita.
A inserção estatal na economia, portanto, muitas vezes transcende a formação
de uma estrutura jurídico-institucional que apenas garanta o livre exercício da
atividade econômica por parte das pessoas privadas, pois também se dirige ao
exercício de atividade produtiva ou fomentadora. O que se dá em especial em países
subdesenvolvidos ou semi-industrializados.
Essa ordem de intervenções promocionais do Estado pode acidentalmente
gerar resultados secundários equivalentes ao modelo da concorrência perfeita. Mas tal
pressuposto não é condição necessária e suficiente para autorizar a interferência
estatal. Não é necessário porque o fundamento de tais ações diz respeito às políticas
públicas estabelecidas pelo Estado em função do interesse público por ele tutelado.
Não é suficiente porque há hipóteses em que o Estado pode não se ver obrigado a só
construir um mercado concorrencial perfeito, mas a atuar na geração de outros
benefícios sociais (trabalho, renda, saúde, serviços públicos etc.).
A intervenção de tipo promocional visa a instalar ou a ampliar o bem-estar
social. Um Estado democrático é aquele que não deixa o desenvolvimento econômico
apenas nas mãos do próprio mercado e a longo prazo, para que os agentes nele
livremente interajam, esperando que um dia viva-se no melhor dos mundos. Essa
abstenção, além de desmentida pela História, significaria uma traição à ideia de
República e ao necessário dever de administração e desenvolvimento da esfera
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pública constitucionalmente atribuída ao Estado (Poder Executivo, Legislativo e
Judiciário).
O capitalismo misto previsto na Carta Magna implica a liberdade de mercado,
temperada pela repressão a abusos e também pela integração do Estado em áreas em
que isso se faça necessário, a bem do interesse público. Assim como não é possível
conceber mercado sadio sem o Estado que não abdique de seu papel de regulação
econômica, também é impossível imaginar sociedade democrática sem Estado que
controle os centros de poder privado e opere sobre as desigualdades sociais”. Ambos
os modelos, o de mercado e o de planejamento, se implicam dialeticamente; devem
estar em permanente tensão e servem para reduzir os riscos de um darwinismo social
inconsequente com todos os efeitos perversos dele resultantes.
Aliás, essa constatação no plano das políticas estatais de estabilização
econômica é apontada como a essência da dissociação entre as doutrinas monetaristas
e os não-monetaristas. Para estes últimos, fiéis ao núcleo fundamental da mensagem
keynesiana, as economias capitalistas, dada a instabilidade das despesas privadas, são
economias altamente instáveis, pelo que carecem de ser estabilizadas, podem ser
estabilizadas e devem ser estabilizadas, mediante o recurso a políticas monetárias e
financeiras adequadas. Sustentam os primeiros que a economia privada é
intrinsecamente estável, dispensando qualquer política ativa de estabilização; que
políticas deste tipo não devem ser levadas a cabo, ainda que fossem necessárias, já que
delas só poderão resultar fatores adicionais de instabilidade; que deve desconfiar-se da
capacidade dos governos para escolher as medidas adequadas e para as pôr em prática
em devido tempo e até às últimas consequências, de modo que deverá afastar-se a sua
intervenção com objetivos anticíclicos, ainda que se aceitassem como globalmente
positivos os resultados das políticas de estabilização.
O objetivo imediato de tais ações interventivas estatais não é unicamente
aquele de adequar o comportamento desviante de alguns agentes ou de maximizar o
exercício das liberdades econômicas em benefício dos operadores (empresa, iniciativa
e concorrência), mas o de planejar e tentar instalar uma nova realidade econômica
(inédita ou adversa àquela preexistente). E essa modalidade de intervenção dá-se num
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crescente quase incontrolável de alargamento dos poderes do Estado em contraste aos
poderes do mercado (este sempre tentando conter e impor-se àquele).
Contudo, uma ressalva merece ser feita: à evidência, tal ordem de intervenção
(produtiva ou fomentadora) aumenta os dispêndios públicos. O que significa uma
potencialização

deles

em

países

subdesenvolvidos.

Se

nos

países

com

desenvolvimento industrial pleno (ou satisfatório) as despesas públicas de ordem
econômica dirigem-se precipuamente ao controle do mercado ou ao bem-estar da
população (benefícios sociais, saúde, aposentadoria etc.), nos países subdesenvolvidos
agrava-se o encargo público na ordem econômica. Isso por que os gastos não
abrangerão apenas a condução do mercado preexistente a um modelo ideal, ou os
custos dos benefícios sociais institucionalizados, mas também – e especialmente – à
instalação (e às vezes a gestão) de unidades produtivas e de infraestruturas essenciais.
Naqueles países onde o Estado tem atribuições intensas quanto ao
desenvolvimento econômico, agravam-se as despesas públicas. Inclusive, isso justifica
o uso de duas designações: “Estado de Bem Estar” (ou Welfare State ou Estado
Providência) para aqueles países industrializados onde a despesa pública é (ou foi)
direcionada a potencializar os benefícios sociais e “desenvolvimentista”, referindo-se
ao Estado onde as despesas públicas são direcionadas à estrutura do sistema
econômico e respectivas falhas (infraestrutura, água e saneamento, pontos de
estrangulamento em insumos básicos etc.).
O que acentua os deveres estatais relativos ao fomento e ao estímulo ao
desenvolvimento privado de determinadas atividades econômicas. O Estado brasileiro
não dispõe nem de receita nem de infraestrutura consolidada para realizar por conta
própria investimentos de monta. É público e notório que o orçamento público não
permite sequer o cumprimento aos deveres básicos de bem estar social (saúde e
educação, p. ex.)
Apesar dessa observação quanto ao incremento das despesas públicas, não
parece plausível sustentar as ideias de “mercado” ou “concorrência perfeita” como
ponto de partida, conditio sine qua non ou eixo central – em torno das quais gravitaria
a intervenção do Estado e suas variações. O Direito Administrativo da Economia não
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é ancilar ao conceito de mercado ideal vislumbrado pelos modelos teóricos da
doutrina econômica liberal. Frente à disciplina jurídica, o mercado pode (e muitas
vezes deve) estar num segundo plano.
Isso não significa descartar a possibilidade de ingerências que busquem
corrigir as falhas, nem que confiram prestígio àquelas condutas que deem
cumprimento à ordem ideal (até por meio de sanções premiais). Tampouco a tese
poderia ser compreendida como uma agressão ao capitalismo previsto na Carta de
1988 (ou a sua negação). Tais ações e regime econômico merecem ser celebrados
juridicamente – em especial devido à configuração da Ordem Econômica na
Constituição brasileira. Num Estado que realiza e promove o capitalismo misto, não se
poderia cogitar de outra solução.
Mesmo porque é nítida a inexistência de setores de produção econômica
plenos, perfeitos e autóctones ao Estado brasileiro. O Brasil era tipicamente (ou
somente) um país agroexportador até a década de 1930. Depois disso – e mediante
uma forte intervenção estatal – tornou-se um País semi-industrializado. A constituição
do “domínio econômico” nacional, nos mais diversos setores (maxime as indústrias
pesadas e os setores de infraestrutura), deve-se antes à intervenção do Estado do que à
iniciativa privada. Não pode se dizer que o País ingressou num plano
desenvolvimentista autônomo, com a existência de mercados firmes em todos os
setores da economia. Muito menos se for considerada a dimensão nacional e as
peculiaridades regionais.
O que torna mais clara a assertiva de que a ideia de mercado perfeito não é a
quintessência do Direito Administrativo da Economia (eventualmente pode dizer
respeito ao Direito Econômico stricto sensu). O Direito Administrativo da Economia
presta-se não só a readequar a economia, mas também a instrumentalizar a
constituição de uma nova realidade econômica.
Ressalte-se que com isso não se está a afirmar que o Direito Administrativo da
Economia seja apenas e tão-somente constitutivo. Não se trata disso, mas da
compreensão de que determinadas peculiaridades estruturais e funcionais da economia
(especialmente a brasileira) exigem a atuação constitutiva do Estado-Administração:
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não exagerada, mas numa medida cautelosa (nos termos de uma “intervenção
sensata”).

4.4 A intervenção estatal na economia e seu relacionamento com a ideia de um
“Estado promocional”

Os temas acima tratados fazem necessária a menção, ainda que perfunctória, à
ideia de “Estado promocional” e uma respectiva tentativa de classificação jurídica dos
atos administrativos que dão execução às atividades interventivas fomentadoras.
Ou seja, ao se defender a necessidade de uma intervenção sensata
desenvolvimentista, visando a que o Estado promova estímulos para que os
empresários privados adotem determinados comportamentos econômicos (a fim de
gerar efeitos não-espontâneos ao mercado, mas necessários à sociedade), está-se
indicando a existência de uma categoria jurídica de atos administrativos (com a
respectiva classificação e efeitos). Como não poderia deixar de ser, a Administração
Pública vale-se do Direito para implementar tais soluções socioeconômicas.
A ideia da “função promocional” do Direito tem como precursor
contemporâneo o jurista Norberto Bobbio – que, na década de 1970, desenvolveu
estudos enfocando essa característica de determinada categoria das normas jurídicas:
não desencorajadora (repressiva através de sanções negativas), mas sim encorajadora
de condutas (promocional através de sanções premiais).
A técnica de desencorajar condutas através de sanções negativas era típica do
Estado liberal, que exercia o papel de polícia mediante o estabelecimento normativo
de castigos institucionalizados. A função do Direito era a de impedir os
comportamentos indevidos, através do exercício do poder de polícia. O Estado
gendarme protegia determinados interesses através da repressão aos atos desviantes.
Porém, a partir do momento que devido à exigência do estado assistencial
contemporâneo, o direito não mais se limita a tutelar atos conformes às suas normas
mas tende a estimular atos inovadores, e portanto a sua função não é mais
principalmente protetiva mas promocional, ao emprego quase exclusivo de sanções
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negativas, que constituiu a técnica específica da repressão, se acresce um emprego,
não importa se ainda limitado, de sanções positivas, que dão vida a uma técnica de
estimulação ou de propulsão.
Na medida em que o que caracteriza o Estado assistencial é sobretudo a
intervenção direta do estado na transformação das condições de existência e de
mudanças da sociedade, ele passa a estimular e a induzir a adoção de determinados
comportamentos por parte dos agentes econômicos.
O que pode se dar através da fixação de prêmios às condutas positivas (um
benefício fiscal oriundo do atingimento de determinado nível de produtividade, p.
ex.), mas também através da técnica da “facilitação”: os expedientes através dos quais
um grupo social organizado exercita um determinado controle sobre o comportamento
de seus membros (neste caso consistente na promoção da atividade na direção
desejada), não assegurando uma recompensa depois que a ação é concretizada, mas
fazendo de molde que o seu cumprimento seja mais fácil (ou menos difícil). Note-se a
diferença, a recompensa vem depois, a facilitação precede ou acompanha a ação que
se pretende encorajar.
Essas técnicas jurídicas de encorajamento têm uma diferença essencial em
relação às técnicas repressoras: enquanto que estas são exercitadas em função da
conservação de um estado de coisas, aquelas o são em função da mudança que se
pretende implementar. No campo econômico, procura-se fazer com que os
empresários alterem o seu comportamento econômico (já lícito), induzindo
juridicamente vantagens econômicas caso se desempenhe determinada atividade
segundo certos parâmetros de interesse coletivo.
Isso

resultou

numa

alteração

nodal

na

configuração

das

normas

constitucionais. Na constituição liberal clássica, a função principal do estado parece
ser aquela de tutelar (ou garantir); nas constituições pós-liberais, ao lado das funções
da tutela ou da garantia, aparece mais frequentemente aquela de promover. Ao Estado
é imposto o dever constitucional de realizar mudanças, empenhando-se e estimulando
a adoção de comportamentos socialmente construtivos.
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Isso posto, cabe o exame da natureza jurídica dos atos estatais que dão
concretude a esse estímulo promocional, nomeadamente no que diz respeito ao
fomento.
O fomento é tido por parte da doutrina como um ato administrativo favorável.
Os atos favoráveis (opondo-se aos “atos de gravame”) são definidos como aqueles que
beneficiam o destinatário “com a ampliação de seu patrimônio jurídico, outorgandolhe ou reconhecendo-lhe um direito, uma faculdade, um plus de titularidade ou de
atuação, liberando-o de uma limitação, de um dever, de um gravame, produzindo,
pois, um resultado vantajoso para o destinatário.” O conceito de fomento repousa
sobre a ideia da conveniência de que o Estado proteja ou promova determinadas
atividades que realizam as pessoas físicas ou jurídicas com a finalidade mediata de
procurar que, mediante a concretização de ditas atividades, resulte um benefício para
comunidade. Através do fomento, o Estado estimula (ou induz) os particulares à
produção de determinados efeitos econômicos, mediante a promessa de específicos
benefícios.
O fomento depende da definição prévia acerca dos motivos que o geraram e
dos objetivos a serem atingidos através do melhoramento na alocação de determinados
recursos (privados e públicos). O Estado estabelece determinadas finalidades
socioeconômicos a ser atingidas e promove um estímulo extraordinário a iniciativa
privada, a fim de que os agentes econômicos adotem determinadas condutas que
gerem os benefícios sociais então perseguidos. Essa definição há de obedecer aos
princípios constitucionais da motivação e da publicidade.
Em decorrência, o fomento implica a ampliação formal da esfera jurídica do
empresário, outorgando-lhe, em contraponto aos investimentos e compromissos
assumidos, determinados benefícios (fiscais, patrimoniais, jurídicos etc.). Tais
benefícios podem ser outorgados ao início da atividade visada, bem como no
transcorrer de seu exercício (durante prazo certo ou não), ou depois de atingida a
finalidade predefinida. Mas devem ser precisos e certos, proporcionais ao benefício
social visado.
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Na medida em que o fomento envolve a adoção de um comportamento por
parte dos empresários que tem como motivo o ato administrativo favorável e o
comprometimento público formal em relação à promessa feita, a sua revogação
enfrenta sérios limites.
Caso tenham sido criados novos direitos ou suprimidos determinados
obstáculos, gerando, devido a esse motivo (de fato e de direito), um comportamento
específico do particular (unido a despesas e expectativas de lucros), a Administração
encontra significativos óbices para alterar o ato devido a razões de oportunidade e
conveniência. A ampliação (ou o reconhecimento) de direitos através de ato
administrativo legal condiciona de modo estrito sua revogação por parte da
Administração.
4.5 Os dois níveis de intervenção: “a favor” e “contra” o mercado

De qualquer forma, numa perspectiva capitalista, é possível se cogitar de duas
direções na intervenção estatal na economia. Constatação que remete às duas ordens
de explicação, ou de motivação expostas na ação do Estado na economia.
Em primeiro lugar, ele atua no sentido de suprir certas disfunções na mecânica
operacional do mercado. Age, assim, ‘pro’ mercado, no sentido de bem fazê-lo se
desincumbir de sua missão, sem lhe impor, deliberadamente, padrões de desempenho.
Em segundo lugar, ele se faz presente com o fito, aí sim, de impor um desempenho
consentâneo com objetivos adrede estabelecidos a nível político.
Ora, estaria, assim, o sistema econômico posto em sossego, não mais com uma
presença imperceptível, ou quase, do Estado, mas com uma ação por parte deste,
voltada apenas à ação corretiva tornada necessária em função do chamado ‘market
failure’ e dando origem ao dito Capitalismo Regulamentar, ou seja, o mesmo sistema
fundamentalmente descentralizado e autônomo, mas como o poder público ativo no
papel de seu regulamentador, impondo restrições à ação dos particulares
primordialmente voltadas a impedir maiores perturbações ao seu funcionamento.
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Todavia, como já se deixou antever, não se conteve o Estado naquele papel de
relativa neutralidade e platonismo. Aberto o caminho para a sua entrada no sistema,
passa gradualmente a assumir um segundo papel, dentro do qual marca presença ao
impor finalidades outras que não a de mero suprimento de condições para superar as
imperfeições anteriormente apontadas. Trata-se, agora, de lograr a obtenção de
objetivos de política econômica bem definidos para o desempenho do mesmo sistema,
o que implica, em última análise, impor-lhe distorções, alterá-lo, interferir no seu
funcionamento, a fim de fazer com que os resultados produzidos deixem de ser apenas
naturais ou espontâneos, para se afeiçoarem às metas fixadas.
Em outras palavras, uma coisa é a ação oficial ‘pro’ mercado ou ‘proeter’
mercado e outra é a sua intervenção contra mercado, isto é, no sentido de o levar a
desempenho certamente diverso daquele que ostentaria caso a intervenção não se
realizasse.
Como se vê, a intervenção não se presta apenas a regular o mercado
preexistente ou a criar o mercado onde ele não existe. Visa também a realizar políticas
públicas através da economia, declinando das máximas conceituais do livre mercado.
O que interessa sobremaneira à presente tese, pois em ambos os casos essa
intervenção dá-se por meio do Direito, especialmente pelas mãos da Administração
Pública.

4.6 Intervenção a favor e intervenção contrária ao mercado: o exemplo do
controle de preços

Um exemplo acerca do controle de preços auxiliará na compreensão do tema.
Num país que celebra constitucionalmente a livre iniciativa e a liberdade empresarial,
o controle de preços é um assunto sobremaneira tormentoso – gerando constantes
litígios quanto aos limites da intervenção do Estado na economia.
Inclusive, a questão do controle de preços deu origem a célebre acórdão do
Supremo Tribunal Federal, proferido quanto à constitucionalidade de lei que dispunha
a respeito do critério de reajuste das mensalidades nas escolas particulares. Porém, o
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exemplo a ser enfrentado é outro: cogite-se da hipótese de uma empresa monopolista
dos serviços de geração, distribuição e fornecimento de energia elétrica para utentes
privados.
No caso da energia elétrica, os interesses dos consumidores são basicamente o
preço, a qualidade e o abastecimento (contínuo e instantâneo ao uso). Ao Poder
Público cumpre observar o atendimento aos interesses dos utentes, ao mesmo tempo
em que lhe cabe adotar providências estabilizadoras do equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos, num nível de remuneração adequado ao risco da atividade e à
necessidade de atrair capital.
Na medida em que é um setor estrutural, primário e estratégico para o Estado,
é fundamental que as empresas se mantenham no mercado e o tornem atraente para
novos investimentos. Por outro lado, envolve a prestação de um serviço essencial ao
bem-estar social. Também por isso é um setor com intensa intervenção regulatória,
que procura basicamente equilibrar as conveniências dos consumidores com aquelas
das empresas – o que gera um reflexo imediato no controle dos preços.
A monitoração dos preços no setor energético tem dois modelos básicos (e
respectivas variações). Ambos significam a definição de parâmetros para a variação da
remuneração do fornecimento da energia ao utente, a ser obedecidos pelos
empresários do setor e verificados pelo Estado – que intervirá caso se dê algum
desvio. A regulação baseada em custos é a mais tradicional: oriunda dos EUA,
estabelece uma taxa de remuneração sobre os ativos (ROR – rate of return
regulation). Já a regulação baseada em preços é normalmente denominada “incentive
regulation”, oriunda especialmente da Inglaterra (IPC-X ou price caps).
Com base em um desses modelos, o Estado busca o fino equilíbrio entre os
direitos e deveres dos consumidores e aqueles das empresas fornecedoras dos
serviços. A questão envolve os limites da remuneração do prestador em face dos
serviços e o pagamento feito pelo usuário. Para que sejam possíveis os investimentos e
serviços, é necessária a preservação da estabilidade econômico-financeira do contrato
– o que gera a variação dos preços.
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Em termos muito simplistas, pode-se dizer que os contratos albergam duas
opções de mudanças no preço: o reajuste (atualização real dos valores nominais
previstos nos contratos) e a readequação (oriunda de álea extraordinária, a gerar o
desequilíbrio na equação econômico-financeira). O reajuste usualmente envolve uma
solução singela: basta adequar periodicamente o valor do preço mediante uma fórmula
e índices predefinidos contratualmente, implicando a manutenção no tempo do preço.
Em ambos os casos, a estabilidade no preço tem lastro no princípio
constitucional do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos,
expresso no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal (e art. 65 da Lei 8.666/93 c/c
arts. 9º e 10º da Lei 8.987/1995), fazendo com que a doutrina e a jurisprudência
brasileiras tenham como pacífico ser “de inarredável aplicação o princípio
constitucional e legal que assegura a manutenção e o restabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro”.
Mas essa situação se agrava em países que permanecem sofrendo impactos
inflacionários, quando menos devido a três motivos: (i) os usuários não dispõem do
mesmo expediente atualizador dos seus ganhos (ao contrário, os salários sofrem
“congelamentos” ou reduções reais em face da legislação), (ii) em contrapartida, o
reajuste periódico de preços configura fator essencial à estabilidade do próprio
contrato de fornecimento de energia, e (iii) caso contidos ao longo do tempo, depois
esses reajustes podem gerar sérios impactos e repiques inflacionários, podendo
consubstanciar uma futura “inflação corretiva” e consequências.
Então, a solução para o reajuste não se configura tão simples como parece –
inclusive porque pode resultar em impactos macroeconômicos nas políticas públicas.
Imaginem-se duas hipóteses de aumento da tarifa paga pelos consumidores
individuais devido a dois motivos diferentes entre si: no primeiro, a empresa produz
um acréscimo abusivo na remuneração do serviço, a fim de incrementar
desmedidamente os seus lucros; no segundo, apenas aplica com perfeição a fórmula
prevista para o reajuste anual do contrato, mantendo a estabilidade econômicofinanceira dele (mas com aumento significativo no valor nominal).
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Os dois casos podem dar margem à intervenção do Estado no controle dos
preços – seja ela corretiva de uma falha do mercado, seja para impor uma específica
política econômica.
Se a empresa aumentar de forma extraordinária o custo da energia fornecida
visando a gerar lucros arbitrários (o poder de monopólio unido à essencialidade do
serviço permitem essa conduta), o Estado pode (deve) intervir e determinar a redução
do preço, adequando-o a parâmetros racionais da justa e adequada remuneração do
contrato (Constituição, art. 173, § 4º, c/c art. 37, inc. XXI).
Ou seja, e v.g.: se o lucro médio admissível no setor é de 15% ao ano sobre o
custo do capital investido (apurável segundo uma “fronteira de eficiência” ou média
das empresas naquele mercado), um lucro de 15% ao mês derivado de um acréscimo
injustificado no preço merece ser objeto de intervenção (e mesmo de sanções
punitivas). Ao suprimir o aumento gerador de ganhos abusivos, estará o Poder Público
sanando uma falha do mercado.
No segundo caso, o Estado pode optar pela desautorização do reajuste
meramente estabilizador do equilíbrio econômico-financeiro do contrato (v.g., por
questões de política pública de contenção da inflação). Assim, estará em verdade
agravando o desequilíbrio presente na equação contratual. Ao proibir o aumento
nominal do preço (adequando-o ao valor real do contrato), o Poder Público
desrespeitará uma previsão contratual e implementará uma deflação nos preços
praticados.
Rigorosamente, essa intervenção não será a favor, mas contrária ao mercado
ideal de que se poderia cogitar (a depender do caso, configurará ilícito legal e
contratual). Frustra a cobrança de um preço adequado aos investimentos e lucros
ordinários previstos no contrato. Pode ter como motivo uma determinada política
socioeconômica, mas é avessa à estabilidade do mercado (e gerará a recomposição da
equação econômico-financeira e a indenização pelos danos).
Num e noutro caso, o Estado estará atuando em área reservada à iniciativa
privada, à liberdade de empresa e de concorrência. Para os defensores de teses
ultraliberais, o mercado ideal poderia se encarregar das correções e adequações por si
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só – mas a essência está em que a população não dispõe de um longo prazo nem pode
ser submetida a um sistema de erros e acertos consubstanciados em teorias
econômicas (máxime se oriundas de outros sistemas, a reger realidades econômicas
diversas).
Claro que o exemplo do monopólio de um serviço essencial, ao mesmo tempo
em que facilita a exposição, dificulta a sua subordinação aos conceitos concorrenciais.
Porém, o que se pretende é pôr em foco a intromissão do Estado na economia
(corretiva ou mesmo desestabilizadora do mercado).

4.7 Conclusões parciais

Mediante o exame de algumas noções básicas ao Direito Administrativo da
Economia, pode-se dar lastro à ideia de que o poder econômico dos agentes privados
tem características simultaneamente centrípetas e expansivas: ao mesmo tempo em
que se avantaja o poder, ele se concentra ainda mais em sua base original (em
benefício dela própria).
Contudo, fato é que o Estado brasileiro não dispõe de uma estrutura
semelhante àquela dos países desenvolvidos, potencializando as distorções oriundas
do chamado livre jogo das forças de mercado. Os setores econômicos privilegiados, ao
mesmo tempo em que interessam aos empresários, geram uma nítida exclusão social
(a curto, médio e longo prazo) de expressivas camadas da população.
A evolução histórica da economia nacional demonstrou que tais falhas
estruturais e sociais não são sanadas pela própria concorrência (nem o serão). Logo, é
imprescindível que o Direito assuma com intensidade o seu perfil promocional e que o
Estado desenvolva uma intervenção sensata no domínio econômico. Tais intervenções
não devem gravitar em torno ao conceito idealizado de mercado concorrencial perfeito
(construído em outra época, num outro cenário, e obedecendo a paradigmas e
parâmetros estranhos ao Brasil contemporâneo), mas sim em respeito à justiça social e
ao princípio da dignidade da pessoa humana.

111

112

Partindo novamente da ideia da separação das funções estatais, cabe ao Poder
Judiciário o desempenho da atividade judicante. É o Poder Judiciário que, por meio de
decisões com força de coisa julgada, dirime conflitos da sociedade e aplica o direito
ao caso concreto, preservando a manutenção da ordem jurídica.
No exercício da referida função, entretanto, não há espaço para a criação de
normas gerais e abstratas que inovam no mundo jurídico, a exemplo das leis editadas
pelo parlamento. Da mesma forma, não há espaço para a criação e execução de
políticas públicas, em cumprimento à lei e à constituição, que é função primordial do
Poder Executivo.
É nessa seara que entra o ativismo judicial. Pode-se dizer que o Poder
Judiciário age de forma ativista quando ultrapassa a mera função de aplicação do
direito ao caso concreto, mediante a decisão de litígios postos à sua apreciação, e
passa a inovar de forma primária no ordenamento jurídico. Por meio do ativismo
judicial o juiz se reveste da função de legislador e cria situações inéditas, seja pela
edição de ato de caráter normativo, seja pela retirada do mundo jurídico de norma
editada pelo Legislativo, por meio do controle de constitucionalidade.
O ativismo judicial é uma atitude, uma escolha de um modo específico e
proativo de interpretar a Constituição, que normalmente se instala em situações de
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retração do Poder Legislativo. A exemplo disso importa mencionar as seguintes
posturas que caracterizam esse modo de atuar.
A postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem:
(i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em
seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário; (ii) a
declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com
base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da
Constituição; (iii) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público,
notadamente em matéria de políticas públicas.
Todavia, o ativismo judicial não se circunscreve à criação de normas jurídicas
por meio de decisões judiciais, em usurpação à função do Poder Legislativo. Também
se pode falar no ativismo judicial frente às competências que são próprias do Poder
Executivo. Nesse sentido, é esclarecedora a menção ao ativismo judicial, pois o que se
está a referir é à ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional, em
detrimento principalmente da função legislativa, mas, também, da função
administrativa e, até mesmo, da função de governo. Não se trata do exercício
desabrido da função de legislar (ou de outra função não jurisdicional), que, aliás, em
circunstâncias bem delimitadas, pode vir a ser deferido pela própria Constituição aos
órgãos superiores do aparelho judiciário, e sim da descaracterização da função típica
do Poder Judiciário, com incursão insidiosa sobre o núcleo essencial de funções
constitucionalmente atribuídas a outros Poderes.
Em consulta à jurisprudência dos tribunais pátrios, encontram-se diversos
exemplos em que o Poder Judiciário, mediante postura ativista, adentrou na seara do
Poder Executivo e criou e/ou executou políticas públicas. Foi o que ocorreu quando o
Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 208, IV, da CF/88, garantiu vagas
em creches para crianças de até 05 anos de idade, obrigando o Município de São Paulo
a efetuar matrículas em unidades de ensino infantil, independentemente da existência
de vagas. Outro grande exemplo em que o Poder Judiciário, a pretexto de aplicar a
Constituição, adentra na área de atuação do Poder Executivo são as decisões que
envolvem a concessão de medicamentos e procedimentos médicos.
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O princípio da universalidade de resultados é uma faceta do aspecto eficácia no
que diz respeito à eficiência jurídica pública. Não pode haver clientes preferenciais na
prestação de serviços públicos. O princípio da eficiência deriva do princípio da
prevalência do interesse público e da preservação da dignidade da pessoa humana e
deve obedecer aos mandamentos constitucionais. A distinção entre eficiência pública
e privada deve ser cuidadosamente aferida, visto que o destinatário do serviço público,
como consumidor, pode se aglutinar em grupos de interesses, perante a limitada
possibilidade de recursos, gerando uma quebra da equidade na prestação dos serviços
públicos, podendo conferir a uns a condição mais intensa de cidadão que a outros,
como clientes preferenciais do serviço público.
A eficiência está relacionada com a melhor maneira pela qual as tarefas devem
ser executadas a fim de otimizar os resultados, levando em consideração os meios
escassos e as necessidades sociais, que precisam ser atendidas da forma mais célere
possível. As facetas dessa eficiência stricto sensu são: produtividade, economicidade,
qualidade, celeridade e presteza, continuidade e desburocratização.
É recorrente na Justiça brasileira os casos em que os juízes deferem pedidos de
medicamentos de alto custo sem que haja uma análise concreta dos impactos da
decisão no orçamento público e na efetivação das demais políticas públicas.
Nesses casos, constata-se, inclusive, que o deferimento da concessão de
medicamentos ocorre sem que se observe os parâmetros estabelecidos pelo próprio
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental na STA 175/CE, no
qual se definiu, dentre outros pressupostos, a necessidade de que o medicamento
requerido contasse com registro na ANVISA, bem como que o medicamento e/ou
tratamento seja fornecido pelo SUS, não sendo possível, a princípio, a concessão de
medicamentos experimentais de alto custo, cuja efetividade não seja comprovada.
No referido precedente, inclusive, analisou-se a diferenciação entre hipóteses
em que o Poder Judiciário garante a efetivação de uma política pública, que já foi
definida pelo Governo, daqueles casos em que o Judiciário passa a criar a política
pública.
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Ficou constatada a necessidade de se redimensionar a questão da judicialização
do direito à saúde no Brasil. Isso porque, na maioria dos casos, a intervenção judicial
não ocorre em razão de uma omissão absoluta em matéria de políticas públicas
voltadas à proteção do direito à saúde, mas tendo em vista uma necessária
determinação judicial para o cumprimento de políticas já estabelecidas. Portanto, não
se cogita do problema da interferência judicial em mbitos de livre apreciação ou de
ampla discricionariedade de outros Poderes quanto à formulação de políticas públicas.
Esse foi um dos primeiros entendimentos que sobressaiu nos debates ocorridos
na Audiência Pública - Saúde: no Brasil, o problema talvez não seja de judicialização
ou, em termos mais simples, de interferência do Poder Judiciário na criação e
implementação de políticas públicas em matéria de saúde, pois o que ocorre, na quase
totalidade dos casos, é apenas a determinação judicial do efetivo cumprimento de
políticas públicas já existentes.
Como se nota, há uma percepção, pelo próprio Poder Judiciário, do limite que
diferencia a efetivação de um direito em consonância com a política pública definida
pelo Governo, daqueles casos em que o Judiciário passa a criar a própria política
pública. O problema, entretanto, é que esse limite vem sendo reiteradamente
desrespeitado.
De acordo com o art. 167, II, da CF/88, é vedada a realização de despesa ou a
assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.
Com isso, anualmente, o Poder Executivo elege as ações prioritárias que serão
executadas no exercício seguinte e assegura recursos orçamentários para custeá-las.
Nesse cenário, deve-se indagar se o Poder Judiciário, ao determinar o
implemento de ações sociais por parte do Poder Executivo, também está limitado pela
regra prescrita no art. 167, II, da CF/88. Isto é, pode o Poder Judiciário determinar a
execução de atividade cujos custos não estão contemplados na Lei Orçamentária
Anual?
Caso não haja recursos para a ação, a quem se deve atribuir a responsabilidade
pelo descumprimento da norma constitucional? É o Poder Executivo que deve
suportar o déficit orçamentário que eventualmente possa surgir em face do
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cumprimento das determinações emanadas do Poder Judiciário no exercício do
ativismo judicial?
O que se verifica, na realidade, é um maior estrangulamento do orçamento do
Poder Executivo. Essas são apenas algumas das questões que surgem quando se
analisa os efeitos do ativismo judicial. Mas a principal consequência, conforme
analisado no presente trabalho, é o enfraquecimento do Poder Executivo.
O ativismo judicial surge para suprir lacunas deixadas pelos demais Poderes.
No exemplo citado neste artigo, da concessão de medicamentos, temos a ineficiência
do Poder Executivo em assegurar a efetivação do direito constitucional da saúde,
plasmado no art. 196 da Carta Magna.
Em um cenário perfeito, em que o Poder Executivo cumpre o seu mister, não
haveria espaço para a atuação ativista do Poder Judiciário. Caso o sistema de saúde
pública se aproximasse do ideal, não precisaria o Poder Judiciário ser a todo o
momento chamado para interferir e dar ao cidadão aquilo que um estado eficiente já
deveria lhe garantir.
Nos dias de hoje, vale lembrar que o administrado também exerce o papel de
coautor das leis e co-gestor da Administração Pública, pois o cidadão é partícipe
político e responsável da coisa pública, proporcionando interação permanente entre
administrador e administrado. Isso faz dele mais participante do que subordinado e
mais responsável do que reclamante. A atividade administrativa desenvolvida pelo
Estado é tanto mais legítima quanto mais efetiva e eficiente for a participação na
gestão. Isso se dá pela participação popular, com a presença dos cidadãos a cobrar
eficiência e conhecimento dos motivos, dos fins e dos resultados das práticas públicas.
O fato, entretanto, é que o orçamento é limitado e o Poder Executivo, ainda
que fosse mais eficiente, não conseguiria atender a todos os anseios da população. É o
que se reconhece como princípio da reserva do possível, de acordo com o qual a
atuação do Estado está limitada pela sua disponibilidade orçamentária.
É inegável que o Poder Executivo deve assegurar o mínimo existencial para a
dignidade da pessoa humana, conforme assentado na Carta Magna. Entretanto, são
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necessários limites para se definir prioridades e como os anseios da população devem
ser garantidos.
Ao adentrar no âmbito de atuação do Poder Executivo e dar ao cidadão o que
está sendo pedido, sem que se adotem critérios objetivos, o Poder Judiciário pode
estar impedindo que o chefe do governo cumpra o plano traçado para o seu mandato.
O Poder Judiciário retira, de forma direta, a competência do Poder Executivo de
executar a política pública e impede, de forma indireta, que o programa de governo
seja executado, pela inviabilidade financeira.
É necessário, portanto, que se criem limites ao ativismo judicial, como já
propôs o Ministro Barroso, sob pena de que essa crescente onda enfraqueça cada vez
mais a atuação do Poder Executivo. O crescimento exacerbado do âmbito de atuação
do Poder Judiciário, em contraponto à atuação do Poder Executivo, quebra com a
lógica da doutrina da separação dos poderes.
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Em hipóteses de falhas e desvios de mercado, o Estado tem duas alternativas
básicas, que comportam gradações: ou se inibe e renuncia ao controle em favor dos
mecanismos de autocriação do mercado concorrencial ou intervém e para alterar a
conduta dos agentes econômicos (ou o resultado dessa conduta).
A abstenção significa deixar que o próprio mercado arque autonomamente com
as consequências de suas condutas: o natural bom funcionamento da concorrência
traria consigo a eficiência, atribuindo à “mão invisível” a distribuição adequada dos
benefícios e a atenuação dos malefícios a longo prazo; as más empresas seriam
espontaneamente suprimidas e, com o passar do tempo, o mercado por si só produziria
a excelente alocação dos recursos.
O que igualmente expressa a suportabilidade da repercussão social dessa
adaptação espontânea do mercado e o tempo necessário para que ela ocorra. Isso
porque só excepcionalmente poder-se-ia cogitar de um impacto negativo imediato a
ser absorvido puramente pelos agentes econômicos ativos, aqueles que investem seu
capital nos empreendimentos. De usual, o exercício do poder econômico resulta numa
distribuição das perdas com as camadas menos privilegiadas da população, o que não
é excluído, mas pode ser minorado pela intervenção do Estado.
O que é mais grave está em que, na maioria das vezes, dá-se a atribuição do
prejuízo apenas àqueles que não são detentores do poder econômico (seja de forma
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individual, seja coletivamente) – o que deu margem à célebre expressão no sentido do
fenômeno da privatização dos lucros e “socialização dos prejuízos”.
Já a intervenção implica a adoção de medidas por parte das autoridades
públicas que visem a reequilibrar a eficiência e a distribuição equitativa das atividades
e dos benefícios produtivos. Constatada a falha de mercado, o Estado age de forma
corretiva – tentando manter o equilíbrio entre os interesses postos em jogo. Corrigemse as eventuais disfunções estruturais e comportamentais do mercado em prol da
liberdade empresarial (livre iniciativa e livre concorrência).
Além disso, a intervenção também se dá para implementar e cumprir
determinadas políticas públicas (independentemente do conceito mercadológico posto
em questão). O Estado se insere no domínio privado com o fito de realizar certas
atividades econômicas e produzir resultados específicos que digam respeito ao
interesse público posto à sua guarda. Isto é, esse aspecto da intervenção não diz
respeito ao prestígio à ideia de mercado concorrencial perfeito – dispensando os
parâmetros econômicos desse modelo (inclusive o lucro).

6.1 Extensão e intensidade das medidas interventivas
Note-se que não há “tipos” absolutos e fechados quanto ao relacionamento do
Estado com a economia (a não ser exceções radicais, que vêm sendo abrandadas
nestes tempos de pós-modernismo), a incluir e/ou excluir a atuação pública. A
constatação não significa rejeitar os sistemas capitalista e socialista, cada qual com as
suas peculiaridades. Todos os Estados intervêm e o que se dá são variações em torno
dos graus e formas de intervenção (com as respectivas consequências à titularidade
dos bens de produção, liberdade empresarial etc.). O perfil político do Estado e da
respectiva ordem jurídica da economia define a intensidade e a extensão do caráter
intervencionista.
Ainda assim, é possível se cogitar de uma teorização geral acerca do tema –
adaptando-se às respectivas peculiaridades de cada país. Ou seja: o que se
desenvolverá a seguir envolve uma concepção ampla do fenômeno intervenção estatal
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na economia privada, a ser matizado de acordo com as previsões jurídicas dos
respectivos Ordenamentos.
A tentativa da formulação de um conceito amplo deriva também da
configuração da Ordem Econômica da Carta de 1988 – que acentua a necessidade de
novos esforços do intérprete.
Não se trata de um texto uniforme, a definir um tipo “ortodoxo” de
relacionamento do Estado com a economia. Como resultado do sistema capitalista
expressado numa Constituição prolixa, o texto da Ordem Econômica de 1988
contempla uma ampla gama de alternativas para a intervenção estatal no domínio
econômico. A riqueza das pseudo-contradições do texto constitucional exige uma
leitura conciliadora, de molde a harmonizar juridicamente um rol de concepções
políticas antagônicas.
Constatação que apenas reitera um característico das Constituições brasileiras:
apesar de, desde a Carta de 1934, celebrarem expressamente a Ordem Econômica,
nenhuma delas adota uma postura específica em relação a um modelo fechado quanto
à interação do Estado na economia, apesar de todas celebrarem um sistema capitalista.
Além disso, desde sempre houve uma dissociação entre o modelo celebrado
constitucionalmente e o comportamento dos governantes (vício acentuado nos
períodos ditatoriais).
As demais Constituições (talvez a exceção resida na Carta Imperial de 1981)
também continham a celebração dessa confusão entre regimes interventivos. Uma
rápida descrição dessa evolução histórica comprova a assertiva.

6.2 O caso brasileiro: as Constituições e as Ordens Econômicas republicanas

A ordem jurídico-constitucional da economia teve início no Brasil com a
Constituição de 1934 – adaptando-se às peculiaridades do regime jurídico então
vigente.
Como não poderia deixar de ser, o Brasil não ficou imune às mudanças vividas
pelo mundo ao início do século XX. No período inicial (década de 1930), o País vivia
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o governo Vargas, que se caracterizou pela participação do Estado na economia e
centralização federal desse poder. Quer devido à crise econômica mundial
desencadeada em 1929, quer devido ao perfil nacionalista de Getúlio Vargas, o Estado
ampliou a sua ação econômica (direta e indireta), bem como a estrutura da
Administração Pública.

6.2.1 O ponto de partida: o governo Vargas e a Constituição de 1934

Desde o seu início, a política econômica de Vargas tinha como um de seus
principais objetivos a quebra do regime do coronelismo: uma prática que se firmou na
Primeira República, em que as diretrizes econômicas eram definidas por uma elite
(proprietários de terra rural produtiva). Havia uma descentralização acentuada e uma
hipertrofia do poder privado que representava, sobretudo um compromisso, uma troca
de proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente
influência social dos chefes locais, notadamente os senhores de terra.
Até a década de 1930, a economia era dirigida pelo setor cafeeiro, que
respondeu por 71,7% das mercadorias exportadas no período 1925-29. Era nítida a
dependência do PIB num só produto agrícola, detido por um grupo com franca
influência no Poder Público, apesar de não ser hegemônico (como o provou a
Revolução de 1930). Em contrapartida, se nas zonas rurais os coronéis controlavam os
votos, as classes médias urbanas (especialmente nas regiões não-industrializadas)
desenvolveram um nicho empregatício no setor público, dando origem àquilo que se
denominou de Estado cartorial.
Além disso, a Grande Depressão produziu um sério impacto sobre a economia
brasileira. Por um lado, houve resultado negativo nas exportações, enfraquecendo os
programas estaduais de apoio à cafeicultura.
Para proteger o setor e, dessa maneira, a economia, do impacto total da queda
dos mercados e preços mundiais do café, o programa de apoio à atividade foi
transferido dos estados (principalmente de São Paulo) para o governo federal. O
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Conselho Nacional do Café foi fundado em maio de 1931 e comprou todo o café,
destruindo grandes quantidades que não podiam ser vendidas ou armazenadas.
Por outro, houve um forte início do crescimento industrial derivado das
dificuldades de importação e redirecionamento de recursos do programa de
recuperação do setor cafeeiro. O café deixou de ser o centro das atenções, não só
devido à atenuação do Poder Político oligárquico que o seu cultivo albergava, mas em
especial porque o mercado externo deixou de apresentar a mesma demanda crescente
e os preços baixaram consideravelmente (em 1931 o preço caiu a um terço do preço
médio praticado no período 1925/1929), tudo isso unido ao aumento expressivo da
produção nacional. A crise do mercado do café demonstrou a vulnerabilidade de uma
economia que dependia de um só produto agrícola e o Estado deu início a outro
encaminhamento de suas preocupações econômicas interventivas.
Contudo, o setor agrícola permitiu, especialmente através da tributação, o
início da industrialização brasileira. O que fez surgir novos encargos para o erário
público, limitado pela escassez e caráter aleatório das receitas, dada a sua
proveniência quase em exclusivo do sector exportador e dada a incipiência e
regressividade do sistema tributário. O foco de receitas e despesas foi alterado do setor
primário exportador para a transformação estrutural da atividade econômica produtiva.
A fragilidade do setor cafeeiro (e da economia nacional e mundial) gerou uma
intensificação de investimentos públicos (diretos ou indiretos) em setores econômicos
que possibilitaram um início oportuno da industrialização do país.
A industrialização acelerou-se a partir de 1930, transformando o período 19301960 em nossa revolução industrial substitutiva de importações. Suas causas mais
gerais foram a crise por que passava o sistema capitalista internacional e a decadência
política da burguesia mercantil.
Em decorrência, o Estado brasileiro arvorou-se na condição de grande
empreendedor econômico e guia dos destinos da economia nacional. Nesse período,
deu-se a inserção formal do Estado na economia. O que veio a ser intensificado com o
passar do tempo, reservando-se apenas as características inerentes a cada um dos
modelos e regimes que se seguiram (p. ex., o planejamento no governo Kubitschek, a
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“empresarialização” do regime militar e os vários “pacotes econômicos” da Nova
República) e repercutindo nas previsões constantes da Ordem Econômica das Cartas
que se seguiram.
Instalada por Vargas em maio de 1933 (visando a sufocar a Revolução
Constitucionalista de 1932), a Constituinte de 1934 pretendeu incorporar o que o novo
direito criava, perante diverso quadro social e econômico, com muito culto do
ideológico, além de beber em outras constituições, entre as quais se projetavam a
alemã de 1919 (a de Weimar) e a espanhola de 1931. As novidades são com referência
à ordem econômica e social, no país e no mundo, com a indústria e o crescimento
urbano.
A Constituição de 1934 inovou ao introduzir um capítulo específico sobre “a
ordem econômica e social” (Título IV, arts. 115 a 143), ao mesmo tempo em que
ampliou sobremaneira os poderes da União e os do Poder Executivo (art. 5º ss.).
Apesar de formalmente instalar um sistema capitalista com matrizes liberais, resultou
em que o Executivo federal passou a ser detentor de uma centralização e dominação
ainda maiores (tanto no que diz respeito ao domínio econômico privado como na
relação entre o governo federal e os Estados). Vargas consolidou o seu poder políticoeconômico e fez surgir um esboço do intenso nacionalismo que veio a se consolidar
nos diplomas constitucionais brasileiros, em especial nas previsões típicas de estímulo
ao desenvolvimento econômico e de defesa dos nossos interesses como país
subdesenvolvido.
Ao mesmo tempo em que celebrava a liberdade de empresa, a Constituição de
1934 restringia essa garantia e instalava formalmente a atuação do Estado na ordem
econômica. Configurava, um documento de compromisso entre o liberalismo e o
intervencionismo.
À parte das previsões liberais e de caráter social (inovando com o mandado de
segurança – art. 113, nº 33), nos artigos 116 e 117, o idealismo nacionalista da
Constituição de 1934 se projetou em disposições que refletiram por igual o teor
intervencionista do Estado na mesma ordem econômica, ao asseverar que a União
poderia monopolizar determinada indústria ou atividade econômica ou que a lei
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promoveria o fomento da economia popular, o desenvolvimento do crédito e a
nacionalização progressiva dos bancos de depósito.
Além disso, o parágrafo único do art. 177 expressamente proibia a usura
(apesar de já viger a “Lei de Usura”, o Decreto 22.626/1933); o art. 119 previa a
necessidade de concessão ou permissão para o aproveitamento industrial de minas,
jazidas minerais, águas e energia hidráulica (exclusivamente a brasileiros ou empresas
organizadas no Brasil); os arts. 120 a 123 traziam disposições expressas de Direito do
Trabalho; os arts. 124 a 132 dispunham sobre limitações ao direito de propriedade
(contribuição de melhoria, usucapião, empresas jornalísticas e navios); os arts. 136,
137 e 142 regiam as concessões e delegações de serviços públicos; e os arts. 138 a 141
consignavam disposições de ordem assistencialista (educação, maternidade, infância,
ensino, combate às endemias etc.).

6.2.2 As Cartas de 1937, 1946, 1967 (EC 1/69) e 1988

A partir de 1934, a carga normativa da atuação do Estado brasileiro no
domínio econômico (e da ordem social) passou a ter uma dimensão constitucional.
Tratava-se da ordem econômica de um país capitalista que reservava especialmente ao
governo federal uma ampla capacidade de intervenção e regulação na economia.
O que revela a ausência de um modelo econômico estável, ou mesmo uma
proposta que se desdobrasse num longo período cronológico. Ao invés de países que
fixaram com clareza o perfil da atuação do Estado na economia (os exemplos
extremos da União Soviética e dos Estados Unidos da América são inevitáveis), o
Brasil sempre se portou com pouca congruência nesse cenário.
As peculiaridades da Constituição de 1934 vieram a ser repetidas, com as
devidas ponderações, pelos demais diplomas constitucionais pátrios.
A Constituição de 1934 era formalmente liberal e democrática, mas
institucionalizou uma centralização ainda maior do Poder Executivo federal. No plano
das ideias, o diploma era adequado ao pensamento econômico mundial de então, mas
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no plano da realidade, gerou uma sucessão de expectativas frustradas que culminaram
na Carta de 1937.
Com o Estado Novo e a Constituição de 1937 acentuaram-se as características
interventivas, como o incentivo público à industrialização, as nacionalizações e a
organização corporativa da economia. Contudo, o diploma dizia consagrar a liberdade
empresarial. A rigor, os influxos da “socialização das liberdades” oriundos do PósGuerra foram consolidados nessa Carta. A Constituição de 1937 levou às últimas
consequências essa diretriz, ora declarando, no seu artigo 123, que as liberdades
públicas são restringidas pelo interesse coletivo, ora prescrevendo, no seu artigo 135,
que o Estado pode intervir na ordem econômica, para dirigi-la com maior amplitude
de poderes, e segundo o seu juízo de oportunidade.
Já a Constituição de 1946 foi um documento expressivo, em grandes linhas,
dos chamados princípios liberais. Exprime o liberalismo clássico, com pouco avanço
em relação à de 1934.
A Carta foi elaborada com um olhar onírico nos textos constitucionais
pretéritos, particularmente os de 1891 e 1934. Pretendia transpor os vícios e superar os
traumas da Constituição de 1937 com lastro nos ideais do século XIX. Voltou-se,
assim, às fontes formais do passado, que nem sempre estiveram conformes com a
história real, o que constituiu o maior erro daquela Carta Magna, que nasceu de costas
para o futuro, fitando saudosamente os regimes anteriores, que provaram mal. Talvez
isso explique o fato de não ter conseguido realizar-se plenamente.
A Carta de 1967 tinha nítida influência da Constituição de 1937 (em especial
quanto à ampliação e concentração dos poderes da União e, consequentemente, da
Presidência). É autoritária (intensa restrição aos direitos individuais) e intervencionista
(apesar de garantir, limitando, o direito de propriedade e a indenização das
desapropriações).
A Ordem Econômica positivada na Constituição de 1967 representava uma
adaptação normativa às diretrizes econômicas do governo militar. Porém, é de se
sublinhar o destaque dado ao fato de que a ênfase posta no princípio da livre empresa

126

e recíproca restrição à intervenção estatal na Ordem Econômica somente encontra
semelhança na Carta de 1937.
Compreensão semelhante merece a EC nº 1/1969, em que toda a economia
nacional girava em torno do Estado-Administração. O texto possibilitou a conclusão
no sentido de que O Estado assume a direção geral da Ordem Econômica
instrumentalizada. Subtrai dos entes privados a plena disponibilidade de seus recursos,
bens e vontades no campo econômico, regulando as suas atividades, a fim de que não
possam ser exercitadas em desconformidade com o bem geral, de cujos interesses
supremos se faz árbitro e tutor.
A Ordem Econômica da Carta de 1988 não se dissociou do passado
constitucional brasileiro. Ademais, e tal como se dá em toda a imensidão de seu texto
normativo, a Constituição Econômica de 1988 alberga um grande número de
princípios, normas programáticas e normas de aplicabilidade imediata. Essa
loquacidade conduziu a tecer as seguintes considerações acerca da concepção
constitucional da Ordem Econômica: Intervencionismo e liberalismo se alternam na
formulação dos princípios e essa relação alternativa, que poderá conduzir ao primado
de um ou de outro, exprime o clima de ambiguidade e duplo sentido que percorre as
cláusulas da Ordem Econômica e Financeira. Liberalismo, intervencionismo e
dirigismo econômico refletem as correntes que se debateram na Assembleia Nacional
Constituinte e as maiorias eventualmente vitoriosas imprimiram no texto da
Constituição a concepção heteróclita da Ordem Econômica.
O que reflete a positivação constitucional de um sistema econômico capitalista
que se pretende misto, no qual há uma participação simultânea do Estado e dos
particulares na atividade econômica produtiva.
Décadas depois, as Reformas de 1990 pretenderam inverter essa configuração:
o Estado brasileiro passou a planificar a sua abstenção interventiva e a sua regulação
econômica (num plano ideal tida como exógena e mínima). A partir de então, o Estado
passou a ser considerado por muitos como um retirante do cenário econômico.

6.3 Linhas gerais da Ordem Econômica consignada na Constituição de 1988
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Desde logo deve ser acentuado que, nos termos da Constituição de 1988, ao
Estado brasileiro não cabe apenas o papel absenteísta. O capitalismo celebrado na
Carta Magna deve ser prestigiado e compreendido à luz dos demais princípios e regras
constitucionais. O que se dá são determinadas situações a exigir uma ponderação
sensata da intensidade e extensão da medida interventiva.
Assim, não seria possível de se cogitar de uma recusa ao intervencionismo
estatal – isso devido às previsões constitucionais relativas à valorização do trabalho
humano e existência digna (art. 170, caput); função social da propriedade, defesa do
consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais,
busca do pleno emprego e tratamento favorecido para determinadas empresas
brasileiras (art. 170, incs. III, V, VI, VII, VIII e IX); a possibilidade de atender aos
imperativos de segurança nacional e relevante interesse coletivo através da exploração
direta de atividade econômica pelo Estado (art. 173, caput, e § 1º); o dever de
repressão ao abuso de poder econômico (art. 173, § 4º); a responsabilidade e punição
relativa a atos contra a Ordem Econômica, financeira e economia popular (art. 173, §
5º); o exercício da função de fiscalização, incentivo e planejamento do Estado como
agente normativo e regulador da atividade econômica (art. 174); a prestação e a
concessão de serviços públicos (art. 175) etc.
Por outro lado, não há uma definição precisa acerca do momento interventivo
nem sobre a modalidade ou intensidade. Excluindo-se as hipóteses óbvias (como o
monopólio público do petróleo ou minerais nucleares – CF, art. 177), a inserção
estatal no campo da livre iniciativa exige a elaboração de um esboço que diga respeito
ao momento interventivo, mais a respectiva intensidade e extensão. Uma leitura do
quadro normativo fixado na Carta Magna, bem como os seus limites de extensão e
intensidade.
A intervenção somente poderá eclodir nos exatos termos da previsão
legislativa que der cumprimento às exceções previstas no Texto Maior.
Os princípios e regras constitucionais firmam o espaço de ação estatal na
economia, seus limites e conteúdo. Mas é preciso pôr em foco que a intervenção pode
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ser discricionária ou vinculada; intensa ou discreta; ampla ou retraída. Não há um
parâmetro constitucional prefixado ao interno do universo interventivo, que determine
o modo de agir do Estado no domínio econômico. V.g., haverá momentos em que a
intervenção econômica estatal será dependente das políticas públicas. A definição do
planejamento estatal (determinante para o setor público – art. 174) configurará a
diretriz em que se desdobrará a ação interventiva do Estado.
Igualmente existirão hipóteses em que a intervenção não residirá na
discricionariedade administrativa, nem tampouco em planejamento ou planos
econômicos, mas sim tratar-se-á de ato absolutamente vinculado. Nesse caso não há
alternativas à Administração Pública brasileira, senão intervir no domínio econômico.
Caso assim não o faça, incidirá em responsabilização pelo non facere quod debeatur.
O dever incontrastável de reprimir o abuso do poder econômico é um exemplo de
clareza meridiana.

6.4 O Estado brasileiro contemporâneo: intensamente promocional, mas ainda
um estranho ao mercado

Por ora apenas se pretende dar início ao desenvolvimento da ideia de que o
traço essencial da intervenção econômica está no pressuposto de que o Estado é alheio
ao mercado, ao domínio econômico e às relações econômicas privadas nas quais
intervirá.
Uma vez que o Texto Maior brasileiro prestigia a livre iniciativa e a
propriedade privada, estamos diante do modelo de protagonização estatal ativa da
economia como instrumento ancilar, destinado tão só a estimular a vitalidade
econômica ou, então, a evitar que a livre ação dos particulares nesta esfera converta-se
em fonte de malefícios para o todo social.
Na tentativa de conferir maior clareza ao desenvolvimento do conceito,
pondere-se mais uma vez que não se está a defender um corte absoluto entre a
economia e o Estado – mas uma subdivisão entre o Estado-Administração e o domínio
econômico privado.
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Num Estado como o brasileiro, em que o regime jurídico é o do capitalismo,
com a celebração da liberdade de iniciativa (Constituição, arts. 1º, inc. IV, e 170), o
Poder Público é um estranho ao mercado e nele somente poderá intervir como uma
exceção juridicamente celebrada. O Direito diz quando, onde e como o Estado pode
intervir na economia privada. Caso contrário, não seria ele um tertius a intervir no
domínio econômico, mas mais um agente a participar (ou o seu titular a dirigi-lo).
A respeito dos “países transeuntes” cuja estrutura se aproxima do modelo
capitalista (mas com tons socialistas) permanece atual, pois no seu mecanismo
econômico haja peças aparentemente socializantes, o molde institucional de sua
economia é basicamente capitalista, até porque, se não fosse, o problema da
intervenção do Estado não se apresentaria, pois intervir é intrometer-se. Nos regimes
socialistas, uma vez que os meios de produção se acham nas mãos do Estado, a ideia
de intervenção não tem sentido.
Indo avante, a propósito de o Estado ser um elemento “exógeno” da economia
capitalista, tem-se que não se pode pretender-se que, ao julgar legítimo e necessário o
conceito de intervenção, seja possível uma economia isenta de Estado. Isso é
historicamente irrealizado. A própria existência do Estado e da ordem jurídica
significa uma ‘intervenção’: o Estado e a ordem jurídica são pressupostos inerentes à
economia.
Saliente-se que tampouco se está a propor algo como uma noção
esquizofrênica (ou circular) de intervenção econômica estatal. O Estado e a ordem
jurídica da economia não são, simult nea e antagonicamente, “parte” e “terceiro”,
num mesmo universo incindível. Os planos são dois: por um lado, o domínio
econômico, onde Direito e o Estado convivem e interagem continuamente num
mesmo ambiente, cada qual desempenhando o seu papel, restrito à sua dimensão
geopolítica; por outro, o Estado passa a desempenhar o papel outrora restrito aos
agentes privados naquele domínio econômico, através do Direito.
A proposição é demonstrada através de um exemplo num sentido adverso: a
“teoria da captura” da regulação pública da economia descreve um desvio em que a
economia privada “intervém” no Estado (ou ao menos na específica regulação do setor

130

econômico daqueles agentes). Os empresários exercem o seu poder econômico no
sentido de direcionar a regulação estatal em seu próprio benefício – muitas vezes
valendo-se de falhas do próprio mercado em que atuam (como a assimetria de
informações). Assim, comprova-se que são realidades que convivem em
simultaneidade, uma estranha à outra e passíveis de interferências recíprocas.
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Com a evolução do constitucionalismo brasileiro e a promulgação da
Constituição de 1988, sedimentou-se o regime capitalista no Estado brasileiro, tendo
como previsão expressa em seu artigo 1º, inciso IV (referente aos Fundamentos da
República), o valor social a livre-iniciativa. Na mesma linha, o Capítulo I do Título
VII da Carta Magna que trata dos Princípios Gerais da Atividade Econômica
preconiza, entre outros, como Fundamentos da Ordem Econômica, a livre-iniciativa; a
propriedade privada e a livre concorrência.
A exploração direta da prestação de serviços públicos pode efetuar-se por meio
dos órgãos da administração direta, ou indireta, consubstanciada nas autarquias,
incluindo-se as autarquias fundacionais, fundações públicas, empresas públicas e
sociedades de economia mista.
A peculiaridade do serviço público está em que é objeto de um dever do
Estado. Em contrapartida, diz ainda, o potencial beneficiário (usuário potencial) do
serviço, considerado de modo coletivo ou individual, é titular de um direito subjetivo
em face do Estado.
Nessa linha, o usuário é titular de um direito ao serviço público. Esse direito
pode assumir múltiplas configurações: direito à prestação adequada do serviço, se já
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instituído; direito à criação do serviço; direito à prestação de contas acerca da
impossibilidade de oferecimento do serviço com a configuração desejável.
Vale ressaltar que os serviços públicos, enquanto realizados sob o véu do
Direito Público está sujeito às regras de responsabilidade civil da Administração
Pública, seja na modalidade do risco administrativo, porquanto a responsabilidade
civil do Estado é objetiva, admitindo-se as causas excludentes; pela culpa
administrativa quando houver omissão do Estado na chamada faute de service dos
franceses, bem como, em casos mais restritos, na modalidade de risco integral, em que
a responsabilidade do Estado é objetiva, aplicável sem possibilidade de excludentes.
Com isso, como se depreende da obra do autor supramencionado, o
fundamental é que há um direito de se exigir a prestação do serviço público. A
importância de tal constatação é que esse mesmo direito não está presente nas relações
privadas. Não há esse mesmo direito em face da atividade econômica em sentido
estrito desenvolvida pelo Estado. Trata-se de um aspecto próprio do usuário do
serviço público que não se estende aos consumidores de atividades privadas.
Nesse aspecto, a relevância que se aponta é a possibilidade de um direito, seja
ele subjetivo do administrado ou não, ser objeto de exploração de lucratividade pelo
Estado, em sua atuação enquanto prestador de serviços públicos. É sensível a questão,
uma vez que no desempenho de atividade econômica propriamente dita, por meio das
chamadas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, no desempenho de
suas atividades-fim, a possibilidade de aferição de lucro é amplamente reconhecida,
haja vista a natureza de Direito Privado sob a qual estão submetidas neste particular.
Contudo, o que se revela sobremaneira curioso é a possibilidade de aferição de
lucro pela Administração Pública, quando da exploração de atividades econômicas por
meio de serviços públicos, sob o manto do Direito Público. Por entender que o Estado,
pode realizar, seja sob o manto do direito Público ou Privado, atividade econômica em
sentido estrito quando autorizado, aferindo lucros quando da atividade-fim de suas
empresas públicas ou sociedades de economia mista, não há que se falar na
possibilidade de aferição de lucro quando a atividade for desempenhada por meio de
serviços públicos, sob pena de arbitrariedade.

133

O serviço público reflete determinado modo de organização do Estado. Desse
modo, determinadas atividades são qualificadas normativamente de modo especial,
para que o estado assegure a sua prestação de forma plena e sem embaraços.
Assim, tendo em vista que o objeto da presente análise se encontra
disciplinado não apenas na esfera do Direito Administrativo, como também no âmbito
do Direito Constitucional e no Direito Econômico, reservado a cada ramo as suas
respectivas peculiaridades.
Dentro de um sistema econômico capitalista igualitário, isto é, que assegure a
todos os cidadãos e administrados acesso a renda mínima digna, para que possam
desfrutar dos bens necessários ao mínimo existencial, tão somente, com o produto de
seu labor diário, fica fácil dar a todos os serviços essenciais um regime de direito
privado, imputando-lhes um cunho eminentemente econômico.
Todavia, se pensarmos em um Estado que adota um sistema capitalista que não
permite uma justa distribuição de rendas, ficando grande parte da população
marginalizada, não há como se dar aos serviços essenciais caráter precipuamente
privado, havendo necessidade, por uma questão de justiça social, de o Estado assumir
a prestação e distribuição de tais serviços e bens em caráter assistencialista, a fim de
se garantir acesso universal a todos, sob as regras de Direito Público.
Desse modo, uma vez que os serviços públicos constituem atividades prestadas pelo
Estado vistas, regra geral, como uma comodidade ao administrado, padeceria da mais
absoluta arbitrariedade a aferição de lucro a exploração de atividades econômicas por
meio de serviços públicos, os quais são, em sua maioria, essenciais.
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A presença ativa do Estado para a promoção do desenvolvimento e da
inclusão social está atualmente evidenciada na discussão econômica. Sua importância
vem sendo cada vez mais reconhecida.
As políticas públicas possuem uma função crucial na diminuição da
desigualdade e na erradicação da pobreza. Não obstante a ideia de que as
Constituições Econômicas sempre estiverem inseridas nos textos constitucionais, é
somente após a I Guerra Mundial que elas passam a tomar uma ação mais positivismo
e menos liberalista. Isso porque, ainda que de forma absenteísta, o caráter econômico
sempre esteve presente como, por exemplo, nas garantias da propriedade privada
como um direito absoluto. Desta feita, as constituições econômicas como conhecemos
hoje, enraizadas de normas programáticas e metas a serem alcançadas pelo governo,
são fruto de um longo processo evolutivo de superação tanto do Estado Liberal
quando do Bem-Estar social.
O Estado detém, como demonstrado, o poder de exercer a vontade do
coletivo. Possui meios, regras, leis e instituições que permitem com que ele coordene
e também gere essa transformação. O Estado não deveria então assumir tão somente
um papel de espectador. Evidenciado também o papel dos mercados, fica claro que
sem um arranjo externo não é possível que o mercado conduza a um processo de
desenvolvimento.
O Estado é o melhor ente para resolução de políticas sociais e
distributivas, e até mesmo para exercer ações conjuntas com os mercados, para
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alcançar bons resultados socioeconômicos. No Brasil, cabe ressaltar que já existe
norma que reprime o abuso econômico. Trata-se da Lei 12.529/2011, que Estrutura o
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Essa lei dispõe sobre a prevenção e
repressão às infrações contra a ordem econômica e tem como principal característica,
a criação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e o Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), cujo objetivo é fiscalizar o mercado e
reprimir todas as infrações previstas no art. 36 da referida lei.
O ingresso de novas instituições e a adequação das previamente existentes
se tornam condição essencial para o estabelecimento desse estado de proteção social.
Infelizmente, as raízes da desigualdade brasileira são muito profundas e, ainda hoje,
encontramos situações de revolta populacional com relação a programas sociais do
governo que possuem cunho de transferência de renda aos indivíduos de classes
sociais baixas.
As políticas de programas sociais, a exemplo do Bolsa Família, não são,
em contrapartida, mais graves do que as transferências feitas a alguns outros setores –
como setores formais da indústria, e outros programas de transferência direcionados às
classes sociais mais altas.
Como visto nesse estudo, o próprio estado de bem estar social precisa
adequar suas instituições para alcançar seus objetivos, satisfazendo assim, a maioria
dos grupos ou, ainda, procurando remediar os mais prejudicados, agindo como um
gestor de conflitos. Para evidenciar o papel do Estado e demonstrar suas atribuições na
busca de mudanças estruturais e desenvolvimento, é necessário utilizar da noção de
instituições e a forma com a qual a mesma influencia essa própria mudança.
Buscou-se evidenciar a necessidade da intervenção social do Estado, mas
não só isso, também a imprescindibilidade de utilizar a política social em conjunto
com a política econômica. E não só uma política com ênfase mercantil, mas, além
disso, que busque garantir os direitos básicos inerentes à própria figura do ser cidadão.
De modo geral, o neoliberalismo é visto como uma tendência econômica
atual nos países capitalistas, a qual assegura a manutenção e a fonte de renda das
nações. Trata-se do retorno do antigo liberalismo econômico associado às
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transformações tecnológicas do final do século XX, sendo que, a partir daí, a estrutura
estatal deixa-se levar por um papel secundário de suas obrigações para com a
sociedade. Uma das inovações do modelo em relação ao liberalismo é a intervenção
indireta do Estado na economia para garantir a sua sobrevivência, já que os neoliberais
não confiam inteiramente na autodisciplina espontânea e automática do sistema.
Diante do exposto, é evidente a necessidade da intervenção formal do Estado
na economia nacional, com fim precípuo de equilibrar o mercado reduzindo as
máculas decorrentes de flutuações no mercado interno e externo. Por intermédio de
políticas sociais destinadas a minimizar as desigualdades econômicas, corrigir
deficiências do mercado de trabalho, considerando que o Estado tem o dever/poder de
atuar na mitigação das crises internas, fruto da globalização responsável pelas
mudanças na estrutura do país em frente a outros Estados.
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