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Tudo é um entre um milhão de caminhos. Portanto, 

você deve ter em mente que um caminho não é mais do 

que um caminho; se achar que não deve segui-lo, não 

deve permanecer nele, sob nenhuma circunstância [...], 

mas sua decisão de continuar no caminho ou largá-lo 

deve ser isenta de medo e de ambição. Eu lhe aviso. 

Olhe bem para cada caminho, e com propósito. 

Experimente-o tantas vezes quanto achar necessário. 

Depois pergunte-se, e só a si, uma coisa: esse caminho 

tem coração? Se tiver, o caminho é bom; se não tiver, 

não presta. Ambos os caminhos não conduzem à parte 

alguma; mas um tem coração e o outro não. Um torna a 

viagem alegre; enquanto você o seguir, será um com 

ele. O outro o fará maldizer sua vida. Um o torna forte; 

o outro o enfraquece. (Carlos Castañeda, Os 

Ensinamentos de Don Juan). 



RESUMO 

 

O objetivo desta tese é analisar o planejamento e, mais especificamente, o papel do 

planejamento econômico-social (art. 174, caput e § 1º, CF) para a implementação das políticas 

públicas, consistentes na efetivação dos direitos fundamentais e dos objetivos traçados no art. 3º 

da Constituição Federal − e sua vinculação com o orçamento público. É dado especial destaque 

ao perfil constitucional do planejamento econômico (como a Constituição de 1988 trata o 

planejamento), bem como aos parâmetros e critérios que devem ser utilizados para identificar os 

limites juridicamente impostos ao Estado brasileiro no que concerne à normatização e regulação 

da economia de mercado, diante do fundamento da livre iniciativa (art. 1º, III, CF), como a 

própria intervenção do Estado sobre o domínio econômico por meio do planejamento, por um 

lado, e, de outro, a racionalização das atividades públicas e da utilização dos recursos escassos 

para obter melhores resultados do seu aproveitamento. Enfatiza o papel do orçamento como 

instrumento fundamental do processo de planejamento, cuja função básica consiste em ordenar 

e coordenar os meios (receitas e despesas) em relação à implementação de planos e políticas 

públicas com vistas à satisfação das necessidades públicas e regulação econômica e social. 

Analisa as leis orçamentárias previstas no art. 165 da Constituição Federal, suas características e 

funções e, de maneira mais aprofundada, a forma pela qual estes instrumentos devem ser 

integrados entre si e compatibilizados com o planejamento global - econômico e social (de 

acordo com o art. 165, § 4º, CF). Por fim, apresenta uma perspectiva do planejamento no Brasil, 

acompanhada de um estudo da crise do Estado brasileiro e da crise do planejamento (como 

ficou o planejamento no Brasil). 

 

Palavras-chave: Estado. Economia. Intervenção econômica. Planejamento. Orçamento 

público. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to analyze planning and, more specifically, the economic-social 

planning role (art. 174, caput and § 1st, Federal Constitution) for the implementation of 

government policies, consistent in the implementation of fundamental rights and objectives 

defined under art. 3rd of the Brazilian Federal Constitution − as well as its connection to the 

government budget. The constitutional profile of the economic planning (as the Constitution of 

1988 handles planning) is highlighted, as well as parameters and criteria that should be applied 

to identify legal limitations imposed to the Brazilian state regarding standardization and 

regulation of the market economy, in face of free initiative basis (art. 1st, III, Federal 

Constitution), such as State intervention in the economic domain by means of planning, on one 

hand, and rationalization of public activities and use of scarce resources to obtain better results 

of exploitation, on the other hand. It emphasizes budget role as a fundamental instrument to the 

planning process, whose basic function is to organize and coordinate means (revenue and 

expenditure) in relation to the implementation of plans and public policies in order to satisfy 

public needs and economic and social regulation. It analyzes budget legislation under art. 165 of 

Federal Constitution, its characteristics and functions, and, more deeply, how these instruments 

should be integrated with one another and brought in line with global economic and social 

planning (according to art. 165, § 4th, Federal Constitution). Finally, it presents a perspective of 

planning in Brazil, together with a study of Brazilian state crisis and planning crisis (the 

situation of planning in Brazil). 

 

Key words: State. Economy. Economic intervention. Planning. Government budget. 
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INTRODUÇÃO 

 

São estreitas as relações entre o Direito Financeiro e o Direito Econômico. Comportam 

o mesmo objeto, vale dizer, a atividade financeira do Estado, mas o Direito Econômico 

transcende a atuação financeira estatal, abrangendo, também, a normatização das atividades 

particulares. O Direito Financeiro cuida da atividade financeira do Estado, dispondo 

basicamente sobre o orçamento público, enquanto o Direito Econômico normatiza a atividade 

econômica do Estado e dos particulares, no tocante à produção, distribuição, circulação e 

consumo das riquezas, tanto no plano interno quanto internacional. 

No presente trabalho, será dada ênfase ao planejamento na Constituição de 1988, 

partindo do registro e investigação das múltiplas concepções de plano ali contidas: ora 

mencionando o plano plurianual (art. 165, I e §§ 1º e 4º), junto ao orçamento, ora trabalhando os 

planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social 

(art. 21, IX), ora focalizando o plano diretor como parte da política urbana (art. 182, § 1º). Em 

outros pontos, trata de planos setoriais, como o plano nacional de educação (art. 214), turismo 

(art. 180), meio ambiente (art. 225) e mesmo de ações coordenadas, como é o caso do 

planejamento do desenvolvimento nacional previsto no art. 174, § 1º, que tem por objetivo 

incorporar e compatibilizar os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Também será 

enfatizado o papel do orçamento como instrumento fundamental do processo de planejamento, 

cuja função básica consiste em ordenar e coordenar os meios (receitas e despesas) em relação à 

implementação de planos e políticas públicas com vistas à satisfação das necessidades públicas 

e regulação econômica e social1. 

Dentro dessas interações, a Constituição de 1988 determina a obrigação da função de 

planejamento para o Estado em seu art. 174, caput: “Como agente normativo e regulador da 

atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”. 

Portanto, o planejamento econômico apresenta-se como uma técnica de intervenção2, 

fundamental para a implementação das políticas públicas, consistentes na efetivação dos direitos 

fundamentais e da democracia, e dos objetivos traçados pela Constituição Federal (art. 3º). O 

                                                           
1 SILVA, José Afonso da. Orçamento-programa no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 40. 
2 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito econômico. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 449. É este também o 

entendimento de Eros Grau, para quem o planejamento (na ordem econômico-social), como método de intervenção, 

está vocacionado à ordenação do processo econômico para o melhor funcionamento da ordem social (GRAU, Eros 

Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 65). 
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planejamento deve, como ressalta Gilberto Bercovici, “ser compreendido dentro do contexto de 

legitimação do Estado pela capacidade de realizar objetivos pré-determinados”, com vistas ao 

atingimento de fins que alterem a situação econômica e social vivida em determinado momento, 

traduzindo-se em uma atuação do Estado voltada essencialmente para o futuro. Não uma 

intervenção conjuntural ou casuística, mas que “coordena, racionaliza e dá uma unidade de fins 

a atuação do Estado”3. 

Eros Grau conceitua o planejamento econômico como a forma de atuação estatal que 

visa “ordenar, sob o ângulo macroeconômico, o processo econômico, para melhor 

funcionamento da ordem social, em condições de mercado” e cujas características são: (i) a 

previsão de comportamentos econômicos e sociais futuros, (ii) a formulação explícita de 

objetivos e (iii) a definição de meios de ação coordenadamente dispostos4. 

Por outro lado, há que se ressaltar que este (planejamento econômico - Direito 

Econômico) só se efetiva por intermédio do orçamento (Direito Financeiro). Quer dizer, o Poder 

Público se vincula ao planejamento e este, ao orçamento, já que “a realização do plano depende 

de sua previsão orçamentária, ainda que parcial”5. Da mesma forma, o orçamento, mediante a 

concepção do orçamento-programa, é um instrumento fundamental do processo de 

planejamento, sendo que este subordina e funcionaliza o processo orçamentário em relação ao 

plano.6 O orçamento-programa é, conforme afirma José Afonso da Silva, “o equivalente 

financeiro ao plano de ação governamental”, devendo, por esta razão, estar em perfeita sintonia 

com o plano. Ele não só “mostra de onde vem os recursos para financiar o plano” como “quanto 

                                                           
3 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 192.  
4 GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 65. Também acerca da 

planificação econômica, vide entendimento de Luís S. Cabral de Moncada, para quem: “a problemática da atividade 

planificadora do Estado atual ficaria mutilada se, para além de pôr em destaque os limites aos direitos 

fundamentais, não se pusesse igualmente em relevo o papel de efetivação de certos e determinados direitos que 

derivam da própria planificação, para além do seu reconhecimento formal nos textos constitucionais, 

nomeadamente no campo dos direitos e deveres econômicos e sociais, posto que se tenha por assente uma certa 

impermeabilidade entre a planificação e o núcleo clássico dos direitos, liberdades e garantias, constantes do Título 

II da Parte I da Constituição portuguesa de 1976. Novidade é sem dúvida o fato da própria Constituição considerar 

no art. 5º que a planificação do desenvolvimento econômico é garantia e condição ‘para a efetivação dos direitos e 

deveres econômicos e sociais’. A transformação das estruturas econômicas sociais (postulado do socialismo) está 

assim na razão direta da efetivação por parte do Estado dos direitos e deveres econômicos e sociais, ou seja, a 

Constituição Econômica passa a ser uma parte componente dos direitos e deveres econômicos e sociais50 como é 

indicado pelo art. 50 da Constituição portuguesa sendo a atividade planificadora um dos componentes essenciais da 

ultrapassagem de um reconhecimento meramente formal de um catálogo mais ou menos extenso de direitos 

fundamentais” (MONCADA, Luís S. Cabral de. A problemática jurídica do planeamento econômico. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1985, p. 63-64). 
5 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 206. 

Como ressalta o autor: “A implementação dos planos dá-se por meio da realização dos investimentos públicos que 

devem estar explicitados nos orçamentos, executando de modo imediato ou a curto prazo os objetivos de médio e 

longo prazos contidos nos planos” (BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São 

Paulo: Max Limonad, 2003, p. 206).  
6 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 206.  
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deve ser gasto para atingir os objetivos traçados”, distribuindo os recursos às diferentes 

atividades e projetos7. 

Sendo assim, o Estado deve estabelecer um orçamento vislumbrando de forma clara o 

objetivo que pretende atingir, o que só será possível através do planejamento. De fato, é este 

instrumento de intervenção indireta do Estado no domínio econômico, que possibilita ao Estado 

demarcar prognósticos a partir de problemas constatados naquele momento, com vistas ao 

aprimoramento das condições futuras de um país, de um estado, de um município, conforme a 

esfera de competência federativa8. Somente através dele o plano plurianual, previsto no art. 165, 

I e §§ 1º e 4º, da Constituição Federal, tem relevância prática para impulsionar o 

desenvolvimento por meio de programas destinados ao atingimento de metas de governo 

estabelecidas, que devem, necessariamente, estar sintonizadas com os objetivos fundamentais 

do Estado, consistentes na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, no 

desenvolvimento nacional, na erradicação da pobreza e marginalização, na redução das 

desigualdades regionais e sociais, bem como na promoção do bem-estar da coletividade (art. 3º, 

CF).    

Embora os estudos acerca do planejamento em Direito Econômico se voltem mais 

precisamente para o planejamento do art. 174, o fato é que, em qualquer das situações descritas 

na Constituição, para que sejam executados, os planos necessitam de ações estabelecidas em 

programas que façam cumprir os objetivos buscados. Portanto, não se pode questionar a relação 

entre o plano de desenvolvimento com os planos de ordenação do território e desenvolvimento 

econômico e social, os de estabilização econômica, os de caráter setorial e mesmo o plano 

plurianual, pois é exatamente este que deve estabelecer os objetivos, programas e metas 

governamentais de médio prazo a serem atingidos para as despesas de capital e outras dela 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, conforme dispõe o art. 

165, § 1º, convindo ressaltar ainda a imposição de diretrizes para a confecção do orçamento 

previstas no art. 165, §§ 2º e 8º. É que a implementação de planos dá-se por meio da realização 

dos investimentos públicos que devem ser explicitados nos orçamentos, executando de modo 

imediato ou a curto prazo os objetivos de médio e longo prazos contidos nos planos9.  

                                                           
7 SILVA, José Afonso da. Orçamento-programa no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 42. 
8 Para Gilberto Bercovici, “O fundamento da ideia de planejamento é a perseguição de fins que alterem a situação 

econômica e social vivida naquele momento. É uma atuação do Estado voltada para o futuro” (Desigualdades 

regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 192).   
9 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 206. 
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Por isso, a preocupação do constituinte de 1987-1988 foi a de modernizar os 

instrumentos orçamentários, buscando a integração entre planejamento e orçamento a médio e 

longo prazos. Nesse contexto, a Constituição de 1988 prevê três leis orçamentárias, o plano 

plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, que devem estar integradas entre si 

e compatibilizadas com o planejamento global - econômico e social (art. 165, § 4º, CF)10. 

Norteando as contas públicas, e não podendo distanciar-se das metas do plano 

plurianual, o orçamento anual não pode permitir despesas ou renunciar a receita que beneficie 

programa cujos objetivos não se encaixem nas metas e prioridades da administração (art. 165, § 

2º, CF). É imperioso que os projetos de investimento para o desenvolvimento de médio e longo 

prazo, setoriais ou globais, locais, regionais ou nacionais estejam em consonância com os 

objetivos previamente delineados. 

Para que os objetivos expostos no plano sejam viabilizados, são imprescindíveis 

políticas de ordem quantitativa, ligadas à moeda, ao câmbio e à contenção de despesas públicas. 

Apesar de não se recomendar a utilização de planos cujo único objetivo seja a estabilidade 

monetária,11 é certo que para se atingir o desenvolvimento, medidas de curto e médio prazos 

devem ser tomadas, uma vez que desequilíbrios e instabilidades na moeda geram gravíssimos 

problemas econômicos e sociais. 

O planejamento, todavia, não pode ser reduzido ao orçamento, pois assim perde sua 

principal característica: fixar diretrizes para a atuação do Estado, as quais servem também de 

orientação para os investimentos do setor privado. O plano plurianual é uma simples previsão 

de gastos, de médio prazo, que podem ocorrer ou não, prestando a redução do plano ao 

orçamento apenas para coordenar racionalmente tais gastos, mas sem representar um verdadeiro 

planejamento, voltado ao desenvolvimento, à transformação das estruturas socioeconômicas12. 

                                                           
10 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 207. 

Vide também Ricardo Lobo TORRES, Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V: o orçamento 

na Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 78. 
11 Planos que objetivam exclusivamente a estabilidade monetária, esvaziados da função de assegurar a reprodução 

da força de trabalho, servindo, preponderantemente, para garantir a remuneração do capital privado, em detrimento 

dos direitos sociais e serviços públicos voltados para a população mais desfavorecida, devem ser evitados, porque 

geram a tendência a profundas desarticulações da estrutura de desenvolvimento econômico e social. Além disso, na 

experiência brasileira, o insucesso dos “planos econômicos” que visavam conter a inflação, de modo imediatista, 

apenas pela via legislativa, valendo-se, exclusivamente, do controle tarifário, do tabelamento de preços, do controle 

de custos, do congelamento etc., não podem ser assimilados às técnicas de planejamento, que impõem a projeção de 

objetivos a médio e longo prazo, com seus respectivos instrumentos. Para aprofundamento da questão, vide 

Gilberto BERCOVICI e Luís Fernando MASSONETTO, “A constituição dirigente invertida: a blindagem da 

constituição financeira e a agonia da constituição econômica”. Separata do Boletim de Ciências Econômicas, 

XLIX, Coimbra, Universidade de Coimbra, 2006, p. 3-23.  
12 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 208.  
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Muitos planos foram implementados no Brasil a partir da década de 193013; e tantos 

outros, pelo mundo afora, a exemplo dos planos da Europa Ocidental após a Segunda Guerra 

Mundial, a grande maioria deles com a continuidade de ações voltadas para a industrialização, a 

urbanização e um maior contato do país com o capitalismo norte-americano. 

O que não se pode perder de vista quanto aos planos de desenvolvimento e que traz 

grande preocupação no que concerne ao estágio de democratização alcançado é que o 

planejamento, embora determinante para o setor público, é indicativo para a iniciativa privada 

(art. 174, caput, CF). No modelo econômico adotado na Constituição de 1988, estão agregados 

elementos relacionados com a liberdade individual e com valores sociais, o que implica a 

promoção do desenvolvimento. Toma-se como base o investimento privado, utilizando-se em 

caráter subsidiário o Estado como interventor, sob pena de se asfixiar a liberdade de iniciativa, a 

concorrência entre as empresas e, por corolário, os direitos da coletividade destinatária das 

políticas públicas14. 

Portanto, atualmente, a preocupação quanto ao planejamento diz respeito à observância, 

pelo Estado, das liberdades necessárias à promoção do desenvolvimento, ou seja, à 

transformação das estruturas socioeconômicas, evitando, assim, que o Poder Público imponha o 

que deve ser seguido pelo setor privado sem qualquer contrapartida em incentivos ou 

benefícios. É o que se depreende da análise do art. 173, caput, que estabelece que ao Estado só 

cabe a função de agente econômico – empresário – nas situações excepcionais de relevante 

interesse coletivo e segurança nacional. 

O objetivo deste trabalho é, portanto, buscar compreender o papel do planejamento 

econômico-social para a implementação das políticas públicas, consistentes na efetivação dos 

                                                           
13 Gilberto Bercovici assinala que a experiência brasileira de planejamento é marcada por três grandes momentos 

antes da Constituição de 1988: o Plano de Metas (1956-1961), do Governo Juscelino Kubitschek, o Plano Trienal 

(1926-1963), do Governo João Goulart, e o II Plano nacional de Desenvolvimento – PND (1975-1979), do Governo 

Ernesto Geisel. [O planejamento e a Constituição de 1988. In: SCAFF, Fernando Facury (Org.). 

Constitucionalizando direitos. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 308]. No Brasil, portanto, o planejamento foi 

inaugurado com o Plano de Metas, elaborado a partir das conclusões de dois grupos de trabalho, formada pela 

Comissão Mista Brasil-Estados Unidos e o Grupo Misto BNDE-CEPAL. A partir da década de 1980, o 

planejamento foi abandonado. Nada obstante, a Constituição de 1988 renovou a missão estatal nessa área, em seu 

art. 174, caput. O Estado deve, pois, planejar, sendo o trabalho daí resultante compulsório para o setor público e 

indicativo para o setor privado, prevendo o parágrafo primeiro do referido dispositivo a aprovação de lei para fixar 

as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, que incorporará e compatibilizará 

os planos nacionais e regionais. O plano é concebido como um instrumento global de política econômica 

independente do orçamento, tendo por desiderato conciliar a atividade estatal como também a exercida pela 

iniciativa privada, mediante incentivos e segundo a lógica de um quadro previsional geral da vida econômica 

[BERCOVICI, Gilberto. O planejamento e a Constituição de 1988. In: SCAFF, Fernando Facury (Org.). 

Constitucionalizando direitos. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 308-314].   
14 FABRI, Andréa Queiroz, Falhas de mercado: por uma nova visão do planejamento econômico. In: OLIVEIRA, 

Amanda Flávio de. Direito econômico: evolução e institutos, Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 55-57.   
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direitos fundamentais e dos objetivos traçados no art. 3º da Constituição Federal, e sua 

vinculação com o orçamento. Será dado especial destaque ao perfil constitucional do 

planejamento econômico, bem como aos parâmetros e critérios que devem ser utilizados para 

identificar os limites juridicamente impostos ao Estado brasileiro no que concerne à 

normatização e regulação da economia de mercado, por um lado, e, de outro, a racionalização 

das atividades públicas e da utilização dos recursos escassos para obter melhores resultados do 

seu aproveitamento, o que envolve: (i) a eficiência do gasto público e (ii) a análise das escolhas 

(avaliação da essencialidade). 

Para alcançar tal escopo, faz-se imprescindível uma abordagem preliminar da evolução 

histórica do econômico nas Constituições e do conceito de direito econômico – que será visto 

como um desdobramento autônomo do Direito Público e que se caracteriza pela existência de 

princípios jurídicos específicos (capítulo 1). Em um segundo momento, ingressar-se-á no estudo 

do direito constitucional econômico, dando-se ênfase à ordem econômica e social e às formas 

de intervenção admitidas pela Constituição relativamente ao Estado na economia. Também 

serão analisados os pressupostos dessa intervenção do Estado na ordem econômica, uma vez 

que a conduta estatal está condicionada por certos requisitos constitucionais, que não podem ser 

desprezados pelo legislador infraconstitucional. Ao final, serão elencados e analisados os 

princípios gerais da atividade econômica, entre eles a dignidade da pessoa humana, a 

valorização do trabalho humano, a livre iniciativa e a justiça social (capítulo 2). 

Prosseguindo o exame do tema, serão examinados os dois subsistemas da Constituição 

do Estado Democrático de Direito, quais sejam, a Constituição Econômica e a Constituição 

Financeira (Orçamentária), com vistas ao estudo do planejamento e do orçamento público, 

como elementos de aproximação entre o Direito Econômico e o Direito Financeiro. A partir 

dessa premissa e tomando por base os pressupostos da intervenção do Estado na ordem 

econômica, bem como as finalidades constitucionais de tal atividade interventiva, serão 

estudados os aspectos históricos do Estado Orçamentário, a Constituição Orçamentária e as leis 

orçamentárias previstas no art. 165 da CF, suas características e funções, valores, princípios e, 

de maneira mais aprofundada, a forma pela qual estes instrumentos devem estar integrados 

entre si e compatibilizados com o planejamento global - econômico e social, de acordo com o 

art. 165, § 4º, CF (capítulo 3).  

No derradeiro capítulo será feita a análise da evolução e do desenho do planejamento no 

Brasil, dedicando-se especial atenção ao planejamento na Constituição de 1988 (como a 

Constituição de 1988 trata o planejamento), analisando não só os princípios essenciais do 
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planejamento e os limites impostos ao Estado no que concerne à regulação e normatização da 

economia de mercado, como a própria intervenção do Estado no domínio econômico por meio 

do planejamento, o que abrange o estudo do ato político envolvido na ação de planejar, do ato 

legislativo que institui o plano dele decorrente e dos demais atos normativos que 

instrumentalizam a execução de um planejamento. Em seguida, serão delimitadas as 

características essenciais, as finalidades, enfim, o regime jurídico do planejamento e a “lei do 

plano”. Uma vez concluída a análise dos aspectos constitucionais e demonstrada a vinculação 

entre planejamento e orçamento, será apresentada uma perspectiva do planejamento no Brasil, 

acompanhada de um estudo da crise do Estado brasileiro e da crise do planejamento (como 

ficou o planejamento no Brasil), e da tentativa de superação da blindagem da Constituição 

Financeira (capítulo 4).  
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1 CONSTITUIÇÃO, ESTADO E ECONOMIA  

 

1.1 ECONOMIA E CONSTITUIÇÃO 

 

As Constituições desempenham tradicionalmente, desde o seu surgimento, a função de 

normatizar o fenômeno político, estabelecendo, entre outras coisas, a quem cabe o poder e como 

se ascende aos órgãos supremos do Estado15. Com o passar do tempo, elas passaram a 

contemplar outras áreas, o que se deu sobretudo no século XX16, quando os princípios gerais e 

as regras fundamentais referentes ao social e ao econômico passaram a compor o seu texto17, o 

que era inconcebível nas Constituições dos séculos XVIII e XIX, por serem consideradas 

                                                           
15 Vide, por exemplo, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, para quem a matéria da Constituição é a organização do 

poder político, que segundo a doutrina clássica abrange: “1) a forma do Estado - que na contraposição tradicional 

do Estado unitário/Estado federal é divisão territorial do Poder; 2) a forma do Poder, ou seja, o estabelecimento do 

Governo, a composição de seus órgãos, a repartição das atribuições - que na formulação tradicional obedece aos 

princípios representativo e de divisão funcional do Poder; 3) o modo de exercício do Poder, quer dizer, os ritos e as 

formalidades; 4) a fixação da extensão do Poder, ou melhor, a demarcação da fronteira entre o público e o privado.” 

(FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de direito e Constituição. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 84). 

Ainda, para José Joaquim Gomes Canotilho, a Constituição moderna pretendeu radicar duas ideias básicas: “(1) 

ordenar, fundar e limitar o poder político; (2) reconhecer e garantir os direitos e liberdades do indivíduo”. Ele 

prossegue enfatizando que “os temas centrais do constitucionalismo são, pois, a fundação e legitimação do poder 

político e a constitucionalização das liberdades”. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e 

teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 54-55).   
16 Como registra João Bosco Leopoldino da Fonseca: “O início do século XX veio demarcar uma profunda 

alteração nos rumos do Direito. De um lado a transformação sofrida pelo Direito originado do movimento 

iluminista; por outro, os efeitos da Primeira Guerra Mundial; e, por fim, o colapso sofrido pela crença no 

automatismo dos processos do liberalismo, trouxeram conjuntamente uma nova postura do Estado e do Direito. Os 

freios e contrapesos adotados pelo constitucionalismo, no âmbito político, se mostraram insuficientes para o 

direcionamento de um fenômeno que se evidenciou com estruturas e funcionamentos diferentes. Os velhos 

instrumentos adotados pelo Direito, forjados na estrutura racionalista do pensamento iluminista, se mostravam 

insuficientes e inadequados para enfrentar os problemas postos pela revolução industrial geradora de profunda crise 

social. Os instrumentos jurídicos gerados pela crença numa ordem racional eterna, arraigada na ordem racional 

humana perene, não se mostravam adequados para a solução de problemas decorrentes da materialidade da ordem 

econômica” (LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. Direito econômico. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2014, p. 6).  
17 Na verdade, como ressalta Cármen Lúcia Antunes Rocha, “foi apenas com o advento dos movimentos sociais 

que eclodiram no curso do século XIX, e basicamente no início do século XX, que o constitucionalismo logrou 

alargar o elenco das matérias objeto de sua ocupação e preocupação. Ao lado e como consectário necessário dos 

direitos sociais que se foram conquistando, o tema relativo à ordem econômica introduziu-se no constitucionalismo 

transformando-o e tornando-o mais comprometido com a realização efetiva dos direitos reconhecidos e 

assegurados, antes apenas formalmente”. (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Constituição e ordem econômica. In: 

FIOCCA, Demian; GRAU, Eros Roberto (Orgs.). Debate sobre a Constituição de 1988. São Paulo: Paz e Terra, 

2001, p. 13). Prossegue a autora enfatizando que “a constitucionalização da matéria econômica fez-se no fluxo de 

um movimento social e político que caracterizou uma composição jurídica lógica, uma concepção estatal ideológica 

e uma postura política teleológica: os fins buscados, afirmados e a serem efetivados converteram o direito 

constitucional numa nova experiência política, jurídica e econômica”. (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. 

Constituição e ordem econômica. In: FIOCCA, Demian; GRAU, Eros Roberto (Orgs.). Debate sobre a 

Constituição de 1988. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 13).  
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matérias fora do alcance da intervenção estatal, pois, naquele período, a ordem econômica e os 

problemas sociais eram da alçada dos particulares18. 

Após a Primeira Guerra Mundial, ganha corpo a democracia, com um forte anseio nas 

áreas econômica e social e trazendo em sua essência a consagração dos direitos econômicos e 

sociais, até então desprezados. O liberalismo puro passou a ser duramente criticado e 

combatido, sofrendo restrições efetivas. Os Estados deram-se conta dos sérios problemas de 

ordem social e econômica, ensejando o redirecionamento da atenção aos menos favorecidos e o 

alargamento da intervenção do Estado em atividades anteriormente franqueadas exclusivamente 

à iniciativa privada. Tal preocupação reflete-se claramente na Constituição de Weimar, de 

191919, na de Querétaro do México, de 1917, e em outras, que procuraram incluir em seu corpo 

normas que alargassem os princípios e os mecanismos democráticos nas áreas econômica e 

social.20 Esse conjunto de normas de intervenção protetora ou restritiva às atividades 

econômicas vincula-se à garantia de uma existência digna para todas as pessoas, de acordo com 

o que se denomina justiça social. Surge, então, a Constituição econômica, que é uma especial 

focalização da matéria relativa à economia, dentro da própria Constituição21.  

                                                           
18 Segundo Gilberto Bercovici, embora “durante o liberalismo, a visão predominante era a existência de uma ordem 

natural, fora das esferas jurídica e política, que, em tese, não precisaria ser garantida pela Constituição” é fato que 

“todas as Constituições liberais possuíam disposições econômicas em seus textos”, muito embora o foco da 

constituição econômica liberal fosse o de sancionar o existente, garantindo os fundamentos do sistema econômico 

liberal, com vistas a preservação da liberdade de comércio, da liberdade de indústria, da liberdade contratual e, 

principalmente, do direito de propriedade (BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: 

uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 32). 
19 Gilberto Bercovici, interpretando a visão de Carlos Miguel Herrera, salienta que este “defende a existência de três 

níveis na ordem econômica da Constituição de Weimar. O primeiro nível seria dos direitos fundamentais sociais 

econômicos, como o direito ao trabalho (art. 163), a proteção ao trabalho (art. 157), o direito à assistência social 

(art. 161) e o direito de sindicalização (art. 159). Outro nível seria o do controle da ordem econômica capitalista por 

meio da função social da propriedade (art. 153) e da possibilidade de socialização (art. 156). Finalmente, o terceiro 

nível seria o do mecanismo de colaboração entre trabalhadores e empregados por meio dos conselhos (art. 165). 

Com esta organização, a ordem econômica de Weimar tinha o claro propósito de buscar a transformação social, 

dando um papel central aos sindicatos para a execução desta tarefa. Nesse mesmo sentido, Neumann afirmava que 

os artigos da ordem econômica que tratavam de reforma agrária (art. 155), socialização (art. 156), direito de 

sindicalização (art. 159), previdência e assistência sociais (art. 161) e democracia econômica (art. 165) 

representavam a base para a construção do Estado Social de Direito, cujo fim último era a realização da liberdade 

social. Esta, por sua vez, significava a liberdade de os trabalhadores decidirem por si mesmos o destino de seu 

próprio trabalho.” (BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da 

Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 14-15).  
20 Após a ruptura com o paradigma liberal, o Estado Social vem redefinir os clássicos direitos à vida, à liberdade, à 

propriedade, à segurança e à igualdade. O cidadão, antes cidadão-proprietário, passa a ser visto como “cliente” de 

uma administração pública que busca garantir bens e serviços (CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. 

Direito constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p. 59).  
21 Como bem observa Cármen Lúcia Antunes Rocha, “com esta inclusão se estratifica no direito um modelo 

econômico ressalvado de liberdades que conduzam à ideia de condição neutra ou ‘aética’ ou ‘descomprometida 

socialmente’. Não apenas são postos e impostos limites constitucionais ao processo econômico, como também se 

estabelecem deveres constitucionais ao Estado para que aquele se dê segundo princípios diretivos que assegurassem 

o seu acoplamento e coerência à ordem econômica. A inserção de normas econômicas na Constituição faz garantir 

os princípios que fundamentam a democracia, estabelecendo um limite negativo da atuação do Estado, quer quanto 
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Atualmente, ao contrário da economia clássica e a partir de uma realidade econômica de 

grande concentração empresarial, pode-se entender a regulamentação pelo Estado da atividade 

econômica. Nesse contexto, a livre iniciativa continua a ser o princípio fundamental da ordem 

econômica, mas a economia passa a ser regulada por princípios constitucionais. Da mesma 

forma, o desenvolvimento econômico22 continua a ser o objetivo principal que todos os Estados 

procuram atingir; no entanto, o desenvolvimento social, cultural, educacional, depende de um 

substrato econômico. Além disso, sem o desenvolvimento econômico dos meios e dos produtos 

postos à disposição do consumidor, aumentando destarte o seu poder aquisitivo, não há maneira 

de atingir o objetivo, também nobre, de efetivação dos direitos fundamentais sociais, que 

depende dos recursos econômicos para a sua satisfação.  

Ainda, na medida em que o Estado intervém sobre o domínio econômico, a expressão 

“ordem econômica” passa a ter, também, um evidente sentido de transformação da realidade, 

com a finalidade de atingir os objetivos pretendidos pelo legislador, que podem ser tanto de 

incentivo à obtenção de determinado comportamento quanto de coerção sobre o comportamento 

adotado.  

Nesse sentido, segundo Gilberto Bercovici, a Constituição Federal de 1988 é, 

claramente, uma Constituição dirigente, como se percebe pela fixação dos objetivos da 

República, no seu art. 3º. Tal dispositivo constitucional, além de integrar a fórmula política do 

Estado, também é a cláusula transformadora, que explicita o contraste entre a realidade social 

injusta e a necessidade de eliminá-la, implicando a obrigação do Estado de promover a 

superação do subdesenvolvimento e a transformação da realidade brasileira23. 

                                                                                                                                                                                     

às políticas públicas adotadas, quer quanto à legislação positivada que não podem destoar daqueles, e uma 

determinação positiva para a conduta do Estado, que tem de se comportar de maneira conforme compatível com 

aqueles princípios.” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Constituição e ordem econômica. In: FIOCCA, Demian; 

GRAU, Eros Roberto (Orgs.). Debate sobre a Constituição de 1988. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 13-14).  
22 Sobre a ideia de Constituição como um projeto nacional de desenvolvimento, vide BERCOVICI, Gilberto. Ainda 

faz sentido a Constituição dirigente? In: INSTITUTO DE HERMENÊUTICA JURÍDICA. Revista do Instituto de 

Hermenêutica Jurídica. Porto Alegre: IHJ, 2008. v. 6. p. 149-162. Para o autor, o sentido de Constituição dirigente, 

no Brasil, está vinculado à concepção da Constituição como um projeto de construção nacional (BERCOVICI, 

Gilberto. Ainda faz sentido a Constituição dirigente? In: INSTITUTO DE HERMENÊUTICA JURÍDICA. Revista 

do Instituto de Hermenêutica Jurídica. Porto Alegre: IHJ, 2008. v. 6. p. 158-159).  
23 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. 

São Paulo: Malheiros, 2005. p. 36-37. Prossegue o autor asseverando que a “ideia de cláusula transformadora”, na 

expressão de Pablo Lucas Verdú, está ligada ao art. 3º da Constituição italiana de 1947 e ao art. 9º, 2 da 

Constituição espanhola de 1978. “Em ambos os casos, a ‘cláusula transformadora’ explicita o contraste entre a 

realidade social injusta e a necessidade de eliminá-la. Deste modo, ela impede que a Constituição considere 

realizado o que ainda está por se realizar, implicando a obrigação do Estado em promover a transformação da 

estrutura econômico-social. Os dois dispositivos constitucionais supracitados buscam a igualdade material através 

da lei, vinculando o Estado a promover meios para garantir uma existência digna para todos. A eficácia jurídica 

destes artigos, assim como a do nosso art. 3º, não é incompatível com o fato de que, por seu conteúdo, a realização 

destes preceitos tenha caráter progressivo e dinâmico e, de certo modo, sempre inacabado. Sua materialização não 
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1.2 EVOLUÇÃO E DESENHO DO ECONÔMICO NAS CONSTITUIÇÕES: DO 

ESTADO LIBERAL AO INTERVENCIONISMO 

 

É unanimidade entre os doutrinadores que a questão econômica sempre esteve ligada à 

questão jurídico-política;24 além disso, não se pode negar a umbilical relação entre o direito 

constitucional e os aspectos econômicos que se apresentaram ao longo da história.25 

A gênese dessa relação está ligada às bases do constitucionalismo moderno,26 que tem 

seu desencadeamento determinado pela criação das Constituições dos Estados americanos, pela 

                                                                                                                                                                                     

significa a imediata exigência de prestação estatal concreta, mas uma atitude positiva, constante e diligente do 

Estado. Do mesmo modo que os dispositivos italiano e espanhol mencionados, o art. 3º da Constituição de 1988 

está voltado para a transformação da realidade brasileira: é a ‘cláusula transformadora’ que objetiva a superação do 

subdesenvolvimento.” (BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da 

Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 36-37). 
24 Para Luís S. Cabral de Moncada, essas relações entre a economia e o direito, todavia, “não são uniformes e têm 

variado ao longo do tempo”. Segundo o autor, existiram momentos em que a primazia era da economia sobre o 

direito e outros, em que essa relação se inverteu. Ainda durante o período liberal, a confiança cega no mercado 

como instrumento da riqueza geral desapareceu. “E é precisamente no país, os EUA, em que o liberalismo 

econômico parecia invencível, que as restrições àquela confiança aparecem sob a forma da disciplina da 

concorrência”. Prossegue o autor enfatizando que: “afinal não há uma relação de subserviência do direito para com 

a economia tão evidente como se pensava. Melhor dizendo, as relações recíprocas são mais complexas do que se 

supunha e, sobretudo, não são de sentido único.” (MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito econômico. 5. ed. 

Coimbra: Coimbra, 2007. p. 7-8). Vide ainda, nesse sentido: BERCOVICI, Gilberto. O ainda indispensável direito 

econômico. In: BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita; BERCOVICI, Gilberto; MELLO, Claudineu de (Orgs.). 

Direitos humanos, democracia e república: homenagem a Fábio Konder Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 

2009. p. 504.  
25 Sobre a relação entre direito e economia, são imprescindíveis as opiniões de Max Weber, em especial aquelas 

decorrentes do estudo de sua sociedade econômica, conforme assinala Richard Swedberg. Segundo ele, o Estado 

moderno tem cinco funções básicas, sendo que três dessas funções estão diretamente relacionadas ao sistema legal: 

“a promulgação de leis (função legislativa)”, “a proteção dos direitos adquiridos (administração da justiça)” e “a 

garantia da segurança pessoal e da ordem pública (a polícia)”. Ele considera, também, que, nas sociedades 

ocidentais, há uma tendência muito pronunciada de a legitimação ter uma natureza legal: os líderes políticos são 

obedecidos, principalmente, por terem recebido o poder e por exercê-lo de acordo com a lei. Ainda, o direito 

também desempenha um papel-chave na economia moderna, principalmente por causa do contrato: “A vida 

econômica na atualidade repousa sobre oportunidades adquiridas através de contratos.” Nesse sentido, todos os 

contratos são garantidos, em princípio, pela “ameaça da coerção legal”, que é administrada pelo Estado, sendo que, 

em geral, há a necessidade de previsibilidade na economia moderna, o que inclui o sistema legal. Além disso, um 

dos pressupostos do capitalismo racional ocidental, segundo Weber, é “uma lei racional, ou seja, previsível.” 

(SWEDBERG, Richard. Max Weber e a ideia de sociologia econômica. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005. p. 

155). Ressalta o autor a importância de mostrar a evolução das opiniões de Max Weber sobre a relação entre direito 

e economia. Todavia, nesse texto, ele restringe-se a discutir basicamente a visão de Weber acerca do direito e da 

economia da sociologia produzida nos últimos 10 anos de sua vida (1919-1920), uma vez que, durante essa década, 

Weber desenvolveu tanto sua sociologia do direito quanto sua sociologia econômica: “Meu foco principal é sobre a 

contribuição de Weber para a Grundriss der Sozialökonomik, isto é, sobre Economia e sociedade. Começo 

mostrando como Weber via a relação entre direito e economia de um ponto de vista sociológico; em seguida 

discuto como ele via essa relação nos principais tipos de direito que existiram ao longo da história.” (Ibid., p. 158). 

Prossegue enfatizando que: “A função básica do direito na vida econômica, vista da perspectiva sociológica, é 

descrita da seguinte maneira: ‘A validade empírica de uma norma, como norma jurídica, afeta os interesses de um 

indivíduo em muitos aspectos. Em particular, pode dar a um indivíduo certas oportunidades previsíveis de ter bens 

econômicos à sua disposição ou de adquiri-los em certas condições no futuro’.” (Ibid., p. 163).  
26 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, citando o ensaio de McIlwain, intitulado Constitucionalismo antigo e moderno, 

acentua que “o constitucionalismo não se reduz ao projeto de implantação, em toda parte, de Constituições escritas, 

que a história moderna mostra haver nascido no século XVIII.” (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. 
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edição da Constituição norte-americana de 1787 e pela Revolução Francesa, em 1789; mais 

especificamente, na França pré-revolucionária, por Emmanuel Joseph Sieyès27, que 

desenvolveu uma teoria constitucional, fundada em um momento histórico extremamente 

delicado, no qual, com a evolução da crise do Estado francês, os ideais libertários tiveram uma 

conotação grandiosa, deixando de ser meramente político-jurídicos, para alcançar a esfera 

econômica. 

Alberto Venâncio Filho afirma que “o Estado liberal que emergiu da Revolução 

Francesa28 e predominou durante o século XIX operou uma dissociação bem nítida entre a 

atividade econômica e a atividade política”.29 Ainda para o autor, “o mesmo movimento 

doutrinário que ofereceu o molde para o Estado do século XIX, caracterizado por uma posição 

restrita e limitada, ramificou-se também no domínio econômico por uma atitude que impôs o 

afastamento do Estado desse setor, regido pelo que foi denominado de ‘mão invisível’”30. 

Nesse sentido, vale ressaltar que o pensamento que emerge e domina o século XVIII é 

marcado pelas doutrinas econômicas desenvolvidas por Adam Smith31 e pelos fisiocratas, que, 

sob a chefia de Nicolas Baudeau, advertem para uma nova imposição: uma legislação de caráter 

                                                                                                                                                                                     

Princípios fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 3). Mais que isso, para ele o 

constitucionalismo significa a busca da limitação do Poder. Nesse passo, ressalta o autor, “teria havido um 

constitucionalismo ‘antigo’ que o século das luzes substituiu por um constitucionalismo ‘moderno’.” Dentro desse 

contexto, o constitucionalismo antigo é visto como fonte de muitos institutos e ideias, que amoldam o 

constitucionalismo moderno. Ainda para Manoel Gonçalves Ferreira Filho, as principais contribuições para o 

ideário do constitucionalismo moderno seriam: (i) o governo de leis (o Estado de Direito), (ii) o direito 

suprapositivo (ou direito natural), (iii) a origem popular do poder, (iv) os freios, os contrapesos e a divisão do 

poder, (v) as assembleias representativas e (vi) a noção de supremacia da Constituição (Ibid., p. 5-20). 
27 Na verdade, a interpretação inicial que se pode fazer de Sieyès é a de que ele idealizou uma proposta política de 

modernização da sociedade francesa. No entanto, a realidade dos fatos conduziu-o a uma percepção maior 

(SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A constituinte burguesa. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1990. p. 21).   
28 Eros Roberto Grau, tratando dos antecedentes e do declínio do liberalismo econômico, chama a atenção para o 

fato de que “a Revolução Francesa é fruto da ascensão da burguesia, que se afirma como classe titular de interesses 

e de uma ideologia própria a partir da Revolução Industrial. São a acessibilidade à utilização de novas fontes de 

energia e de matéria-prima (carvão e ferro) e a emancipação da produção à tradição – o que levou à produção 

empresarial, contestadora da postura conservadora do corporativismo, na qual a capacidade de produzir constituía 

privilégio social – que abrem momento à doutrina a serviço dos interesses da burguesia. Em nome da preservação 

de tais interesses, não apenas os privilégios de produção foram rompidos, mas também o Estado, a serviço da 

burguesia, passou a cumprir um papel extremamente restrito diante dos fatos econômicos e sociais”. (GRAU, Eros 

Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 16). 
29 VENÂNCIO FILHO, Alberto. A intervenção do estado no domínio econômico: o direito público econômico no 

Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 3.  
30 VENÂNCIO FILHO, Alberto. A intervenção do estado no domínio econômico: o direito público econômico no 

Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 4.  
31 Adam Smith estabeleceu as primeiras definições da então incipiente sociedade capitalista: a divisão do trabalho, 

as classes sociais, a relação entre o valor e o trabalho para uma mercadoria, considerações sobre tributação etc. 

Teórico do liberalismo econômico, ele era um crítico da interferência do Estado na economia; defendia a liberdade 

de mercado, a “mão invisível” que faria com que mercado, indústria e consumo se autorregulassem. Escreve o 

autor, na introdução da obra, que: “o trabalho anual de toda nação é o fundo que originalmente lhe fornece todas as 

necessidades e utilidades da vida que consome, consistindo sempre ou no produto imediato desse trabalho, ou 

naquilo que é comprado com esse produto das outras nações”. (SMITH, Adam. Riqueza das nações: edição 

condensada. Tradução de Norberto de Paula Lima. São Paulo: Folha de São Paulo, 2010. (Coleção Folha). 



24 

 

econômico que viria a concorrer para a regulamentação da vida no seio da sociedade, 

incrementando condições de segurança e afastando a ingerência do Estado. Inaugura-se, 

destarte, a exigência do que atualmente denominamos “Constituição econômica”, expressão 

que, aliás, Baudeau utiliza em um dos capítulos de sua obra Première Introduction à la 

Philosophie Économique.32 Para os fisiocratas, os fenômenos econômicos estariam na 

dependência de leis derivadas da natureza das coisas, impondo a liberalização da circulação das 

mercadorias, na linha do célebre laisser-faire, laissez-passer33. 

Naquele período, a ideia de harmonia divina entre o lucro privado e o bem público 

ganhava uma boa fundamentação científica, apresentada pelos economistas. À doutrina 

filosófica de que o governo não tem o direito de intervir, e à doutrina divina de que ele não tem 

necessidade de interferir, acrescenta-se uma prova científica de que a sua interferência é 

inconveniente. É o que John Maynard Keynes chama de terceira corrente de pensamento e que 

tinha como ideia central permitir que o bem comum repousasse no “natural esforço de cada 

indivíduo para melhorar sua condição”. O princípio do laissez-faire chega assim para 

harmonizar o individualismo e o socialismo, e para unir o egoísmo de Hume ao máximo 

benefício do maior número34. 

O individualismo econômico35, enfatizado pela teoria liberal de Adam Smith36, 

inegavelmente teve seu apogeu, mas conheceu muito rapidamente a sua derrocada. Sieyès, por 

                                                           
32 Para muitos autores, foi Nicolas Baudeau (1730-1792) quem primeiro tratou da “legislação econômica”, 

afirmando que toda atividade econômica é regida por uma constituição econômica, o que os leva a afirmar que essa 

obra teria influenciado a própria doutrina alemã atual, na qual se confere destaque à constituição econômica. Outros 

indicam Proudhon como tendo usado a expressão em meados do século XIX. Para ele, o Direito Econômico 

sobrepõe-se ao Direito Político, o que não teria sido percebido antes (SOUZA, Washington Peluso Albino de. 

Primeiras linhas de direito econômico. 6. ed. São Paulo: LTR, 2005. p. 43-44).  
33 “Tradicionalmente, a máxima laissez-nous faire é atribuída à frase que o comerciante Legendre dirigiu a Colbert, 

por volta do fim do século XVII. ‘O que posso fazer para ajudá-los’ perguntou Colbert. ‘Nous laisser faire’ 

respondeu Legendre. Mas não há dúvida que o primeiro autor a empregar a frase, e usá-la numa clara associação 

com a doutrina, foi o Marquês d’Argenson, aproximadamente em 1751. O Marquês foi o primeiro homem a se 

entusiasmar pelas vantagens econômicas de os governos deixarem o comércio livre. Dizia ele que, para governar 

melhor, é preciso governar menos. [...] Aqui temos, totalmente formulada, a doutrina econômica do laissez-faire, 

com sua expressão mais fervorosa do livre comércio”. [KEYNES, John Maynard. O fim do ‘laissez-faire’. In: 

SZMRECSÁNYI, Tamás (Org.). John Maynards Keynes. 2. ed. São Paulo: Ática, 1984, p. 111-112 (Coleção os 

Grandes Cientistas Sociais)].  
34 KEYNES, John Maynard. O fim do ‘laissez-faire’. In: SZMRECSÁNYI, Tamás (Org.). John Maynards Keynes. 

2. ed. São Paulo: Ática, 1984, p. 108-109 (Coleção os Grandes Cientistas Sociais).  
35 Segundo Lenio Luiz Streck e José Luis Bolzan de Morais, “a essência do liberalismo está na transição do status 

(relações grupais fixas) para o contrato (autodeterminação individual). O ponto de encontro de várias vontades 

individuais, onde são estabelecidas as relações contratuais, é o mercado, que se auto-organiza constantemente, 

sendo sensível tanto à procura por parte do consumidor quanto inteiramente aberto, permitindo a entrada de novos 

competidores e a saída dos que não tiveram sucesso. A competição é o termômetro regulador”. (STRECK, Lenio 

Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis. Ciência política e teoria do estado. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2006, p. 60). No mesmo sentido, dentre outros: MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito econômico. 5. 

ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 20-21. 
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sua vez, buscou incorporar à França, dentro de sua realidade, “as concepções liberais 

econômicas de Adam Smith”37. 

Caracterizando melhor a posição desse Estado liberal, que vigorou no fim do século 

XVIII e no século XIX e tinha como traço fundamental dispensar, tanto quanto possível, a 

presença do Estado, tem-se uma concepção que decorre de uma dupla influência: (i) o 

individualismo filosófico e político do século XVIII e da Revolução Francesa, que considerava 

como um dos objetivos essenciais do regime estatal a proteção de certos direitos individuais 

contra os abusos da autoridade; e (ii) o liberalismo econômico dos fisiocratas e de Adam Smith, 

segundo o qual a intervenção da coletividade não deveria falsear o jogo das leis econômicas, 

devendo o Estado abster-se de ingerência na órbita econômica, fazendo prevalecer o princípio 

da iniciativa privada como propulsor do desenvolvimento econômico. 

Nessa linha, convém ter presente que a subordinação do econômico ao político 

expressava os interesses da burguesia (a classe dominante), que se sentia em condições de 

livremente produzir e prestar os serviços, desde que o Estado não lhe incomodasse a atividade. 

No sistema liberal, cujo traço característico era a ingerência do Estado na área econômica, a 

economia foi deixada num regime de liberdade, devido à política entender que esse sistema 

convinha aos interesses sociais; contrariamente, quando entendeu que devia sujeitá-la, o fez sem 

maiores dificuldades38. 

                                                                                                                                                                                     
36 A teoria de Adam Smith, desenvolvida em seu livro A Riqueza das Nações, escrito em 1776, configura o 

nascimento do liberalismo econômico e a drástica redução do papel do Estado, fazendo prevalecer o princípio da 

iniciativa privada como elemento essencial do desenvolvimento econômico. Portanto, é evidente que a posição que 

o Estado assumiu durante esse período caracterizou-se, sobremaneira, pela ausência do domínio econômico. Para 

Leda Maria Paulani, “a existência do indivíduo e de sua liberdade de decisão e escolha é um dos pressupostos 

fundamentais da esfera de saber que conhecemos por ciência econômica. Desde os seus primórdios, nas 

considerações de Adam Smith, até os atuais e sofisticados modelos de inspiração neoclássica, o indivíduo se coloca 

como peça fundamental: sem ele não há nem propensão à troca, nem preço de mercado girando em torno de preço 

natural, nem maximização sujeita a restrições, nem preferências reveladas, nem propensão a consumir a e poupar, 

nem decisões de investimento, nem demanda efetiva como ponto de oferta, nem antecipação racional de medidas de 

política econômica, nem progresso tecnológico, nem concorrência, nem crises... nem mercados.” (PAULANI, Leda 

Maria. Hayek e o individualismo no discurso econômico. Lua Nova, São Paulo, n. 38, p. 97-98, 1996). 
37 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A constituinte burguesa. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1990, p. 21.  
38 Vide, nesse sentido, entre outros, VENÂNCIO FILHO, Alberto. A intervenção do estado no domínio econômico: 

o direito público econômico no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 4 e BASTOS, Celso Ribeiro. Direito 

econômico brasileiro. São Paulo: Celso Bastos, 2000. p. 80. Para Alberto Venâncio Filho, “se examinarmos a 

posição doutrinária de um representante típico do liberalismo econômico, como seja, ADAM SMITH, verificamos 

que, considerava ele que ‘de acordo com o sistema de liberdade natural, o soberano (leia-se o Estado) tem somente 

três deveres a cumprir; três deveres de grande importância na verdade, mais claros e inteligíveis ao senso comum: 

primeiro, o dever de proteger a sociedade da violência e da invasão por outras sociedades independentes; segundo, 

o dever de proteger, na medida do possível, cada membro da sociedade da injustiça e da opressão de qualquer outro 

membro, ou o dever de estabelecer uma adequada administração da justiça; em terceiro, o dever de erigir e manter 

certas obras públicas e certas instituições públicas que nunca será do interesse de qualquer indivíduo ou de um 

pequeno número de indivíduos erigir e manter; porque o lucro jamais reembolsaria as despesas para qualquer 

indivíduo ou número de indivíduos, embora possa frequentemente proporcionar mais do que o reembolso a uma 
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Os resultados desse regime abstencionista do Estado nas relações sociais de produção e 

distribuição de bens trouxeram grande impulso econômico e técnico. Contudo, não se pode 

perder de vista que toda essa evolução gerou imensas mudanças no quadro social, criando 

desconforto e desequilíbrio de forças entre mão de obra operária e os empresários que, 

evidentemente, valiam-se do Estado mínimo para abusar de sua posição de vantagem. Neste 

contexto, pode-se afirmar que todos esses êxitos não eliminaram a eclosão de uma política 

obreira e de aspirações de cunho social, que resultaram, em última análise, no intervencionismo 

do Estado39. 

Durante todo o transcorrer do século XIX, como enfatiza Alberto Venâncio Filho, 

importantes transformações econômicas e sociais vão alterar profundamente o quadro em que se 

inseria esse pensamento político-jurídico. Segundo o autor, 

As implicações cada vez mais intensas das descobertas científicas e de suas aplicações, 

que se processam com maior celeridade, a partir da Revolução Industrial, o 

aparecimento das gigantescas empresas fabris, trazendo, em consequência, a formação 

de grandes aglomerados urbanos, representam mudanças profundas na vida social e 

política de países, acarretando alterações acentuadas nas relações sociais, o que exigirá 

que paulatinamente, sem nenhuma posição doutrinária pré-estabelecida, o Estado vá, 

cada vez mais, abarcando maior número de atribuições, intervindo mais assiduamente 

na vida econômica e social, para compor os conflitos de interesses de grupos e 

indivíduos. Por outro lado, o regime político adotado pelo constitucionalismo, aliado a 

uma extensão bastante ampla das oportunidades educacionais, aumenta cada vez mais 

a base em que se assentam, com uma participação mais intensa de camadas mais 

numerosas da população no processo político, trazendo para o debate da vida política 

seus problemas e suas reivindicações40.  

Eros Roberto Grau ressalta que “o liberalismo, como regime econômico, estava 

predestinado a fracassar”, seja pelas crises que ciclicamente afetavam a economia, seja pelo 

conflito armado entre capital e trabalho e pelo comprometimento do próprio ideal de mercado 

livre41. Para ele, a oposição entre burguesia empresarial, de um lado, e a força de trabalho 

organizada, de outro, – sustentada na intensificação das distâncias e desigualdades sociais, em 

                                                                                                                                                                                     

sociedade maior’.” (VENÂNCIO FILHO, Alberto. A intervenção do estado do domínio econômico: o direito 

público econômico no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 4-5). 
39 Alberto Venâncio Filho, apoiado em um trecho de André Piette, demonstra que o funcionamento do regime 

liberal exigiria, no entanto, uma moral de homens honestos e teria como pressuposto certa igualdade, requerendo, 

ademais, uma competição equilibrada. Como esses pressupostos não foram alcançados, surgem a crise da liberdade, 

caracterizada pela crise social do século XIX, a crise econômica do período entre as duas grandes guerras e os 

desequilíbrios internacionais do presente (PIETTRE, André. La liberté economique et son évolution. Encyclopédie 

Française – Tome X L’Eat – Paris, Encyclopédie Française, 1964 apud VENÂNCIO FILHO, Alberto. A 

intervenção do estado do domínio econômico: o direito público econômico no Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 

1998, p. 8). 
40 VENÂNCIO FILHO, Alberto. A intervenção do estado do domínio econômico: o direito público econômico no 

Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 8. 
41 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais: 1981, p. 16. 
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detrimento da segunda – passava a exigir sensível correção no regime, para que não se 

colocasse sob riscos maiores o sistema de produção capitalista42. 

Este estado de coisas forçou o Estado a abandonar a posição de passividade em que se 

colocava para, de forma muito singela, buscar “desempenhar um papel de mera correção das 

distorções que comprometiam o regime”, deixando de ser ele então, “um simples árbitro das 

competições econômicas, destinado a garantir aos vencedores os frutos de uma luta socialmente 

desigual”. São exemplos dessa mudança de atitude, o surgimento, na França, em 1810, da lei 

sobre estabelecimentos incômodos, insalubres e perigosos; e, em 1814, da lei sobre trabalho 

infantil; na Inglaterra, em 1819, da regulamentação sobre emprego de crianças na indústria 

algodoeira; e no Canadá, em 1889, da lei antitruste. O despotismo econômico, expresso no 

aparecimento de unidades econômicas que assumiam uma posição destacada nos mercados, 

capaz de permitir-lhes a sua “regulamentação”, em benefício próprio, levou o Estado a tornar 

mais evidente a sua intervenção no processo econômico, objetivando, através da organização 

deles, a preservação do ideal de livre concorrência43. 

Nesse momento histórico em que o Estado é chamado a intervir, em face das constantes 

crises e desalinhamentos sociais provenientes da ausência de regras, de ingerência e de 

fiscalização, cria-se um ambiente carecedor de planificação normativa de conteúdo 

constitucional, que diz respeito à ordem econômica e social.  

Em meados do século XIX, surge o marxismo, com o manifesto comunista de Karl 

Marx44, que foi a peça teórica que embasou o movimento obreiro no século XX45. Ele ressaltava 

                                                           
42 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais: 1981, p. 16.   
43 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais: 1981, p. 17. Ainda 

para o autor, “São marcantes os momentos que expressam essa mudança de atitude: inicialmente, sob motivação de 

ordem ética, surge, na França, em 1810, a lei sobre estabelecimentos incômodos, insalubres e perigosos; na 

Inglaterra, em 1819, a regulamentação sobre emprego de crianças na indústria algodoeira; ainda na França, em 

1814, a lei sobre trabalho infantil; posteriormente, já então sob a motivação de preservação do abastecimento de 

gêneros alimentícios, nos Estados Unidos, as ‘grangers laws’, que deram origem ao caso Munn x Ilinois, em 1877, 

na Corte Suprema Americana. Em seguida, embora ainda episodicamente, sobrevêm, em 1889, a lei antitruste 

canadense e, no ano seguinte, a lei Sherman” (GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: 

Revista dos Tribunais: 1981, p. 17).  
44 O Manifesto do Partido Comunista foi escrito pelos teóricos fundadores do socialismo científico Karl Marx e 

Friedrich Engels e expressa o programa e propósitos da Liga Comunista. Os autores defendiam a queda da 

burguesia, a soberania do proletariado, a dissolução da antiga sociedade burguesa e a fundação de uma nova 

sociedade sem “classes” e sem “propriedade privada”. Esse manifesto é uma análise da luta de classes e um pedido 

de “união” entre os operários do mundo. Este texto teve sua primeira versão publicada em alemão em 1848, 

somente depois foi traduzido para outros idiomas. O Manifesto sugere um curso de ação para uma revolução 

socialista através da tomada do poder pelos proletários, fazendo uma dura crítica ao modo de produção capitalista e 

na forma como a sociedade se estruturou através desse modelo. 
45 Considere-se o fato de que, da própria leitura das obras produzidas por Marx e Engels, a finalidade última era 

responder vivamente à situação, de fato lastimável, em que vivia o operariado e o campesinato na Europa. Os 

fisiocratas, que pregavam uma mudança nos antigos padrões de controle e protecionismo de mercado, tendo como 

padrão de futuro a economia industrial, fizeram o Estado dar as costas à classe trabalhadora.  
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a preponderância das relações de produção, a sociedade sem classes e a gradual supressão do 

Estado, porquanto este teria perdido sua razão de existir, uma vez dizimada a classe social, em 

prol da qual fora idealizada sua figura. Além disso, não se pode deixar de registrar que a 

Revolução Russa foi a materialização da ideologia de Karl Marx46. 

O marxismo se caracteriza por ser um sistema concentrado, no qual o órgão de 

concentração (Estado) é quem dita as regras. A direção da economia provinha de órgãos da 

administração centralizada que se expandia pelas diversas esferas da indústria, distribuição e 

comércio de bens. Não havia uma liberdade econômica nem apropriação privada de bens de 

produção, o que torna o sistema antagônico ao das Constituições Econômicas liberais. 

As Constituições econômicas marxistas eram inspiradas numa nova ideologia, na qual o 

coletivo predominava ao individual, e tinham como traços fundamentais a estatização da 

economia e o abandono da mão invisível de Adam Smith, presente nos sistemas liberais; para 

elas, tudo resultava do plano econômico estatal. 

Nesse contexto, a Constituição Soviética de 191847 implantou o sistema de economia 

coletivista, por meio de normas que aboliam expressamente a propriedade privada da terra e as 

demais riquezas naturais; Constituição que se espraiou por diversos países do mundo, sobretudo 

os do Leste Europeu, após a Segunda Guerra Mundial48. 

Por outro lado, o intervencionismo tem sua origem ligada ao advento do Estado do 

Bem-Estar Social (Welfare State), podendo ser considerado um sistema estatal intermediário 

                                                           
46 O marxismo, como ressalta Fernando Haddad, vai além de pregar a “inevitalidade da ruína capitalista e a 

possibilidade de sua superação positiva”. Para Marx, “se por um lado o capitalismo desprove a classe operária de 

qualquer riqueza (exceto de sua força de trabalho, que ela é obrigada a vender pelo preço da sua reprodução para 

subsistir) ”, por outro “disciplina esta classe”, acostumando-a ao trabalho cooperativo e socializado, incutindo-lhe a 

noção de produção planejada, indispensável a toda unidade produtiva independente que pretenda enfrentar a 

concorrência das demais. E, no momento em que “a classe operária toma consciência de sua condição social, 

assume a tarefa de promover a superação da sociedade capitalista e a construção da sociedade comunista”. 

(HADDAD, Fernando. O sistema soviético: relato de uma polêmica. São Paulo: Editora Págian Aberta, 1992, p. 17-

18).   
47 Jorge Miranda ressalta que, em oposição ao Estado Social de Direito – modelo de organização constitucional que 

sucede o Estado liberal –, “assiste-se no século XX à emergência de dois outros modelos constitucionais, o 

soviético ou marxista-leninista e o fascista. Resultam de agravados conflitos políticos e sociais, de irradiantes 

ideologias antiliberais e de partidos ou movimentos vitoriosos que se identificam, depois, com o próprio Estado.” 

(MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da Constituição. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 42-43). 
48 BASTOS, Celso Ribeiro. Direito econômico brasileiro, p. 82-83. Veja a esse respeito o que diz Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho: “O desiderato de incluir no corpo da Constituição tanto a disciplina do político quanto a 

do econômico e do social primeiro se manifestou nas leis fundamentais de inspiração marxista. Assim, ele é patente 

nas Constituições soviéticas, desde a de 1936, como nas Constituições das ‘democracias populares’ editadas logo 

nos primeiros anos que seguiram a Segunda Grande Guerra Mundial”. (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. 

Direito constitucional econômico. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 5). Também para Eros Roberto Grau, é a partir do 

clima de guerra “que o Estado passa a intervir coativamente sobre o processo econômico, de modo intenso e 

reiterado. O fenômeno intervencionista se manifesta praticamente em todos os Estados capitalistas, envolvidos ou 

não no conflito, inclusive no Brasil”. (GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: RT, 1981, 

p. 18).  
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entre o liberalismo e o marxismo, uma vez que defende o capitalismo industrial e faz 

concessões na ordem social. Se caracteriza por ser o mesmo Estado de Direito do liberalismo 

voltado para o social. É o Estado que não se limita a proteger as liberdades individuais, mas que 

as protege e, simultaneamente, entrega prestações positivas orientadas pela ideia de justiça ou 

pela de utilidade. O Estado de Bem-Estar Social, em síntese, se inspira nos princípios jurídicos 

decorrentes dos valores fundamentais da liberdade, da justiça e da utilidade, não se cifrando 

com exclusividade na proteção da liberdade individual. É a simbiose entre o Estado tutor das 

liberdades individuais e o Estado redistribuidor de rendas49. O intuito da implantação dessa 

nova sistemática é evidente: atrair o mundo ocidental para o capitalismo, em oposição ao 

socialismo. 

Assim, diante da falha do Estado liberal ante os problemas sociais do pós-guerra, 

principalmente a miséria e o desemprego, além das crises, que ciclicamente afetavam o 

comportamento da economia, e do Estado socialista, como titular exclusivo da atividade 

econômica, sucumbindo por completo com a iniciativa privada e a livre concorrência, surge o 

Estado intervencionista. O Estado passa a intervir coativamente sobre o processo econômico, de 

modo intenso e reiterado. Do Estado Liberal, cuja característica principal é a preservação da 

ordem, segurança e paz, passa-se ao Estado Social, concebido como instrumento de justiça 

social e desenvolvimento50. 

Eros Grau chama a atenção para o fato de que essa passagem “não se opera em um só 

passo”, podendo ser destacados dentro do caminho de evolução do Estado Liberal para o Estado 

Social os seguintes momentos, marcantes e sucessivos: (i) o neoliberal, onde “há ainda a 

pressuposição da livre concorrência das forças de mercado, que o Estado deve assegurar, como 

o melhor caminho para a realização dos interesses sociais”; embora já se admita a necessidade 

de o Estado interferir no jogo das concorrências para restaurar seu “equilíbrio natural”; (ii) o 

social, “quando então se admite que não há coerência entre o livre jogo das forças de mercado e 

o interesse social”; o Estado aqui passa a ser o responsável pelo processo econômico e, 

definindo políticas, a dirigi-lo. A “mão invisível” de Adam Smith é então substituída pela mão 

de ferro do Estado, conformadora da ordem econômica51. 

Em face disso, surge a necessidade de o Estado intervir na economia, por meio do 

ordenamento jurídico, utilizando, para tanto, normas constitucionais – que dizem respeito às 

                                                           
49 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. I – Constituição financeira, 

sistema tributário e estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 532-533. 
50 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: RT, 1981, p. 18.   
51 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: RT, 1981, p. 18.   
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ordens econômica e social, estabelecendo diretrizes a serem seguidas pelo Estado na condução 

de políticas públicas de incentivo aos desenvolvimentos econômico e social da coletividade – e 

infraconstitucionais.  

Ainda, nesse Estado intervencionista, o ente estatal assume dupla função na economia, 

quais sejam: suprir as deficiências de mercado e implementar os objetivos de política 

econômica definidos em nível político. Nele, a propriedade e a atividade econômica são 

reservadas à iniciativa privada, como instrumento assegurador do bem-estar social, cabendo ao 

Estado a função de incentivar e regular a economia, com o intuito de manter o bom 

funcionamento do mercado e dos mecanismos de concorrência. Cria-se, portanto, uma 

Constituição econômica no sentido mais pleno da palavra, na medida em que se pode encontrar, 

na Constituição, um conjunto de prerrogativas para o Estado, que perpassam os elementos que 

tradicionalmente compõem as Constituições liberais, quais sejam: a divisão de Poderes – 

incluindo a previsão da estrutura, as competências, o modo de aquisição, o exercício e a perda; e 

a previsão de direitos e garantias individuais; agregando, ainda, os direitos e garantias coletivos 

e as normas de ordem econômica e social. 

Com o advento da segunda Guerra Mundial, houve a afirmação dos Estados Unidos 

como uma potência industrial. Nessa mesma época, a Europa Oriental e a China tornaram-se 

socialistas, o que significou um enxugamento no mercado. Da mesma forma, as colônias recém-

libertadas voltaram-se para uma maior proteção dos mercados, passando a controlar o nível de 

importações. 

Em 1947, dois anos após o fim da segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall foi 

implantado em uma Europa destruída e arrasada em consequência da guerra. A situação era 

desoladora: indústrias e plantações devastadas e grande parte da população desabrigada. A 

ajuda norte-americana, considerada o maior plano de assistência jamais visto na história 

mundial, devolveu à Europa a posição de destaque no mundo ocidental moderno.  

Com o início do movimento da globalização52, tudo que no passado foi feito para 

diminuir a distância existente entre os homens acabou parecendo pouco diante do que foi 

                                                           
52 A globalização, como salienta José Eduardo Faria, “integrando mercados em velocidade avassaladora e 

propiciando uma intensificação da circulação de bens, serviços, tecnologias, capitais, culturas e informações em 

escala planetária”, provocou a desconcentração, a descentralização e a fragmentação do poder, abrindo caminhos 

para configurações geopolíticas novas e originais, “com poder de balizar, abalar, mover e influenciar os fluxos 

produtivos, mercantis, monetários e migratórios”. Segundo o autor, as transformações mais intensas provocadas 

pelo fenômeno da globalização seriam: (i) a dissolução da importância econômica das fronteiras geográficas; (ii) 

a deterioração da produção; (iii) a desregulamentação dos mercados; (iv) a interdependência funcional e 

patrimonial das esferas produtiva e financeira; (v) a fragmentação dos procedimentos de representação e decisão 

política; (vii) a desconstitucionalização; (viii) a deslegalização e a desformalização dos direitos sociais; (ix) o 
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realizado nas últimas décadas, por força da aproximação resultante dos avançados processos 

tecnológicos e do intenso comércio. Além disso, acabou-se com a reserva de mercado e as 

barreiras alfandegárias, limitações à importação e, até mesmo, à expressa reserva, por força de 

lei, de certas áreas da economia aos seus nacionais. Todavia, há de se ter em mente que o 

processo de globalização, além de não ser uniforme, não atinge todos os países do mesmo modo 

e, também, não ocorre apenas na área econômica, ainda que esta seja determinante. 

Nesse contexto, finalmente é importante registrar o objetivo das análises histórica e 

teórica feitas por José Luís Fiori,53 que ressalta que, nos últimos 25 anos do século XX, 

ocorreram mudanças que alteraram profundamente a geopolítica do sistema mundial, mas que 

mantiveram e acentuaram as suas divisões, hierarquias e desigualdades econômicas. Em 

particular, na década de 1990, depois do fim do “mundo socialista” e da Guerra Fria, foi ficando 

cada vez mais visível que os Estados Unidos haviam assumido um novo papel dentro das 

estruturas mundiais de poder e acumulação de capital. Os poderes militar, financeiro e 

tecnológico, que haviam acumulado no último quarto de século, transferiram-lhes uma 

capacidade de comando e penalização sobre o resto do mundo sem precedentes na história 

moderna. Entretanto, na entrada do novo século, generaliza-se a frustração com a “utopia 

igualitária”, que prometera um novo tipo de crescimento econômico mundial e convergente; 

além disso, todos os sinais apontam na direção de uma polarização crescente do poder e da 

riqueza mundiais.  

 

 

                                                                                                                                                                                     

crescente aparecimento de riscos não calculáveis ou previsíveis; (x) os novos processos de formação de 

normatividade; (xi) o advento de mecanismos inéditos de resolução de conflitos etc. (FARIA, José Eduardo. O 

direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 6 e 10). 
53 FIORI, José Luís. Sistema mundial: império e pauperização para retomar o pensamento crítico latino-americano. 

In: FIORI, José Luís; MEDEIROS, Carlos (Orgs.). Polarização mundial e crescimento. Petrópolis: Vozes, 2001. p. 

39-75. Interessante registrar que esse livro, de 2001, procura fazer uma reinterpretação do Brasil, constituindo o 

terceiro volume de uma trilogia iniciada com Poder e dinheiro, de 1997 (que trata das transformações do 

capitalismo mundial nos últimos 25 anos), e Estados e moedas, de 1999 (que tem como tema o desenvolvimento na 

perspectiva da história econômica comparativa de longa duração). Além de prolongar as pesquisas contidas nos 

livros anteriores, Polarização mundial e crescimento aponta para a necessidade de novas investigações, entre elas, a 

de recuar às origens e consolidar as bases conceituais de um novo programa teórico sobre o sistema mundial, as 

desigualdades e o crescimento econômico. Os temas debatidos estão divididos em três blocos: (i) sistema mundial e 

desenvolvimento, que inclui uma discussão conceitual e uma série de interpretações históricas sobre as 

transformações recentes do sistema mundial e seu impacto sobre as instituições capitalistas; (ii) crescimento e 

restrições, trazendo artigos mais analíticos e econômicos sobre crescimento, restrição e desigualdade; e (iii) leituras 

do Brasil, em que são apresentadas interpretações históricas sobre a construção político-econômica brasileira. 

Inclui, ainda, um ensaio final, sociológico e cultural, sobre a forma como a polarização – quase secessão – da 

sociedade brasileira dos anos 1990 acabou se transformando numa espécie de espelho ou paradigma do capitalismo 

mundial, depois que este foi devolvido às mãos dos mercados supostamente autorregulados.  
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1.3 O CONCEITO DE DIREITO ECONÔMICO 

 

O Direito Econômico surgiu a partir do desenvolvimento de um ordenamento jurídico 

destinado a regular a intervenção do Estado na economia. Esse desenvolvimento se deu 

precipuamente a partir da noção de Estado do Bem-Estar Social (Welfare State), ou seja, após a 

Primeira Guerra Mundial54. Entretanto, embora a reflexão sobre o Direito Econômico 

propriamente dito tenha surgido apenas com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918)55, isso não 

significa esteja ele vinculado apenas ao declínio do liberalismo ou à intervenção do Estado. A 

questão, como ressalta Gilberto Bercovici, é muito mais complexa, pois a especificidade do 

direito econômico, que vem de sua historicidade, diz respeito à emancipação de formas 

tradicionais do pensamento jurídico. “O direito econômico só pode ser compreendido no 

contexto em que surgiu e, neste contexto, está vinculado também à ideia de constituição 

econômica”56. 

De fato, na sequência de duas guerras mundiais57, ocorreram transformações no Estado 

no sentido de oposição às ideias centrais do liberalismo, entre elas o laissez faire, laissez passer. 

                                                           
54 BASTOS, Celso Ribeiro. Direito econômico brasileiro, p. 57. Para Fábio Konder Comparato, “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.” (COMPARATO, Fabio Konder. O indispensável direito 

econômico. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 353, 1965, p. 15). André de Laubadère, entretanto, ressalta que, 

mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, já existia um direito público econômico, “ou pelo menos um direito 

administrativo econômico, já que a economia não está institucionalmente presente nas estruturas constitucionais.” 

(LAUBADÈRE, André. Direito público económico. Tradução de Maria Teresa Costa. Coimbra: Almedina, 1985. p. 

38). Prossegue o autor enfatizando que: “Em contrapartida, o direito administrativo econômico, no sentido de um 

direito dotado de regras, noções e instituições próprias, é inexistente no que respeita ao regime das intervenções 

econômicas propriamente ditas do poder público.” (LAUBADÈRE, André. Direito público económico. Tradução 

de Maria Teresa Costa. Coimbra: Almedina, 1985, p. 39).  
55 Vide nesse sentido: COMPARATO, Fabio Konder. O indispensável direito econômico. Revista dos Tribunais, 

São Paulo, n. 353, 1965, p. 15. 
56 BERCOVICI, Gilberto. O ainda indispensável direito econômico. In: BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita; 

BERCOVICCI, Gilberto; MELLO, Claudineu de. (Org.). Direitos humanos, democracia e república: homenagem 

a Fábio Konder Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 504-505. 
57 É preciso aqui fazer uma rápida abordagem do período imediatamente posterior à Primeira Guerra Mundial, que 

se convencionou chamar “período entre as duas guerras”, do período da segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) e 

do período que se seguiu imediatamente à segunda Guerra Mundial. Quanto ao primeiro, é importante ressaltar que 

se viu operar, em matéria de intervenções públicas na economia, “uma mutação que é flagrante quando 

comparamos o estado de coisas a véspera da Primeira Guerra Mundial, em que o liberalismo econômico ainda 

triunfa, e em 1939, em que já apareceram numerosas manifestações do que se começou a chamar de ‘economia 

dirigida’.” (LAUBADÈRE, André. Direito público económico. Tradução de Maria Teresa Costa. Coimbra: 

Almedina, 1985, p. 40). Entretanto, segundo o autor, “foi sobretudo a crise econômica de 1929 que constituiu o 

grande factor circunstancial do intervencionismo. É a partir de 1930 que se fala de economia dirigida.” (Ibid., p. 

40). No que concerne à segunda Guerra Mundial, “as duas espécies de circunstâncias já encontradas, guerra e crise 

(aqui as carências), de 1939 a 1945 já não se sucederam apenas, como na fase precedente, mas conjugaram-se para 

dar às intervenções do Estado na economia uma amplidão e um caráter sem precedentes.” (LAUBADÈRE, André. 

Direito público económico. Tradução de Maria Teresa Costa. Coimbra: Almedina, 1985, p. 44). Finalmente, na 

história do desenvolvimento do intervencionismo econômico, “o período da libertação, e dos dias que se seguiram 

imediatamente à Segunda Guerra Mundial, reveste uma importância particular, não só pelo facto da sua vastidão 
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Nesse movimento, o constitucionalismo erigiu como fundamentais os direitos sociais do 

homem, introduzindo-os no elenco do seu patrimônio de bens jurídicos fundamentais impostos 

ao Estado. Ainda, transforma-se a feição da pessoa estatal; dessa forma, a sociedade passa a 

estabelecer por fundamento de sua configuração como pessoa política não apenas a liberdade, 

mas a normatividade para o processo político de libertação permanente; não mais apenas a 

igualdade, como também a estrutura e a institucionalização do poder que propiciem e 

assegurem a igualação58. Trata-se aqui de articular direitos, liberdades e garantias com os 

direitos sociais; de articular igualdade jurídica com igualdade social e segurança jurídica com 

segurança social; ainda, de estabelecer a recíproca implicação entre liberalismo político (e não 

já econômico) e democracia, retirando do princípio da soberania nacional todos os seus 

corolários59.  

Como se percebe, essa etapa de desenvolvimento do Estado aponta para o resgate das 

insuficiências produzidas pelo liberalismo. Nesse contexto, não se fala mais em um Estado 

“neutro”, indiferente aos conflitos sociais, mas em um modelo conformador da realidade social. 

O Estado toma como tarefa fundamental a necessidade de conformação da sociedade, que passa 

a não ser mais vista sob o enfoque da dicotomia Estado-indivíduo. Para tanto, lança mão de um 

modelo político que acolhe uma ordem econômica acoplada a princípios nos quais os direitos 

sociais se formalizam e instrumentalizam, transformando-se em direitos de prestação efetiva. 

Dessa forma, o constitucionalismo integrou, no curso da modernidade, as ideias e ideais que as 

sociedades foram sedimentando, traduzindo-se em normas, que, por sua vez, sistematizaram-se 

nas leis fundamentais dos povos. 

Nesse sentido, se a revolução burguesa tinha como foco a proteção dos direitos 

fundamentais (basicamente assim considerados os ditos “individuais” ou de primeira dimensão), 

no Estado social, tem-se a perspectiva de que é impossível usufruir da liberdade sem a 

satisfação das necessidades mínimas do indivíduo, ou seja, o processo econômico humanizou-

                                                                                                                                                                                     

mas, mais ainda, pela novidade das intervenções. Destas destacam-se, muito especialmente, o aparecimento da 

planificação económica e as nacionalizações, sem perder de vista a tomada a seu cargo de uma direcção nacional do 

crédito e o advento de um papel de banqueiro dos investimentos assumidos pelo Tesouro público, enquanto que o 

prolongamento das carências mantém o prolongamento da economia dirigida.” (Ibid., p. 47). Já no período pós-

guerra, “alguns anos depois da libertação, tendo desaparecido as carências, o controle exercido pelo Estado sobre a 

economia foi diminuindo progressivamente.” Para André de Laubadère, “a ‘economia dirigida’ dos dias que se 

seguiram imediatamente à guerra tornou-se, geralmente, bastante impopular.” Todavia, prossegue o autor, “não se 

pode dizer que a política económica do Estado tenha deixado de ser intervencionista, ou mesmo que tenha se 

tornado menos.” O Estado fez-se, assim, promotor do desenvolvimento econômico, o que lhe conferiu uma tarefa 

ativa muito geral em relação à economia e ao seu crescimento ((LAUBADÈRE, André. Direito público económico. 

Tradução de Maria Teresa Costa. Coimbra: Almedina, 1985, p. 51-52). 
58 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Constituição e ordem econômica. In: FIOCCA, Demian; GRAU, Eros Roberto 

(Orgs.). Debate sobre a Constituição de 1988. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 15.  
59 MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da Constituição. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 42-43.  
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se, firmando, em seu centro, o homem, partícipe da relação de produção e ponto final ao qual 

ela haveria de se voltar. Ainda, o constitucionalismo erigiu em fundamentais os direitos sociais, 

considerados de segunda geração, que se interligaram aos primariamente reconhecidos e 

garantidos aos indivíduos; assim, o homem trabalhador compareceu à cena política, não como 

coadjuvante, mas como seu protagonista60. 

Por isso, é a partir do Estado social que se vislumbra, pela primeira vez, um modelo que 

não se limita a uma vinculação negativa dos direitos – como ocorria no liberalismo –, exigindo-

se uma postura positiva por parte do Estado, no sentido de promover as condições mínimas de 

existência dos indivíduos e da coletividade, buscando promover, da melhor forma possível, as 

necessidades sociais da coletividade. 

O discurso liberal do século XIX, ao negar as vinculações entre direito e economia, 

impossibilitava o discurso sobre um Direito Econômico. No entanto, com a Primeira Guerra 

Mundial, os Estados são obrigados a se reestruturar, exigindo uma mobilização sem precedentes 

de todas as forças econômicas e sociais dos países envolvidos nos conflitos bélicos. “Era a 

organização do que se convencionou chamar de ‘economia de guerra’. O direito, segundo Vital 

Moreira, é progressivamente chamado a cobrir zonas cada vez mais extensas da vida 

econômica”61.  

Como ressalta Gilberto Bercovici, 

Neste contexto de ebulição social, o resultado será uma alteração profunda nas 

estruturas constitucionais e estatais. A constituição de Weimar, de 1919, não 

representa mais a composição pacífica do que já existe, mas lida com conteúdos 

políticos e com a legitimidade, em um processo contínuo de busca da realização de 

seus conteúdos, de compromisso aberto de renovação democrática, que visava a 

emancipação política completa e a igualdade de direitos, incorporando os 

trabalhadores ao Estado. Não há mais constituições monolíticas, homogêneas, mas 

sínteses de conteúdos concorrentes dentro do quadro de um compromisso 

deliberadamente pluralista. A constituição é vista como um projeto que se expande 

para todas as relações sociais. O conflito é incorporado ao texto constitucional, que 

não representa mais apenas as concepções da classe dominante, pelo contrário, torna-

se um espaço onde ocorre a disputa político-jurídica62. 

                                                           
60 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Constituição e ordem econômica. In: FIOCCA, Demian; GRAU, Eros Roberto 

(Orgs.). Debate sobre a Constituição de 1988. São Paulo: Paz e Terra, 2001, p. 13.  
61 BERCOVICI, Gilberto. O ainda indispensável direito econômico. In: BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita; 

BERCOVICCI, Gilberto; MELLO, Claudineu de. (Org.). Direitos humanos, democracia e república: homenagem 

a Fábio Konder Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 508-509.  
62 BERCOVICI, Gilberto. O ainda indispensável direito econômico. In: BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita; 

BERCOVICCI, Gilberto; MELLO, Claudineu de. (Org.). Direitos humanos, democracia e república: homenagem 

a Fábio Konder Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 511. 
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Com a Constituição de Weimar e seu “Estado econômico”, consolida-se a posição 

privilegiada do Direito Econômico, ganhando força um debate doutrinário em torno de suas 

concepções63. 

Embora os doutrinadores ofereçam diferentes definições de Direito Econômico, é fato 

que todos se dirigem no mesmo sentido de atender à realidade de uma sociedade na qual 

Estados, indivíduos e diferentes entidades atuam juridicamente, em sede de política econômica, 

na realização da justiça. 

Washington Peluso Albino de Souza conceitua Direito Econômico como sendo o ramo 

do Direito que tem por objeto a “juridicização” da política econômica e, por sujeito, o agente 

que dela participe. Como tal, é o conjunto de normas de conteúdo econômico que assegura a 

defesa e a harmonia dos interesses individuais e coletivos, de acordo com a ideologia adotada na 

ordem jurídica. Para tanto, utiliza-se o “princípio da economicidade”64. 

Já Eros Roberto Grau conceitua-o como “o sistema normativo voltado à ordenação do 

processo econômico, mediante a regulação, sob o ponto de vista macro-jurídico, da atividade 

econômica, de sorte a definir uma disciplina destinada à efetivação da política econômica 

estatal”65. E prossegue asseverando que o seu objeto, a luz do Direito Positivo nacional, 

é a regulação do processo econômico, através da atuação do Estado nele e sobre ele, 

desde uma visão macroeconômica, tendo em vista a realização dos objetivos de sua 

política, sob a inspiração dos ideais de justiça social e desenvolvimento, em condições 

de mercado administrado. [...] Observe-se, por outro lado - como também adiante será 

explicado - que a atuação do Estado no e sobre o processo econômico é desenvolvida 

mediante a prática de formas de participação e absorção, de direção e de indução66. 

Para Geraldo de Camargo Vidigal, a expressão Direito Econômico, tomada em sentido 

amplo e abrangendo as três disciplinas acopladas (o Direito do Planejamento, o Direito 

                                                           
63 BERCOVICI, Gilberto. O ainda indispensável direito econômico. In: BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita; 

BERCOVICCI, Gilberto; MELLO, Claudineu de. (Org.). Direitos humanos, democracia e república: homenagem 

a Fábio Konder Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 511-512. 
64 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. 6. ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 

23. A autonomia do Direito Econômico, inclusive, estaria formalmente assegurada pelo disposto no art. 24, I, da 

Constituição Federal, ao ser nominalmente incluído como uma das matérias de competência concorrente entre a 

União e os demais entes federados. Nesse sentido: SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de 

direito econômico. 6. ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 24; BERCOVICI, Gilberto. O ainda indispensável direito 

econômico. In: BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita; BERCOVICCI, Gilberto; MELLO, Claudineu de. 

(Org.). Direitos humanos, democracia e república: homenagem a Fábio Konder Comparato. São Paulo: Quartier 

Latin, 2009, p. 513. Já a economicidade, para Washington Peluso Albino de Souza, é um instrumento hermenêutico 

que indica a medida do econômico, determinada pela valoração jurídica, que, por sua vez, é conformada pela 

política econômica do Estado, de acordo com a ideologia constitucionalmente adotada (SOUZA, Washington 

Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico, p. 29-30 e SOUZA, Washington Peluso Albino de. 

Teoria da constituição econômica. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 297-310).   
65 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: RT, 1981, p. 31.  
66 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: RT, 1981, p. 31. 
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Administrativo Econômico e o Direito da Organização dos mercados)67, pode ser conceituada 

como o conjunto das instituições e preceitos jurídicos que ordenam a direção das atividades 

econômicas pelo Estado, a intervenção estatal na economia e o relacionamento entre os agentes 

dos mercados. E em sentido estrito, o que denomina ele de “Direito da Organização dos 

Mercados”, é a “disciplina jurídica de atividades desenvolvidas nos mercados, visando 

organizá-los sob a inspiração dominante do interesse social”68. 

Fábio Konder Comparato conceitua-o como a disciplina normativa da ação estatal sobre 

as estruturas do sistema econômico, ou “o conjunto das técnicas jurídicas de que lança mão o 

Estado contemporâneo na realização de sua política econômica”, coordenadas, frequentemente, 

num quadro geral que exprime o conjunto da política econômica, e que é o plano69. 

Affonso Insuela define o Direito Econômico como o “complexo de normas que regulam 

a ação do Estado sobre as estruturas do sistema econômico e as relações entre os agentes da 

economia”, enfatizando que o Direito Econômico, no Estado moderno, caracteriza-se pela 

regulamentação, através da norma jurídica, da ordem social e que esta, é fundada na ordem 

econômica que, por sua vez, é o princípio e o fundamento da paz social70. 

Mônica Herman Salem Caggiano, apoiada em autores como André de Laubadère, 

enfatiza que o Direito Público Econômico tem por objeto “o complexo normativo a incidir 

sobre formas e mecanismos de intervenção estatal na economia”, envolvendo (i) o quadro 

principiológico que baliza, a partir de uma plataforma constitucional, a atividade econômica, 

investigação que impõe de imediato, a análise da Constituição econômica e (ii) todo o conjunto 

de princípios e regras a modelar a inter-relação entre o poder público e o particular no campo da 

economia, o que vem a constituir o objeto do direito público econômico71. 

Dessa forma, o Direito Econômico é um desdobramento autônomo do Direito Público, 

que se caracteriza pela existência de princípios jurídicos específicos, não aplicáveis a outros 

ramos do Direito. Cumpre dizer que esses princípios específicos se diferenciam dos princípios 

gerais na exata medida em que os primeiros têm sua abrangência mais restrita e se aplicam a um 

determinado ramo do Direito; já os segundos podem ser conformadores de qualquer ramo. 

                                                           
67 VIDIGAL, Geraldo Camargo. Teoria geral do direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 33. 
68 VIDIGAL, Geraldo Camargo. Teoria geral do direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 44. 
69 COMPARATO, Fábio Konder. “O indispensável direito econômico”, Revista dos Tribunais, v. 353, São Paulo: 

Revista dos Tribunais, março de 1965, p. 22. 
70 PEREIRA, Affonso Insuela. O direito econômico na ordem jurídica. São Paulo: José Bushatsky, 1974, p. 60-61. 
71 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito público econômico: fontes e princípios na Constituição brasileira 

de 1988. In: LEMBO, Cláudio; CAGGIANO, Mônica Herman Salem (Coords.). Direito constitucional econômico: 

uma releitura da constituição econômica brasileira de 1988. Barueri: Manole/Cepes, 2007. (Série Culturalismo 

Jurídico). p. 9.   
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Além disso, embora o Direito Econômico guarde estritas relações com os Direitos Tributário, 

Financeiro, Orçamentário e Administrativo, deles se destaca, em função da especificidade dos 

princípios e normas que regem a atividade econômica. Nesse particular, consigna-se que a 

Constituição Federal de 1988 consagrou a autonomia do Direito Econômico, em seu art. 24, I, 

que estabelece: “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico”. 

Em síntese, pode-se afirmar que o Direito Econômico é um ramo do Direito Público72 

que tem por objeto o estudo das normas que dispõem sobre a organização econômica de um 

país, disciplinando o comportamento do Estado relativamente à economia, isto é, à disciplina 

jurídica da macroeconomia, abrangendo as leis que regem a produção, a distribuição, a 

circulação e o consumo de riquezas, tanto no plano nacional quanto internacional73. Ainda, 

estuda a base da organização jurídico-econômica e está voltado para o controle do poder 

econômico, daí o fato de se falar em intervenção do Estado na economia. 

Estabelecidas, dessa forma, as bases históricas do econômico nas Constituições, bem 

como a noção de Direito Econômico, passamos à análise do ordenamento positivo74, como tal 

considerado, e, mais especificamente, das normas constitucionais que regem a política 

econômica estatal. 

                                                           
72 A esse respeito escreve Luis S. Cabral de Moncada: “O direito econômico assim perspectivado, afirma-se 

fundamentalmente como o direito público que tem por objectivo, o estudo das relações entre os entes públicos e os 

sujeitos privados, na perspectiva da intervenção do Estado na vida econômica. O fenómeno da intervenção do 

Estado na economia manifesta-se em sistemas económicos muito diversos, sejam eles classificados a partir do 

modo de coordenação econômica como quer Eucklen – sistemas económicos planificados de direcção central ou 

sistemas de economia de mercado mais ou menos puro – ou a partir do critério marxista do modo de produção – 

apropriação colectiva ou apropriação privada dos meios de produção. A superação do liberalismo econômico por 

via da intervenção estatal fez desta um dado fundamental da vida económica, constituindo-a em critério de 

diferenciação e unidade do direito económico. O direito económico terá assim por objecto as regras jurídicas que 

disciplinam a intervenção do Estado na economia. A redução do direito económico ao direito da intervenção do 

Estado na economia dá-nos do direito econômico uma concepção ao menos tendencialmente restrita. É esta a 

concepção que preside à noção alemã de ‘Wirtschaftsrecht’. Avultam os nomes de H. Huber e de Hedemann. O 

direito económico passa a ser predominantemente direito público, não só pelas finalidades que prosseguem as 

normas que o corporizam, mas também pelos instrumentos ou meios jurídicos em que se concretizam, expressão do 

jus imperii do Estado. Os meios jurídicos ao dispor das entidades públicas, privadas e mistas que a intervenção 

económica do Estado tem por destinatárias, não são consequência da sua mera capacidade de direito privado. São, 

pelo contrário, consequência do conjunto de prerrogativas e especialidades de que o Estado as investe em ordem a 

mais fácil prossecução das finalidades económico-sociais que norteiam nos nossos dias a sua actividade. O cerne do 

direito económico passa a ser constituído por normas jurídicas de direito público. Aquele passa a configurar-se 

como ‘direito público da economia’ ou ‘direito público económico’. É esta a orientação que melhor isola o seu 

conteúdo específico. O direito econômico surge-nos não como direito geral da actividade económica, mas como o 

direito especial da intervenção estatal.” (MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito económico. 5. ed. Coimbra: 

Coimbra, 2007, p. 15-16).  
73 Trata-se, portanto, do estudo das leis econômicas que regem os preços, a moeda, o crédito e o câmbio.  
74 O ordenamento positivo deve ser entendido como sistema, ou seja, conjunto de normas jurídicas que se 

relacionam entre si de forma harmônica, constituindo um todo unitário, que tem por objeto regular as condutas dos 

indivíduos em sociedade, nas suas relações recíprocas. 
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2 DIREITO CONSTITUCIONAL ECONÔMICO  

 

2.1 NORMAS ECONÔMICAS NA CONSTITUIÇÃO 

 

O sentido comum a toda ideia de Constituição, afirma Vital Moreira, é o de que toda 

ordem jurídica contém certos princípios, que, pela sua importância e segundo certos critérios, 

constituem o fundamento de sua estrutura: “A ideia de constituição suscita sempre a ideia de 

normas fundamentais, de princípios constitutivos, de elementos estruturadores de um todo”. 

Com a noção de Constituição econômica não é diferente: “só pode referir-se àqueles princípios, 

normas ou institutos jurídicos, constituintes da ordem econômica. A Constituição econômica é o 

necessário complemento integrador da ordem jurídica da economia”75.  

E é a partir de seu próprio objeto, economicamente considerado, que se encontra o 

elemento aglutinante da realidade econômica, em termos de sistema, isto é, “o específico modo 

de produção, analisando-se em determinadas relações sociais de produção e repartição do 

produto social”. São precisamente os princípios, regras ou instituições jurídicas que, garantindo 

os elementos definidores de um determinado sistema econômico, instituem uma forma singular 

de organização e funcionamento da economia e constituem uma ordem econômica específica, 

formando o núcleo fundamental da Constituição econômica76. 

Quanto ao seu aspecto formal, a Constituição econômica é, na definição de Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho, “o conjunto de normas que, incluído na Constituição, escrita, formal 

do Estado, versa o econômico”. Do ponto de vista material, “a Constituição econômica abrange 

todas as normas que definem os pontos fundamentais da organização econômica, estejam ou 

não incluídas no documento formal que é a constituição escrita”77. 

Ainda sobre o conceito material de Constituição econômica, se ela pode ser definida 

como o conjunto de normas fundamentais que estabelece juridicamente os elementos estruturais 

de um determinado sistema econômico e se é, portanto, uma estrutura de relações sociais de 
                                                           
75 MOREIRA, Vital. Economia e Constituição: para o conceito de constituição econômica. 2. ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1979, p. 36. 
76 MOREIRA, Vital. Economia e Constituição: para o conceito de constituição econômica. 2. ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1979, p. 37. Ainda para o autor, a constituição econômica “tem por objecto aquelas regras 

jurídicas que regulam as relações económicas, relações respeitantes às pessoas que ocupam determinadas posições 

no processo econômico, precisamente aquelas em que se manifestam as características econômicas de determinado 

sistema. Por exemplo: a propriedade privada dos meios de produção ‘traduz’ juridicamente as relações econômicas 

definidoras do sistema capitalista: uma relação de apropriação entre o capitalista e os meios de produção, uma 

relação de separação entre o trabalhador e esses meios de produção, e uma característica relação entre o capitalista e 

o trabalhador.” (Ibid., p. 50).  
77 FERREIRA FILHO, Direito constitucional econômico. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 6-7.  
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produção traduzida em normas jurídicas, então ela, nesse sentido jurídico material, existe em 

toda e qualquer formação social; isso porque, em todos os Estados, uma determinada ordem 

econômica é expressamente fixada ou pressuposta como imanente pela ordem jurídica, seja 

diretamente pela Constituição, seja por institutos fundamentais dos direitos privado e 

administrativo78. Nessa linha, pode-se concluir que a Constituição econômica não é uma 

novidade do século XX79; ocorre que as Constituições contemporâneas, formalmente, 

diferenciam-se daquelas cartas oitocentistas, na medida em que trazem, em capítulo especial ou 

dispersas pelo texto constitucional, um conjunto maior ou menor de disposições expressamente 

dedicadas à economia; isto é, apresentam uma ordem econômica constitucional80. 

Para Gilberto Bercovici, as Constituições elaboradas após o final da Primeira Guerra 

Mundial têm como características comuns a declaração, ao lado dos direitos individuais, dos 

direitos sociais ou direitos de prestação, ligados ao princípio da igualdade material que 

dependem de prestações diretas ou indiretas do Estado para serem usufruídos pelos cidadãos. 

Estas novas Constituições fazem parte do novo “constitucionalismo social” que se estabelece 

em boa parte dos Estados europeus e em alguns americanos81. 

O intervencionismo econômico ganhou realce após o término da Segunda Guerra 

Mundial para a reorganização e o desenvolvimento das forças produtivas. É fato, porém, que a 

Constituição mexicana de 191782, bem como a Constituição de Weimar de 191983, já previa a 

intervenção estatal no domínio econômico.  

                                                           
78 MOREIRA, Vital. Economia e Constituição. 2. ed. Coimbra: Editora Coimbra, 1979. p. 69. Prossegue o autor, 

asseverando que “a disposição dos meios de produção, as relações sociais de produção e distribuição do produto 

social, as relações entre os sujeitos económicos como tais, são objecto de qualquer ordem jurídica historicamente 

realizada.” (Ibid., p. 69-70). 
79 De fato, como afirma Gilbero Bercovici, “embora as constituições liberais dos séculos XVIII e XIX também 

contivessem preceitos de conteúdo econômico, como a garantia da propriedade ou da liberdade de indústria, o 

debate sobre a constituição econômica é, sobretudo, um debate do século XX. As constituições do século XX não 

representam mais a composição pacífica do que já existe, mas lidam com conteúdos políticos e com a legitimidade, 

em um processo contínuo de busca de realização de seus conteúdos, de compromisso aberto de renovação 

democrática. Não há mais constituições monolíticas, homogêneas, mas sínteses de conteúdos concorrentes no 

quadro de um compromisso deliberadamente pluralista. A Constituição é vista como um projeto que se expande 

para todas as relações sociais. O conflito é incorporado aos textos constitucionais, que não parecem representar 

apenas as concepções da classe dominante, pelo contrário, tornam-se um espaço onde ocorre a disputa político-

jurídica.” (BERCOVICI, Gilberto. Os princípios estruturantes e o papel do estado. In: CARDOSO JUNIOR, José 

Celso (Org.). A Constituição brasileira de 1988 revisitada: recuperação histórica e desafios atuais das políticas 

públicas nas áreas regional, urbana e ambiental. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2009. v. 1. p. 

255).  
80 MOREIRA, Vital. Economia e Constituição. 2. ed. Coimbra: Editora Coimbra, 1979, p. 77.  
81 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 11.  
82 É o que ressalta José Afonso da Silva, ao afirmar que: “A ordem econômica adquiriu dimensão jurídica a partir 

do momento em que as constituições passaram a discipliná-la juridicamente, o que teve início com a Constituição 

mexicana de 1917.” (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16. ed. São Paulo: 

Malheiros, 1999. p. 760). Entre essas disposições de conteúdo econômico, grande relevância histórica adquiriu o 
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Antes disso, não existiam nas Constituições normas de conteúdo econômico, mas apenas 

político, com disposições acerca dos direitos fundamentais e da organização do Estado. As 

normas de conteúdo econômico, portanto, passaram a ser consideradas como matéria 

constitucional a partir de 1919, ano em que foi promulgada a Constituição alemã de Weimar, 

tendo o seu texto ganhado um título exclusivo dedicado à “ordem econômica”. 

Discorrendo sobre a evolução histórica da Constituição econômica, Mônica Herman 

Salem Caggiano, assinala que “o século XX desponta como o momento em que os reclamos por 

um direito econômico se oferecem mais eficazes” e por isso sua trajetória sofre sensível 

aceleração. Desde a Constituição mexicana de 1917, elaborada em Querétaro, incorporou-se ao 

debate constitucional as questões e os conflitos referentes aos direitos sociais e à função social 

da propriedade. A Constituição do México, portanto, antecipa-se no reconhecimento dos 

direitos sociais e na previsão da reforma agrária. A Constituição de Weimar, de 1919, trazendo 

ao lado dos direitos individuais, os direitos sociais, com seções dedicadas à educação e cultura e 

à vida econômica, inspirou e influenciou a elaboração da Constituição espanhola de 1931, a 

portuguesa de 1933 e a brasileira de 1934. Os dois grandes conflitos bélicos, que ocuparam 

grandes temporadas do século XX, acabaram por consolidar nas democracias ocidentais, com 

status de verdadeiros princípios, as ideias de: (i) democracia econômica; e (ii) administração 

autônoma da economia, sendo certo que, após a Segunda Guerra Mundial, as constituições não 

deixaram de incluir, em capítulos próprios ou não, a parte atinente ao domínio econômico84. 

Por essa razão, como salienta Vital Moreira, o documento constitucional não mais pode 

ser concebido – como no século XVIII – como um mero “estatuto da estrutura política da 

formação social”. Isto porque, “toda a estrutura econômica se constrói a partir da sociedade, isto 

é, da estrutura econômica como estrutura determinante da formação social”. Daí porque a 

                                                                                                                                                                                     

art. 27, que afastou o caráter absoluto da propriedade privada, submetendo o seu uso, incondicionalmente, ao 

interesse público, criando, dessa forma, o fundamento jurídico para a importante transformação sociopolítica 

provocada pela reforma agrária ali implantada, a primeira a se realizar no continente latino-americano. 
83 Vital Moreira apresenta a Constituição de Weimar como sendo a primeira carta a inserir, numa seção especial, 

um conjunto de dispositivos relativos à economia. Segundo ele, “era uma secção intitulada ‘A vida econômica’ que 

a Constituição do reich, de 1919, incluía as disposições que integravam a ordem constitucional econômica. Apesar 

de prescrever os direitos de liberdade econômica e de liberdade de comércio e indústria, da liberdade contratual e da 

liberdade de trabalho, a garantia da propriedade e o direito de sucessão, e ainda a liberdade de coalizão para a 

defesa e melhoramento das condições do trabalho e da vida econômica –, a Constituição declarava em 

contrapartida, como princípio Fundamental: ‘A ordem económica deve corresponder aos princípios da justiça tendo 

por objecto garantir a todos a existência conforme à dignidade humana. Só nestes limites fica assegurada a 

liberdade econômica do indivíduo’ (art. 151).” (MOREIRA, Vital. Economia e Constituição: para o conceito de 

constituição econômica. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1979, p. 78-79).  
84 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito público econômico: fontes e princípios na Constituição brasileira 

de 1988. In: LEMBO, Cláudio; CAGGIANO, Mônica Herman Salem (Coords.). Direito constitucional econômico: 

uma releitura da constituição econômica brasileira de 1988. Barueri: Manole/Cepes, 2007. (Série Culturalismo 

Jurídico). p. 4. 
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constituição econômica configura obrigatoriamente, hoje, uma “região da constituição 

política”85. 

No Brasil, a primeira Constituição a trazer disposições sobre a organização da economia 

foi a de 193486, sob a influência da Constituição de Weimar. Essa Constituição fixou o modelo 

de organização constitucional da atividade econômica seguido pelas Leis Magnas promulgadas 

anteriormente87, trazendo como principal inovação a inclusão de um capítulo referente à Ordem 

Econômica e Social (Título IV, arts. 115 a 140). A ordem econômica deveria ser organizada 

conforme os princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilitasse 

a todos a existência digna (art. 115). Além disso, procurou, também, uma “nova estruturação 

para o federalismo brasileiro”, que Gilberto Bercovici denomina de “cooperativo”, em face do 

art. 9º. Também foi fixado pela primeira vez na história constitucional brasileira, no art. 10, “a 

repartição das competências concorrentes, dando ênfase à solidariedade entre a União e os entes 

federados. Já a cooperação propriamente dita foi inaugurada com os arts. 140 e 177, que 

tratavam do combate às endemias e às secas no Nordeste”88. 

Todas as demais Constituições brasileiras passaram a incluir um capítulo sobre a Ordem 

Econômica e Social, tendo como disposições a intervenção do Estado na economia e os direitos 

dos trabalhadores. A Constituição de 1988 rompeu com esta sistemática, ao incluir os direitos 

trabalhistas em capítulo diverso ao dos Direitos Sociais.  

 

 

 

                                                           
85 MOREIRA, Vital. Economia e Constituição: para o conceito de constituição econômica. Coimbra: Coimbra 

Editora, 1979, p. 181-183.  
86 Sobre o surgimento da constituição econômica formal no Brasil, escreve Manoel Gonçalves Ferreira Filho: “[...] 

no Brasil, a partir de 1934, em geral se abriu espaço nas constituições para a ordem econômica e social.” 

(FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 307). 

Dessa forma: “[...] embora as omissões a respeito das Constituições de 1824 e 1891, desde a Constituição de 1934, 

o que equivale a uma tradição legislativa de mais de meio século, a matéria atinente à ordem econômica se inclui 

nas Constituições brasileiras.” (NASCIMENTO, Tupinambá Miguel Castro do. A ordem econômica e financeira e 

a nova Constituição. Rio de Janeiro: Aide, 1989. p. 9). 
87 Esse também é o entendimento de José Afonso da Silva, para quem, “no Brasil, a Constituição de 1934 foi a 

primeira a consignar princípios e normas sobre a ordem econômica, sob a influência da Constituição alemã de 

Weimar” (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 

764). “Acentua-se que: [...] a repercussão da Constituição germânica foi instantânea e profunda, na Europa e fora 

dela. E foi ela e não a mexicana que serviu de inspiração e foi copiada, às vezes, pelas Constituições da Europa 

central e báltica, da Espanha e pela brasileira de 1934.” (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito 

constitucional. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 300).  
88 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 17-18. 
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2.2 A CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA 

 

Na concepção constitucionalista mais recente, que leva em conta a existência de 

inúmeras Constituições que dispõem a respeito da vida econômica, passou-se a considerar que 

as normas constitucionais compõem uma verdadeira “Constituição econômica”89, 

concomitantemente à “Constituição política”90, distinguindo-se, evidentemente, pelo conteúdo 

normativo das suas disposições, uma vez que a primeira é voltada ao regulamento da atividade 

econômica, embora inserida formalmente no corpo da Constituição. Cumpre destacar que a 

divisão é meramente ilustrativa, uma vez que não se pode admitir a quebra do princípio da 

unidade constitucional. 

Nesse sentido, emerge a ideia de Constituição econômica, com a perspectiva de fazer 

prevalecer, no espectro da economia, a certeza e a segurança jurídica para nortear a grande 

variedade de reações que diariamente são ali produzidas, e cujo objetivo básico é a instalação de 

uma ordem econômica que assegure o livre funcionamento do mercado e que, 

concomitantemente, defina formas de heterorregulação necessárias ao seu equilíbrio91.  

Para Gilberto Bercovici, “a diferença essencial, que surge a partir do ‘constitucionalismo 

social’ do século XX, e vai marcar o debate sobre a Constituição Econômica, é o fato de que as 

Constituições não pretendem receber a estrutura econômica existente, mas querem alterá-la”. 

Para cumprir tal aspiração, elas positivam tarefas e políticas a serem realizadas no domínio 

econômico e social, com vistas ao atingimento de certos objetivos. A ordem econômica destas 

constituições, portanto, é “dirigente”. “A Constituição econômica que conhecemos surge 

quando a estrutura econômica se revela problemática, quando cai a crença na harmonia 

                                                           
89 Vide, entre outros, Eros Roberto Grau, para quem “a ideia de Constituição Econômica ganhou corpo na doutrina 

alemã, neste século, a partir da consideração do quanto dispôs a Constituição de Weimar a respeito da vida 

econômica. A doutrina portuguesa, de outra parte, tal qual, antes dela, a italiana, à ideia tem detido cuidadosa 

atenção.” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: 2003, p. 68). 

Prossegue o autor asseverando que: “Inicialmente concebida em termos amplos, como conjunto de normas voltadas 

à organização econômica, o preenchimento, hoje, de vastas zonas do texto constitucional por normas de caráter 

sócio-econômico – e de cunho diretivo – importa em que [...] essa noção seja tida por ultrapassada.” (Ibid., p. 68). 
90 Nesse sentido, leciona José Alfredo de Oliveira Baracho: “A relação entre Constituição e sistema econômico, ou 

mesmo regime econômico, é frequente nas constituições modernas, que contemplam pautas fundamentais em 

matéria econômica. Chega-se a falar que ao lado de uma Constituição política, reconhece-se a existência de uma 

constituição econômica que: regula a iniciativa privada; a intervenção da iniciativa pública na economia; um Estado 

subsidiário e a primazia da iniciativa privada; economia social de mercado; contratação, propriedade e livre 

empresa; aceitação ou eliminação da planificação; sobredimensionamento do Estado.” (BARACHO, José Alfredo 

de Oliveira. O princípio da subsidiariedade: conceito e evolução. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 7).  
91 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito público econômico: fontes e princípios na Constituição brasileira 

de 1988. In: LEMBO, Cláudio; CAGGIANO, Mônica Herman Salem (Coords.). Direito constitucional econômico: 

uma releitura da constituição econômica brasileira de 1988. Barueri: Manole/Cepes, 2007. (Série Culturalismo 

Jurídico). p. 5.  
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preestabelecida do mercado”. Ela quer alterar a ordem econômica existente, rejeitando o mito 

da autorregulação do mercado92.  

A característica essencial da atual Constituição econômica é a previsão de uma ordem 

econômica programática, estabelecendo uma Constituição econômica diretiva, no bojo de uma 

Constituição dirigente93. Essa, aliás, é a proposta de Canotilho: a Constituição não é só uma 

garantia do existente, mas também um programa para o futuro, portanto, sua concepção de 

Constituição Dirigente está ligada à defesa da mudança da realidade pelo direito. “Seu sentido, 

seu objetivo é o de dar força e substrato jurídico para a mudança social. A Constituição 

Dirigente é um programa de ação para a alteração da sociedade”94. 

Nesse sentido, “a Constituição de 1988 é, claramente, uma Constituição Dirigente”, 

como se percebe da fixação dos objetivos da República no seu art. 3º: “Constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização 

e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, sem preconceitos 

                                                           
92 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 33.  
93 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 34. Ainda segundo Gilberto Bercovici, “ao utilizar a expressão Constituição 

Dirigente”, Peter Lerche estava acrescentando um novo domínio aos setores tradicionais existentes nas 

Constituições. Em sua opinião, todas elas apresentariam quatro partes: as linhas de direção constitucional; os 

objetivos determinadores de fins; os direitos, as garantias e a repartição de competências estatais; e as normas de 

princípio. No entanto, as Constituições modernas caracterizar-se-iam por possuir, segundo Lerche, uma série de 

diretrizes constitucionais que configuram imposições permanentes para o legislador, denominadas por ele 

“Constituição Dirigente”. Pelo fato de ela consistir em diretrizes permanentes para o legislador, Lerche vai afirmar 

que é no seu âmbito que poderia ocorrer a discricionariedade material do legislador. E Bercovici prossegue: “A 

diferença da concepção de Constituição Dirigente de Peter Lerche para a consagrada com a obra de Canotilho 

torna-se evidente. Lerche está preocupado em definir quais normas vinculam o legislador e chega à conclusão de 

que as diretrizes permanentes (a Constituição Dirigente propriamente dita) permitiriam a discricionariedade 

material do legislador. Já o conceito de Canotilho é muito mais amplo, pois não apenas uma parte da Constituição é 

chamada de dirigente, mas toda ela. O ponto em comum de ambos, no entanto, é a desconfiança do legislador: 

ambos desejam encontrar um meio de vincular, positiva ou negativamente, o legislador à Constituição. A proposta 

de Canotilho é bem mais ampla e profunda que a de Peter Lerche: seu objetivo é a reconstrução da teoria da 

Constituição por meio de uma teoria material da Constituição, concebida também como teoria social. A 

Constituição Dirigente busca racionalizar a política, incorporando uma dimensão materialmente legitimadora ao 

estabelecer um fundamento constitucional para a política. O núcleo da ideia de Constituição Dirigente é a proposta 

de legitimação material da Constituição pelos fins e tarefas previstos no texto constitucional. Em síntese, segundo 

Canotilho, o problema da Constituição Dirigente é um problema de legitimação” (Constituição econômica e 

desenvolvimento, p. 34-35). Sobre o tema central do debate desenvolvido por José Joaquim Gomes Canotilho, vale 

dizer, o problema das relações entre a Constituição e a lei, bem como a construção do conceito de Constituição 

dirigente, ou seja, a Constituição que define fins e objetivos para o Estado e a sociedade, vide CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a compreensão das normas 

constitucionais programáticas. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 2001. Segundo o autor, “o título – Constituição dirigente e 

vinculação do legislador – aponta já para o núcleo essencial do debate a empreender: o que deve (e pode) uma 

Constituição ordenar aos órgãos legiferantes e o que deve (como e quando deve) fazer o legislador para cumprir, 

de forma regular, adequada e oportuna, as imposições constitucionais.” (Ibid., p. 11).  
94 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 35. 
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de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Tais princípios 

constitucionais fundamentais têm a função de: (i) identificar o regime constitucional vigente, 

pois fazem parte da fórmula política do Estado (síntese jurídico-política dos princípios 

ideológicos manifestados na Constituição), que o individualiza; (ii) definir e delimitar 

identidade da Constituição perante seus cidadãos e a comunidade internacional95. 

Acerca dos elementos essenciais da Constituição econômica material, Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho enumera: (i) a definição do tipo de organização econômica; (ii) a 

delimitação do campo entre a iniciativa privada e a pública; (iii) a determinação do regime 

básico dos fatores de produção, capital e trabalho; e (iv) a finalidade atribuída à atividade 

econômica96. 

Segundo o magistério clássico de Joaquim José Gomes Canotilho e Vital Moreira,  

Duas grandes linhas percorrem a constituição econômica, articulando-a à volta de suas 

preocupações principais: uma, de natureza fundamentalmente econômica, sublinha a 

ideia do desenvolvimento econômico; outra, de natureza essencialmente política, 

ilumina a ideia da organização e controle democráticos da economia. 

[...] a constituição econômica compartilha das normas e princípios constitucionais que 

presidem à distribuição de competências na definição e condução da política 

econômica entre as diversas entidades públicas territoriais (Estado, regiões autônomas, 

autarquias locais) e entre os diversos órgãos de soberania. [...] A constituição 

econômica está assim estreitamente correlacionada com a constituição ‘política’ e com 

a ordem constitucional dos direitos fundamentais. O princípio da democracia 

econômica e social que informa aquela é elemento essencial do princípio democrático 

e da ordem constitucional dos direitos fundamentais. Pressupõem-se e reclamam-se 

mutuamente97. 

Vital Moreira define a Constituição econômica como sendo o conjunto de preceitos e 

instituições jurídicas que, garantindo os elementos definidores de um determinado sistema 

econômico, instituem uma determinada forma de organização e funcionamento da economia, 

constituindo uma determinada ordem econômica98. 

                                                           
95 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 35-36.  
96 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direito constitucional econômico. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 8. 
97 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição, Coimbra: Coimbra, 

1991, p. 152-159, apud CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito público econômico: fontes e princípios na 

Constituição brasileira de 1988. In: LEMBO, Cláudio; CAGGIANO, Mônica Herman Salem (Coords.). Direito 

constitucional econômico: uma releitura da constituição econômica brasileira de 1988. Barueri: Manole/Cepes, 

2007. (Série Culturalismo Jurídico). p. 5-6. 
98 MOREIRA, Vital. Economia e Constituição: para o conceito de constituição econômica. 2. ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1979, p. 41. Acerca da definição apresentada, o autor chama a atenção para o fato de que, 

exemplificativamente, fazem parte da constituição econômica de uma economia capitalista orientada “não só as 

normas que asseguram a propriedade e disposição privada dos meios de produção e outros direitos fundamentais 

económicos (liberdade de empresa, liberdade de trabalho), mas também aquelas que determinam o papel do 

mercado e do estado na orientação do processo econômico, aquelas que definem os princípios fundamentais da 
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Já para André Ramos Tavares, a Constituição econômica formal pode ser considerada 

como a parcela da Constituição que disciplina, em suas bases, o sistema econômico adotado 

pelo Estado, que na sua essência, no caso brasileiro, é capitalista. Ainda segundo o autor, “trata-

se do conjunto de normas constitucionais que contemplam os direitos que legitimam a atuação 

livre dos sujeitos econômicos, que contemplam os limites desses direitos, bem como a 

responsabilidade inerente ao exercício da atividade econômica”99. 

Por fim, partindo do entendimento de a Constituição econômica poder ser compreendida 

como um “conjunto de preceitos que institui determinada ordem econômica (mundo do ser) ou 

conjunto de princípios e regras essenciais ordenadoras da economia”, Eros Roberto Grau 

ressalta que “é de se esperar que, como tal, opere a consagração de um determinado sistema 

econômico”. Isso, segundo ele, mesmo em uma situação limite, quando expressamente não 

defina esses preceitos ou tais princípios e regras. Ainda para o autor, “uma Constituição 

Econômica que não opere essa consagração não é uma Constituição Econômica”100.  

 

 

2.3 FUNÇÕES DA CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA 

 

A Constituição brasileira de 1988, não há dúvida, é uma Constituição econômica 

(dirigente). E, como salienta Elias Kallás Filho, os preceitos que evidenciam tal característica 

podem ser encontrados não apenas no capítulo especialmente dedicado à ordem econômica, 

mas também em outras passagens do texto constitucional, o que vem reforçar a característica de 

que a Constituição econômica não é um compartimento formalmente isolado, mas uma temática 

incorporada à ideologia constitucional101. 

Na Constituição de 1988, estão contempladas, pois, aquelas que nos parecem configurar 

as três funções de uma Constituição econômica: (i) a ordenação da atividade econômica; (ii) a 

                                                                                                                                                                                     

organização económica stricto sensu (associações econômicas), das finanças do estado, sob o ponto d e vista de sua 

relevância econômica (Constituição financeira), do estatuto da empresa nos seus aspectos externos e internos 

(constituição da empresa), da posição do trabalhador (constituição do trabalho)” (Ibid., p. 41-42).  
99 TAVARES, André Ramos. Intervenção Estatal no domínio econômico por via da tributação. In: MARTINS, Ives 

Gandra da Silva (Coord.). Contribuições de intervenção no domínio econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002. v. 8. (Série Pesquisas Tributárias). p. 211. 
100 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 70. 
101 KALLÁS FILHO, Elias. A Constituição econômica de 1988: fundamentos, funções e enunciado-síntese. In: 

FIGUEIREDO, Eduardo Henrique Lopes; MONACO, Gustavo Ferraz de Campos; MAGALHÃES, José Luiz 

Quadros de (Coords.) Constitucionalismo e democracia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 128 e 129. 
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satisfação das necessidades sociais; (iii) o direcionamento do processo econômico102. Tais 

funções, obviamente, não se apresentam de forma impermeável, havendo vários e profundos 

pontos de interpenetração, nos quais se torna difícil até mesmo de identificar a função 

predominante. A classificação é, de toda forma, útil, porque facilita a percepção das várias faces 

da Constituição econômica, e de como ela se entrelaça à Constituição política.  

A primeira função da Constituição Econômica consiste em estabelecer os contornos 

básicos da atividade econômica, inclusive com a definição de campos de atuação do Estado e da 

iniciativa privada, de forma que se possa falar em uma “ordem econômica” no sentido de uma 

“ordem jurídica da economia”103. 

A ordenação da atividade econômica começa a ser estruturada nos próprios fundamentos 

da República Federativa do Brasil, entre os quais se enuncia, no art. 1º, inciso IV, da 

Constituição, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Note-se que não se mencionam 

simplesmente o trabalho e a livre iniciativa, mas os valores sociais que neles se incorporam, de 

forma que a Constituição, sem ser socializante, faz opção por um modelo econômico capitalista 

livre-concorrencial que busca, por meio da liberdade de iniciativa e do trabalho, enquanto 

atividades socialmente úteis, promover o bem-estar e a justiça social. 

Cumpre, portanto, fixar competências estatais absolutamente imprescindíveis para 

operacionalizar a economia. A mais evidente delas é a emissão de moeda, atribuída com 

exclusividade à União nos termos do art. 21, inciso VII, e art. 164 da Constituição Federal. 

Também pode ser mencionada a estruturação do sistema financeiro (art. 192) e a administração 

das reservas cambiais (art. 20, VIII), entre outras. 

Por outro lado, estabelecida a liberdade de iniciativa como fundamento dessa 

ordenação, é necessário definir os limites de seu exercício, delimitando o papel do Estado no 

contexto geral da atividade econômica. Reveste-se, neste ponto, de grande utilidade a distinção 

trabalhada por Eros Grau entre atividade econômica em sentido amplo e atividade econômica 

em sentido estrito. A primeira expressão designa o gênero, do qual são espécies as atividades 

                                                           
102 Buscamos inspiração, para a identificação dessas funções, na lição de Oscar Asenjo, citado por Gilberto 

Bercovici (Direito econômico do petróleo e dos recursos minerais. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 210). 

Segundo este último autor, àquelas três funções poderia ser acrescentada a função de reforma ou transformação 

estrutural, presente, por exemplo, na reforma agrária e urbana. Quer-nos parecer, entretanto, que esta ideia está 

contida na função de direcionamento do processo econômico, razão pela qual adotamos posição mais próxima à de 

Oscar Asenjo, ainda que a coincidência de nossas ideias não seja absoluta. 
103 MOREIRA, Vital. Economia e Constituição: para o conceito de constituição econômica. 2. ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1979, p. 53. 
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econômicas próprias do setor público (serviços públicos - art. 175) e aquelas próprias do setor 

privado (atividade econômica em sentido estrito)104. 

No setor público, as atividades econômicas desenvolvidas pelo Estado correspondem 

aos chamados serviços públicos, cuja prestação está diretamente ligada ao atendimento das 

necessidades sociais e integram mais propriamente a segunda função da Constituição 

econômica, a ser analisada mais à frente. É, portanto, na atividade econômica em sentido estrito 

(própria do setor privado) que a atuação do Estado desafia ordenação mais completa e 

cuidadosa, uma vez que implica limitações à liberdade de iniciativa. Fala-se em intervenção do 

Estado no domínio econômico, como forma de identificar esse importante capítulo da 

Constituição econômica que ordena a interferência estatal no setor onde atuam os agentes 

privados. Esta interferência se dá por meio de três instrumentos básicos: o exercício do poder de 

polícia, o fomento público e a assunção direta de atividade econômica. O primeiro instrumento 

é exercido quando o Estado veicula normas jurídicas que objetivam combater o abuso do poder 

econômico, que visem à proteção do consumidor e do meio ambiente; ou que operem 

mecanismos tributários de objetivos extrafiscais. O fomento público, por sua vez, visa estimular 

o desenvolvimento empresarial, de forma a beneficiar toda a sociedade, e pode ser 

implementado por meio de planos de desenvolvimento, incentivos fiscais e políticas de crédito, 

entre outros. Finalmente, embora o constituinte de 1988 tenha feito opção pela livre-iniciativa, 

não deixou de ressaltar a possibilidade de atuação direta do Estado nos casos previstos na 

própria Constituição, bem como quando justificada por relevante interesse coletivo ou por 

imperativos de segurança nacional. Nessas hipóteses, atuará o Estado nos domínios do setor 

privado, desenvolvendo, portanto, atividade econômica em sentido estrito, inclusive se 

submetendo ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do disposto no art. 

173 da Constituição. Excepcionalmente, nas hipóteses previstas na Constituição (art. 177), a 

atuação do Estado ocorrerá sob a forma de monopólio. 

A segunda função da Constituição Econômica é a satisfação das necessidades sociais, o 

que engloba basicamente dois capítulos constitucionais: os direitos sociais e os serviços 

públicos. 

O tema dos direitos sociais, especialmente no que se refere aos direitos dos 

trabalhadores, foi o que notabilizou a Constituição mexicana de 1917 e fez com que ela fosse 

reconhecida, por muitos autores, como a primeira das Constituições econômicas. Os que assim 

                                                           
104 GRAU, Eros Roberto. A Ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 91-

93.  
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não a consideram, como Manoel Gonçalves Ferreira Filho105, fundamentam-se na inexistência 

de um tratamento sistemático da atividade econômica. A Carta de 1917, entretanto, deu amplo 

destaque aos direitos dos trabalhadores, à função social da propriedade e à reforma agrária, o 

que constitui parte integrante (e relevante) da Constituição Econômica106. 

O desenvolvimento e a valorização dos direitos sociais, em geral, e dos direitos dos 

trabalhadores, em particular, justificam plenamente a opção do constituinte de 1988 por dedicar-

lhes dispositivos (e até capítulos) próprios, bem como por situá-los, topologicamente, mais 

próximos dos direitos fundamentais (art. 5º) que da ordem econômica (art. 170) ou da social 

(art. 193). Mas nada disso modifica a identidade essencial que caracteriza tais matérias. Os 

direitos sociais são parte da ordem social; e esta é intimamente ligada à ordem econômica.  

Na opinião de José Afonso da Silva, direitos econômicos e direitos sociais não se 

confundem, porque os primeiros apresentam dimensão institucional, voltada à realização e uma 

política econômica, enquanto os últimos apresentam dimensão pessoal, voltada a situações 

subjetivas de caráter concreto. Nesse sentido, ele elogia a solução do constituinte de 1988, por 

“incluir o direito dos trabalhadores como espécie dos direitos sociais, e o trabalho como 

primado da ordem social”. Por outro lado, José Afonso da Silva não deixa de reconhecer a 

“dimensão econômica indiscutível” do trabalho; nem que os direitos econômicos constituem 

“pressupostos da existência dos direitos sociais”107. 

Quer-nos parecer, pois, que assiste razão a Eros Roberto Grau ao salientar, baseado nas 

lições de Geraldo Vidigal e também em Karl Marx, que a alusão a uma ordem econômica e a 

uma ordem social, como se duas ordens distintas fossem, constitui um equívoco semântico. 

                                                           
105 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 

351. 
106 Vale transcrever, neste passo, as observações de Fábio Konder Comparato: “A Constituição mexicana foi a 

primeira a estabelecer a desmercantilização do trabalho, própria do sistema capitalista, ou seja, a proibição de 

equipará-lo a uma mercadoria qualquer, sujeita a lei da oferta e da procura no mercado. A Constituição mexicana 

estabeleceu, firmemente, o princípio da igualdade substancial de posição jurídica entre trabalhadores e empresários 

na relação contratual de trabalho, criou a responsabilidade dos empregadores por acidentes de trabalho e lançou, de 

modo geral, as bases para a construção do moderno Estado Social de Direito. Deslegitimou, com isso, as práticas de 

exploração mercantil do trabalho, e portanto, da pessoa humana, cuja justificação se procurava fazer, abusivamente, 

sob a invocação da liberdade de contratar. [...] O mesmo avanço no sentido de proteção da pessoa humana ocorreu 

com o estatuto da propriedade privada (art. 270. No tocante às ‘terras e águas compreendidas dentro dos limites do 

território nacional’, a Constituição estabeleceu a distinção entre a propriedade originária, que pertence à nação, e a 

propriedade derivada, que pode ser atribuída aos particulares. Aboliu-se, com isto, o caráter absoluto e ‘sagrado’ da 

propriedade privada, submetendo-se o seu uso, incondicionalmente, ao bem público, isto é, ao interesse de todo o 

povo. A nova Constituição criou, assim, o fundamento jurídico para a importante transformação sócio-política 

provocada pela reforma agrária, a primeira a se realizar no continente latino-americano” (A Constituição mexicana 

de 1917, disponível em: <http://www.dhnet.org.br/educar/redeedh/anthist/mex1917.htm>, acessado em 

20/03/2014). 
107 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16 ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 289. 
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Seria, aliás, o mesmo equívoco verificado na tentativa de distinção entre produção e 

distribuição, uma vez que estas constituem as duas faces do fenômeno econômico.  

Na história das constituições econômicas brasileiras, a Constituição de 1988 foi a 

primeira a dedicar um capítulo à ordem econômica e outro à ordem social, sendo certo que as 

Constituições de 1934, 1946, 1967, bem como a Emenda de 1969, estruturaram uma “Ordem 

Econômica e Social”, enquanto a Carta de 1937 instituiu apenas uma “Ordem Econômica”. 

Parece claro, em conclusão, que toda a temática da ordem social, nela incluídos os direitos dos 

trabalhadores, integra a Constituição econômica, ostentando o mesmo caráter dirigente que a 

caracteriza, o que não contradiz nem se incompatibiliza com a conveniência sistemática e 

metodológica de tratá-los em dispositivos ou capítulos distintos, especialmente diante do estágio 

de desenvolvimento e da importância deles nesta quadra da história. 

O tratamento constitucional do serviço público, por sua vez, está igualmente ligado à 

Constituição econômica; e, mais especificamente, à função de satisfação das necessidades 

sociais, porque o serviço público, como lembra Marçal Justen Filho, “se traduz numa atividade 

prestacional da Administração Pública destinada a fornecer utilidades necessárias diretamente à 

realização dos direitos fundamentais”108. Mencione-se, por exemplo, os serviços de assistência à 

saúde, de abastecimento de água e esgotamento sanitário, entre outros. 

Tal acontece também, ainda que de forma menos óbvia, na prestação de serviços 

públicos previstos nos incisos X, XI, XII e XXIII do art. 21 da Constituição, que atribuem à 

União competência para, por exemplo, manter o serviço postal, bem como explorar, direta ou 

indiretamente, certos serviços nas áreas de telecomunicações, navegação e transporte. Nesses 

dispositivos também estão incluídas questões ligadas à energia elétrica e nuclear, de notória 

importância política, econômica, consequentemente, social. 

As funções da Constituição econômica se completam com o direcionamento do processo 

econômico. Trata-se da função mais diretamente relacionada com a ideia de Constituição 

“diretiva” (Vital Moreira) ou “dirigente” (Canotilho), características das Constituições 

econômicas do século XX, na medida em que evidencia a postura prospectiva ou programática 

dessas constituições, que não se limitam a receber e sancionar a estrutura econômica existente 

(mundo do ser), mas pretendem efetivamente moldá-la (mundo do dever ser), transformando 

fins econômicos e sociais em jurídicos. Segundo Gilberto Bercovici, com apoio em Pablo Lucas 

Verdú e em Jorge de Estaben Alonso, evidencia-se uma estrutura normativa teleológica, que 

                                                           
108 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 496. 
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dinamiza o direito constitucional, na medida em que apontam para desenvolvimentos futuros. 

Trata-se das chamadas “cláusulas transformadoras”, cujo maior objetivo é efetivar a soberania 

popular, evitando a prevalência dos interesses privados de uma classe ou grupo dominante109. 

Assim se apresenta o art. 3º da Constituição de 1988, uma “norma-objetivo”, ou 

“norma-fim”, notoriamente ligada à função de direcionamento do processo econômico, ao 

enunciar que constituem objetivos fundamentas da República Federativa do Brasil, dentre 

outros, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais110. No mesmo sentido apontam os dispositivos atinentes à 

política urbana, cujo objetivo é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 

e garantir o bem-estar de seus habitantes (arts. 182 e 183); e também aquelas relativas à reforma 

agrária (arts. 184 a 191). 

Por meio do art. 174, a Constituição de 1988 explicita outro papel do Estado na 

atividade econômica (em sentido amplo), nomeando-o “agente normativo e regulador”, com “as 

funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público 

e indicativo para o setor privado”. Satisfação e incentivo parecem mais bens amoldados às 

funções anteriormente trabalhadas, mas o planejamento está fortemente relacionado à função de 

direcionamento do processo econômico. Segundo Gilberto Bercovici, o Estado deve atuar de 

forma ampla e intensa, “coordenando decisões pelo planejamento, para modificar as estruturas 

socioeconômicas, assim como para promover a distribuição e a descentralização da renda, 

integrando a população social e politicamente”111. 

Por fim, as políticas públicas, embora também muito ligadas à ordenação da atividade 

econômica e à satisfação de necessidades sociais, parecem integrar mais apropriadamente essa 

função de direcionamento do processo econômico, uma vez que visam orientar a atuação 

conjunta dos vários setores do Estado na busca de objetivos de médio e longo prazo, com 

destacando objetivo de modificação da realidade através do direito e da política. Com efeito, 

elementos importantes da Constituição econômica somente podem ser efetivados por meio de 

políticas públicas, não se satisfazendo com a mera produção legislativa ou com a criação de um 

órgão da Administração pública.  

 

                                                           
109 BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico do petróleo e dos recursos minerais. São Paulo: Quartier Latin, 

2011, p. 208-209. 
110 BERCOVICI, Gilberto. Direito econômico do petróleo e dos recursos minerais. São Paulo: Quartier Latin, 

2011, p. 209.  
111 BERCOVICI. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. São 

Paulo: Malheiros, 2005, p. 69. 
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2.4 DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL 

 

A Constituição Federal de 1988, contrariamente às que lhe antecederam, distingue 

ordem econômica e ordem social, tratando da primeira no Título VII e da segunda no Título 

VIII. Todavia, ao englobar no Título da ordem econômica a política urbana, por exemplo, 

afirma que ela tem “por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”, demonstrando, antes de tudo, o 

entrelaçamento dos conceitos de econômico e social (art. 182). 

Podemos distinguir, na própria Constituição Federal, o conceito de ordem econômica 

como expressão do mundo do ser e do dever ser. No art. 170, caput, por exemplo, designa-se a 

realidade do mundo do ser; no art. 173, § 5º, indica um dever ser112. A distinção faz sentido na 

medida em que se reconhece, no termo “ordem econômica”, diversas acepções possíveis: seja 

como modo de ser de uma determinada economia concreta, seja como conjunto de normas de 

regulação do comportamento dos grandes agentes econômicos, seja como ordem jurídica da 

economia. 

As nossas primeiras Constituições apenas recebiam a ordem econômica tal qual ela se 

encontrava na realidade (mundo do ser)113, sem nela pretender intervir (mundo do dever ser)114. 

Essa é a principal diferença entre a ordem econômica clássica, na qual entendia Adam Smith115 

                                                           
112 Para esclarecimento e aprofundamento dessas distinções, vide GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na 

Constituição de 1988 p. 56-58 e 76-78. 
113 Vide, nesse sentido, Eros Roberto Grau, para quem: “Na Constituição de 1988, no art. 170, caput, tal qual 

ocorria em relação às Constituições de 34 e 46 e 67-69, ‘ordem econômica’ designa realidade do mundo do ser; a 

carta de 1937 somente usa a expressão como título que engloba seus arts. 135 a 155. Em todas elas, de qualquer 

forma, no quanto a expressão apresenta alguma utilidade, só a apresenta na medida em que indica o local, na 

Constituição, no qual se irá encontrar disposições que - repito - no seu conjunto, institucionalizam a ordem 

econômica (mundo do ser)” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: 

Malheiros, 2003, p. 76-77). 
114 Sobre o entendimento de que a ordem econômica (mundo do dever ser) não se esgota no nível constitucional, 

vide também Eros Roberto Grau: “Veja, por exemplo, na Constituição de 1988, entre outros, os preceitos inscritos 

no § 2º do art. 171, no § 4º do art. 173 e no art. 186. O elenco das disposições que preenchem totalmente a moldura 

da ordem econômica (mundo do dever ser) apenas estará completo quando, além de outras, tivermos sob 

consideração as leis – legislação infraconstitucional, portanto – que definem o tratamento preferencial a ser 

conferido à empresa brasileira de capital nacional, a repressão ao abuso do poder econômico, os critérios e graus de 

exigência que afetarão o atendimento de determinados requisitos, pela propriedade rural, a fim de que se tenha por 

cumprida sua função social (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003, p. 77). 
115 Nesse sentido, leciona Monica Herman Salem Caggiano: “Adam Smith (1723-1790) conquista a simpatia do 

período setecentista, direcionando as ideias econômicas para a tese da ‘mão invisível’, conduzindo os indivíduos ao 

alcance de seus objetivos e que, afinal, apresenta-se útil ao interesse social, consubstanciando-se em instrumento de 

incentivo mais eficaz do que o incremento oriundo da promoção estatal. A teoria de Smith, desenvolvida no seu 

memorável ‘A riqueza das nações’, escrito em 1776, configura a certidão de nascimento do liberalismo econômico 
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que uma mão invisível guiava o mercado (e nesse contexto era suficiente para o Estado que ele 

se limitasse à defesa da concorrência), e a atual, expressa pelas normas constitucionais. 

Atualmente, ao contrário da economia clássica e a partir de uma realidade econômica de 

grande concentração empresarial, pode-se entender a regulamentação pelo Estado da atividade 

econômica, na qual a livre iniciativa continua a ser o princípio fundamental da ordem 

econômica, mas a economia passa a ser regulada por princípios constitucionais. 

Além disso, na medida em que o Estado intervém sobre o domínio econômico, a 

expressão “ordem econômica”116 passa a ter, também, um evidente sentido de transformação da 

realidade, com o fim de atingir os objetivos pretendidos pelo legislador, que podem ser tanto de 

incentivo à obtenção de um determinado comportamento quanto de coerção sobre o 

comportamento adotado. 

O conceito de domínio econômico, por sua vez, também não se confunde com o de 

ordem econômica. Podemos afirmar, de acordo com Eros Roberto Grau, que o “domínio 

econômico” é precisamente o campo da atividade econômica, em sentido estrito, constituindo 

área alheia à esfera pública, de titularidade (domínio) do setor privado117; já em sentido amplo, 

significa qualquer atividade econômica, inclusive a estatal. 

Finalmente, para Eros Roberto Grau, a ordem econômica na Constituição de 1988: (i) 

consagra um regime de mercado organizado, entendido como aquele afetado pelos preceitos da 

ordem pública clássica; (ii) opta pelo tipo liberal de processo econômico, que só admite a 

intervenção do Estado para coibir abusos e preservar a livre concorrência de quaisquer 

                                                                                                                                                                                     

e da drástica redução do papel do Estado, fazendo prevalecer o princípio da iniciativa privada como mola 

propulsora do desenvolvimento econômico” [CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito público econômico: 

fontes e princípios na Constituição brasileira de 1988. In: LEMBO, Cláudio; CAGGIANO, Mônica Herman Salem 

(Coords.). Direito constitucional econômico: uma releitura da constituição econômica brasileira de 1988. Barueri: 

Manole/Cepes, 2007. (Série Culturalismo Jurídico), p. 3].  
116 Escreve Manoel Gonçalves Ferreira Filho sobre a finalidade da organização econômica: “É certo que toda 

organização econômica visa, em última análise, à satisfação das necessidades da comunidade. Entretanto, podem-se 

considerar sob a rubrica ‘finalidade’, tomando o termo num sentido lato, tanto os objetivos que se propõe à 

economia, quanto ao valor atribuído aos móveis da conduta econômica humana. Com efeito, costumam ser 

impostos à economia objetivos como o poderio do Estado, o bem-estar dos indivíduos (que é mais do que a mera 

subsistência da comunidade) etc., consoante revela o estudo comparado das constituições econômicas. Por outro 

lado, encarando-se o móvel dos agentes econômicos, vários posicionamentos constitucionais podem ser 

distinguidos, como, aliás, na história se revelam. Um se caracteriza por privilegiar o lucro, visto como mola mestra 

da ação econômica, e, em consequência, pautar a conduta da sociedade no plano econômico enrichissezvous. Outro, 

oposto, proscreve o lucro, esperando que cada indivíduo dê de si segundo suas possibilidades ou capacidades, numa 

atitude altruísta. Esta visão idealista, claramente presente no mundo de hoje, ora deriva da religião (caso de algumas 

correntes cristãs), ora de ideologia leiga (conquanto de conotação milenarista, como o marxismo). Um terceiro, a 

procurar um meio termo, propõe que a busca do lucro seja tolerada, desde que compensada por uma redistribuição 

inspirada na justiça social.” (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direito constitucional econômico. São Paulo: 

saraiva, 1990, p. 12-13). 
117 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 126. 
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interferências, quer do próprio Estado, quer do embate econômico, que podem levar à formação 

de monopólios e ao abuso do poder econômico, visando ao aumento arbitrário dos lucros, com a 

defesa da livre iniciativa; (iii) contempla a economia de mercado, distanciada, porém, do 

modelo liberal puro e ajustada à ideologia neoliberal; e (iv) repudia o dirigismo, porém acolhe o 

intervencionismo econômico, que não se faz contra o mercado, mas em seu favor. Para ele, a 

Constituição é capitalista, mas a liberdade apenas é admitida enquanto exercida no interesse da 

justiça social, conferindo prioridade aos valores do trabalho humano sobre todos os demais 

valores da economia de mercado; ainda, o constituinte preferiu o modelo que conduz ao 

dirigismo econômico118. 

 

 

2.5 A INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

O termo “intervenção”, segundo Washington Peluso Albino de Souza, etimologicamente 

provém do latim interventus, significando ação ou efeito de intervir, que, por sua vez, significa 

meter-se de permeio, sobrevir. É também comum o sentido de intromissão119. Ainda para o 

autor, “o principal sentido de seu emprego para o Direto é o da intervenção do Estado no 

domínio econômico” que, entretanto, denota um preconceito liberal, na medida em que naquele 

momento histórico, não era permitido ao Estado interferir em qualquer atividade econômica. 

Tem ainda caráter excepcional pela tolerância de Adam Smith, permitindo a ação econômica do 

Estado nos casos de omissão da iniciativa privada. Aqui, a expressão ação supletiva do Estado 

se apresenta mais correta do que intervenção, posto que não se trata de atuar no campo 

reservado a iniciativa privada, mas em espaços não utilizados por esta. “A expansão do conceito 

de neoliberalismo, entretanto, embora ainda representando resquícios daquela proibição, 

oferece-nos a imagem de um Estado que atua direta ou indiretamente na vida econômica”120. 

Analisando o vocábulo “intervenção” e a expressão “atuação estatal”, Eros Roberto 

Grau enfatiza que esta conota um significado mais lato que aquela. Para o autor, “intervenção 

conota atuação estatal no campo da atividade econômica em sentido estrito; atuação estatal, 

                                                           
118 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed.  São Paulo: Malheiros, 2003, p. 170-

171. 
119 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito econômico. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 398. Outros 

significados apresentados pelo autor seriam: (i) politicamente, traduzindo de certo modo uma ação excepcional, tal 

como se dá, por exemplo, no Federalismo, quando o governo central se vê levado a intervir no Estado-membro; e 

(ii) juridicamente, quando a intervenção é considerada em face dos instrumentos legais que a autorizam (SOUZA, 

Washington Peluso Albino de. Direito econômico. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 398). 
120 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito econômico. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 398-399.  
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ação do Estado no campo da atividade econômica em sentido amplo”. Segundo ele, quando se 

pretende, ao enunciar as formas de atuação do Estado em relação ao processo econômico, 

considerar a globalidade da ação estatal, inclusive no que concerne a sua atuação sobre a esfera 

do público, o uso da expressão atuação estatal será mais adequado, uma vez que se refere não 

apenas a ação do Estado em relação à esfera do privado, mas também no quanto respeita à 

prestação de serviço público e à regulação da prestação do serviço público121.  

Por outro lado, quando se refere à atuação do Estado em relação à esfera do privado, o 

vocábulo que melhor se presta a conotar o significado pretendido é intervenção, então, 

veiculado em sentido forte, indica atuação em área de outrem, isto é, naquela esfera, do 

privado. A própria Constituição, em diversas passagens, não dispensa a sua utilização: no art. 

149 define competir exclusivamente à União instituir contribuições de “intervenção no domínio 

econômico”. Aí o vocábulo é resgatado expressando o seu sentido forte: “‘domínio econômico’ 

é precisamente o campo da atividade econômica em sentido estrito, área alheia à esfera pública, 

de titularidade (domínio) do setor privado”. Relembre-se que o serviço público está para o setor 

público assim como a atividade econômica (em sentido estrito) está para o setor privado122. 

Considerando o acima referido, conclui-se que a intervenção pode ser definida como a 

ação do Estado na ordem econômica, buscando, no exercício de suas funções, alcançar 

determinados objetivos. Além disso, ela opera no plano da atividade econômica e só aparece 

nos sistemas jurídicos que adotam o modelo da livre iniciativa, ou seja, nos Estados de Direito. 

No Brasil, o problema tem que ser analisado considerando-se a passagem de um Estado 

de Direito, que, em sua concepção original, se baseava na liberdade de iniciativa e na abstenção 

em interferir na vida econômica; para um Estado Democrático de Direito, consagrado 

formalmente no art. 1º da Constituição de 1988, que busca consolidar aquele, Estado de Direito, 

com um Estado Social – cuja característica principal é o asseguramento de direitos econômicos 

e sociais e dos poderes ao ente público para interferir na ordem econômica – buscando atingir os 

objetivos fundamentais da República previstos no art. 3º. Esse Estado Democrático apresenta, 

portanto, uma dualidade: de um lado, preserva a liberdade econômica (direitos e liberdades 

                                                           
121 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p 125.  
122 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 125-

126. De fato, segundo o autor, “toda atuação estatal é expressiva de um fato de intervenção; de outra banda, 

relembre-se que o debate a propósito da inconveniência ou incorreção do uso dos vocábulos intervenção e 

intervencionismo é inútil, inócuo. Logo, se o significado a expressar é o mesmo, pouco importa se faça uso seja da 

expressão – atuação (ou ação) estatal – seja do vocábulo – intervenção. Aludimos, então, a atuação do Estado além 

da esfera do público, ou seja, na esfera do privado (área de titularidade do setor privado). A intervenção, pois, na 

medida em que o vocábulo expressa, na sua conotação mais vigorosa, precisamente atuação em área de outrem.” 

(Ibid., p. 82). 
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fundamentais), de outro, impõe ao Estado a implementação de determinados objetivos ou fins a 

serem alcançados (funções sociais do Estado) e os meios para atingi-los, com vistas a 

transformação da realidade social e econômica123. 

É nesse contexto que se insere a problemática da intervenção do Estado no domínio 

econômico, vale dizer, o fenômeno tem que ser examinado, sob o ponto de vista jurídico, 

considerando-se a dualidade funções estatais/direitos e liberdades fundamentais, o que nos 

conduz, necessariamente, para uma análise da matéria sob a ótica constitucional, porque é na 

Constituição que estão traçados os contornos desses interesses antagônicos. Em razão disso, faz-

se necessário identificar a relação meio-fim na regulamentação constitucional da ordem 

econômica. Considerando que o art. 170 preceitua que a ordem econômica tem por fim o 

asseguramento da dignidade humana e a realização da justiça social e que, ao programar tais 

fins, o constituinte não deixou os meios em aberto, posto que circunscreveu os fundamentos da 

ordem econômica: valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, além de limitar, via 

princípios (enumerados nos incisos do art. 170), o alcance das finalidades referenciadas, não se 

pode falar em contradição entre fins e meios, muito menos entre os princípios e a base da ordem 

econômica. O que existe, e fica claro através do que aqui foi exposto, é que o meio funciona 

como limite, servindo de instrumento de controle da ação estatal, a ser desenvolvido na 

perseguição dos fins mencionados124. 

A Constituição Federal de 1988, que tem expressamente uma Constituição econômica 

voltada para a transformação das estruturas sociais, consagrou como um dos princípios 

fundamentais do Estado Democrático de Direito a livre iniciativa (art. 1º, IV), sendo que esse 

princípio é reafirmado em capítulo específico, que cuida dos princípios gerais da atividade 

econômica nos seguintes termos: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

I – soberania nacional; 

II – propriedade privada; 

III – função social da propriedade; 

IV – livre concorrência; 

V – defesa do consumidor; 

                                                           
123 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Perfil constitucional das contribuições de intervenção no domínio econômico. 

In: GRECO, Marco Aurélio (Coord.). Contribuições de intervenção no domínio econômico e figuras afins. São 

Paulo: Dialética, 2001. p. 158-159.  
124 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Perfil constitucional das contribuições de intervenção no domínio econômico. 

In: GRECO, Marco Aurélio (Coord.). Contribuições de intervenção no domínio econômico e figuras afins. São 

Paulo: Dialética, 2001, p. 161-161. 
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VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 

impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação;  

VII – redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII – busca do pleno emprego; 

IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.  

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 

previstos em lei125. 

Constata-se, portanto, que a livre iniciativa126 – como meio ou fundamento da ordem 

econômica, ao lado da valorização do trabalho humano – é o regime jurídico-constitucional em 

matéria de desenvolvimento da atividade econômica, sendo a livre concorrência a espinha 

dorsal desse regime. Como é óbvio, esse princípio não é absoluto, sofrendo restrições de outros 

valores, igualmente expressos em forma de princípios, como é o caso, por exemplo, da 

dignidade da pessoa humana e da realização da justiça social – circunscritas como fim da ordem 

econômica. Contudo, deve-se deixar claro que o conceito de livre iniciativa que se extrai da 

Constituição Federal pressupõe a prevalência da propriedade privada, na qual se assentam a 

liberdade de empresa, a liberdade de contratação127 e a liberdade de lucro.  

                                                           
125 À primeira vista, parece paradoxal, ou pelo menos antagônico, o elenco dos princípios constantes no art. 170 da 

Constituição Federal. Alguns dispositivos garantem a propriedade e a livre concorrência, ou seja, a plena liberdade 

na atividade econômica; outros, entretanto, exteriorizam a vontade do Estado de proteger e defender as camadas 

sociais menos favorecidas contra abusos do domínio econômico. A rigor, todavia, não há antagonismo entre os 

citados preceitos constitucionais. O que estampa o art. 170 da Constituição Federal é a tentativa de conciliação dos 

interesses econômicos com os sociais; é, em síntese, a proposta de equilíbrio entre o liberalismo econômico e o 

intervencionismo. Em outras palavras, é o liberalismo condicionado.  
126 Em sede de desenvolvimento da atividade econômica, além da livre iniciativa, compõem o regime jurídico-

constitucional a iniciativa cooperativa e a iniciativa pública. Eros Roberto Grau, apoiado em autores como Antonio 

Souza Franco, enfatiza que: “a liberdade de iniciativa econômica não se identifica apenas com a liberdade de 

empresa. Pois é certo que ela abrange todas as formas de produção, individuais ou coletivas, e – como averba 

Antonio Sousa Franco (Noções de direito da economia. Lisboa: Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de 

Lisboa, 1982-1983, p. 228) – ‘as empresas são apenas as formas de organização com característica substancial e 

formal (jurídica) de índole capitalista’. Assim, entre as formas de iniciativa econômica encontramos, além da 

iniciativa privada, a iniciativa cooperativa (art. 5º, XVIII e, também, art. 174, §§ 3º e 4º), a iniciativa autogestionária 

e a iniciativa pública (arts. 173, 177 e 192, II - resseguros, v. item 44). Quanto à iniciativa pública, observa Antonio 

Souza Franco (ob. cit., p. 236), reportando-se ao art. 61 da Constituição de Portugal, para dizer que ele ‘não fala em 

iniciativa pública, e com razão: pois a iniciativa do Estado e de entidades públicas não poderia caber em nenhuma 

forma de direitos do homem ou direitos fundamentais’.” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na 

Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 182-183).  
127 Nessa linha, o entendimento de Eros Roberto Grau, para quem “tem-se afirmado, sistematicamente, que os dois 

valores fundamentais juridicamente protegidos nas economias do tipo capitalista são, simetricamente, o da 

propriedade dos bens de produção – leia-se propriedade privada dos bens de produção – e o da liberdade de 

contratar (ainda que se entenda que tais valores são preservados não em regime absoluto, mas relativo). A verdade, 

no entanto, é que tais valores não estão dispostos em situação simétrica, sendo mais correto observar que a 

liberdade de contratar não é senão um corolário da propriedade privada dos bens de produção. Isso porque a 

liberdade de contratar tem o sentido precípuo de viabilizar a realização dos efeitos e virtualidades da propriedade 

individual dos bens de produção, em outros termos: o princípio da liberdade de contratar é instrumental do princípio 

da propriedade privada dos bens de produção. A atuação do Estado sobre o domínio econômico, por isso mesmo, 

impacta de modo extremamente sensível sobre o regime jurídico dos contratos” (GRAU, Eros Roberto. A ordem 

econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 83). 
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Esses são os marcos mínimos que dão embasamento ao regime de produção capitalista, 

que, entretanto, sob a ótica intervencionista, pode sofrer interferências do Estado por meio de 

três instrumentos básicos distintos, a saber: (i) através de seu poder de polícia, isto é, mediante 

leis e atos administrativos expedidos para execução como “agente normativo e regulador da 

atividade econômica”, caso em que exercerá funções de “fiscalização” e em que o 

“planejamento” será meramente “indicativo para o setor privado” e “determinante para o setor 

público”, conforme previsto no art. 174, caput, da Constituição Federal; (ii) mediante fomentos 

e incentivos à iniciativa privada (também previstos no art. 174), estimulando-a com favores 

fiscais; e (iii) atuando diretamente, se necessário, na atividade econômica, mediante a criação de 

pessoas jurídicas para esse fim, conforme estabelecido no art. 173 da Constituição Federal128.  

A intervenção decorrente do poder de polícia129 ocorre, por exemplo, quando o Estado 

elabora leis de combate ao abuso do poder econômico130, de proteção ao consumidor131, de 

defesa do meio ambiente, leis tributárias de natureza extrafiscal (instrumento regulatório de 

atividades)132, que previnam desequilíbrios da concorrência (art. 146-A, CF) ou que instituam a 

tributação progressiva do IPTU (em face do não atendimento da função social da propriedade) 

etc. Outras vezes, o Estado atua na promoção de fomentos, visando estimular as empresas a se 

desenvolverem e, consequentemente, a desenvolver toda a sociedade133. Nesse contexto, o 

fomento público materializa-se por meio de vários mecanismos administrativos voltados para a 

promoção social, no sentido lato do termo. Entre os meios de fomento mais comuns, destacam-

se: o planejamento para o desenvolvimento134, a concessão de incentivos fiscais135 e a política 

                                                           
128 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 

p. 619. 
129 A polícia administrativa é um dos meios mais eficientes, à disposição do Estado, para atuar na defesa da 

sociedade contra o abuso do poder econômico. No exercício desse poder de polícia, o Estado atua nos campos 

legislativo, regulamentar e executório. Com a finalidade de instrumentar a atividade de polícia administrativa, 

diversas leis foram editadas. 
130 Lei nº 8.884/1994, denominada lei antitruste. A apuração das irregularidades tratadas por essa lei depende de 

prévio processo administrativo, a cargo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Justiça, com jurisdição em todo o território nacional e que é o principal órgão 

repressor do abuso econômico.  
131 Lei nº 8.078/1990, que contém o Código de Defesa do Consumidor. 
132 O art. 151, I, da CF, permite à União conceder incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do 

desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País. 
133 Os arts. 1º e 3º da Constituição Federal são suportes para essas medidas incentivadoras, adotando por 

fundamentos da República Federativa do Brasil a “dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa, garantia do desenvolvimento nacional, etc.” 
134 Esse planejamento pode ser nacional, regional ou setorial. Os planos têm, normalmente, prazos definidos, metas 

a serem alcançadas, previsão de recursos financeiros, públicos e particulares ou financiamentos e cronogramas 

físico e financeiro. Como exemplo, pode-se citar: a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), 

que tinha por finalidade promover o fomento com vistas ao desenvolvimento da região nordeste do País; a 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), que também atuava no fomento do desenvolvimento 

econômico da Amazônia; a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), 

cujo objetivo básico é o desenvolvimento socioeconômico da bacia do rio São Francisco e de seus afluentes etc. 
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de crédito136, com a promoção de financiamentos públicos a cargo do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e de 

outros órgãos e instituições137. Finalmente, cumpre ao Estado intervir diretamente na economia, 

isto é, explorar a atividade econômica em caráter excepcional (art. 173, CF)138, quando 

necessário aos imperativos da segurança nacional, para a satisfação de relevante interesse 

coletivo, por meio de monopólios (art. 177, CF)139 ou quando atua por meio de empresas 

estatais (art. 173). Enfim, exerce atividade paralela à do particular, mas para assegurar o livre 

exercício desta140.  

Eros Roberto Grau, partindo do caráter ideológico da expressão “intervenção do 

Estado”, também distingue três modalidades de intervenção no campo da atividade econômica 

em sentido estrito – “domínio econômico”: (i) intervenção por absorção ou participação; (ii) 

intervenção por direção; e (iii) intervenção por indução. No primeiro caso, o Estado intervém no 

domínio econômico, isto é, no campo da atividade econômica em sentido estrito, como agente 

(sujeito) econômico.  

Intervirá, então, por absorção ou participação. Quando o faz por absorção, o Estado 

assume integralmente o controle dos meios de produção e/ou troca em determinado 

setor da atividade econômica em sentido estrito; atua em regime de monopólio. 

Quando o faz por participação, o Estado assume o controle de parcela dos meios de 

produção e/ou troca em determinado setor da atividade econômica em sentido estrito; 

atua em regime de competição com empresas privadas que permanecem a exercitar 

suas atividades nesse mesmo setor. No segundo e terceiro casos, o Estado intervirá 

sobre o domínio econômico, isto, sobre o campo da atividade econômica em sentido 

                                                                                                                                                                                     
135 Por meio dos incentivos fiscais, o governo estimula o desenvolvimento de regiões ou de certos setores da 

atividade econômica, tanto na área produtiva quanto na área comercial. A política fiscal é utilizada, também, para o 

controle das importações e exportações, elevando ou reduzindo as alíquotas do imposto de importação, de acordo 

com a conveniência do momento, levando em consideração o interesse empresarial ou social. Ainda, há a isenção 

temporária de impostos entre as vantagens oferecidas a empresas de porte, inclusive multinacionais, para se 

instalarem em território brasileiro. 
136 Conforme o § 2º do art. 165 da Constituição Federal, cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem 

periodicidade anual, estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 
137 Os bancos oficiais são os principais agentes financiadores de programas de desenvolvimento, com juros 

subsidiados e amortização em médio e longo prazos. O Banco do Brasil é o maior financiador de projetos rurais, 

por exemplo.  
138 O desempenho das atividades econômicas, nas hipóteses previstas no caput do art. 173, dá-se por intermédio de 

empresas públicas e sociedades de economia mista, reguladas pelas regras dos direitos civil, comercial e do 

trabalho, vedado qualquer benefício fiscal que não seja concedido às empresas particulares. Nesse sentido, a norma 

constitucional quer que as empresas estatais não gozem de nenhum privilégio quando atuarem no campo 

econômico (§§ 1º e 2º do art. 173).  
139 Segundo Edimur Ferreira de Faria, “o monopólio é próprio de Estado intervencionista. Por isso, perde prestígio 

ou se enfraquece com a adoção do Estado neoliberal. Esse sinal pode ser visto e constatado na Constituição Federal 

de 1988, com as emendas que lhe foram introduzidas no Título da Ordem Econômica.” (FARIA, Edimur Ferreira 

de. Curso de direito administrativo positivo. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 417). 
140 O Estado brasileiro reservou para si o desempenho exclusivo de algumas atividades econômicas (art. 177, CF), 

elegeu os serviços públicos a serem prestados diretamente ou por particulares, mediante concessão ou permissão 

(art. 175, CF), e previu a possibilidade de atuar em outras áreas da atividade econômica, concorrendo com a 

iniciativa privada nas condições e limites previstos no art. 173 da Constituição Federal. 
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estrito. Desenvolve ação, então como regulador dessa atividade. Intervirá no caso, por 

direção ou indução. Quando o faz por direção, o Estado exerce pressão sobre a 

economia, estabelecendo mecanismos e normas de comportamento compulsório para 

os sujeitos da atividade econômica em sentido estrito. Quando o faz, por indução, o 

Estado manipula os instrumentos de intervenção em consonância e na conformidade 

das leis que regem o funcionamento dos mercados141. 

A grande questão a ser analisada é o limite da intervenção e se seria justificável, à luz do 

desenvolvimento, da ideia de livre mercado. Em sua perspectiva, as balizas da intervenção 

deverão ser ditadas pela principiologia constitucional, pela declaração expressa dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito, dentre eles a cidadania, a dignidade da pessoa 

humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa142. Qualquer interpretação sobre a 

devida ou indevida intervenção estatal deverá ser tirada à luz desses princípios e dos próprios 

fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

Em face do anteriormente exposto, pode-se concluir, em síntese, que a intervenção 

estatal no domínio econômico pode ocorrer de maneira direta (art. 173 da Constituição) ou 

indireta (basicamente, art. 174 da Constituição Federal).  

Na intervenção direta o Estado participa ativamente, de maneira concreta, na economia, 

na condição de produtor de bens ou serviços. Na intervenção indireta, o Estado atua como 

regulador da atividade econômica desenvolvida pelos particulares. Intervirá, no caso, por 

direção ou por indução. Foi com atenção à referida distinção que a matéria foi disciplinada 

constitucionalmente. Ao se referir à intervenção direta, a Constituição fala em exploração da 

atividade econômica pelo Estado e, ao se referir à intervenção indireta, toma o Estado como 

agente normativo e regulador da atividade econômica. 

O art. 173, caput, da Constituição Federal, declara que: “ressalvados os casos previstos 

nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida 

quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 

conforme definidos em lei”, apenas permitindo, na exploração da atividade econômica, a 

                                                           
141 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 126-

127. Outros autores, contudo, entendem que a intervenção estatal na economia se opera de forma: (i) direta, prevista 

no art. 173 da CF, em que se destaca a atuação do Estado empresário, assumindo diretamente, através de empresa 

pública, sociedade de economia mista ou subsidiária, determinada atividade econômica; ou (ii) indireta, prevista no 

art. 174 da CF, que se realiza por meio da regulação na economia. Nessa hipótese, deverá necessariamente estar 

exercendo funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Vide, entre outros, VAZ, Manuel Afonso. Direito 

econômico: a ordem econômica portuguesa. 4. ed. Coimbra: Coimbra, 1998. p. 172; SOUZA, Washington Peluso 

Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. 6. ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 328-330.  
142 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Reflexões sobre a intervenção do estado no domínio econômico e as contribuições 

interventivas. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). As contribuições no sistema tributário brasileiro. São 

Paulo: Dialética, 2003, p. 393-394.  
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presença do Estado para atender: (i) o interesse coletivo relevante ou (ii) os imperativos da 

segurança nacional. 

Por sua vez, o art. 174, em seu caput, estabelece que: “Como agente normativo e 

regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de 

fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 

para o setor privado”. 

Ambas as formas de intervenção têm atuação no (ou sobre o) domínio econômico; 

portanto, constituem fórmulas pelas quais o Poder Público ordena, coordena e atua na seara 

econômica, considerando os objetivos maiores, valores básicos expostos pela Constituição. 

Ainda, importa definir o que vem a ser “domínio econômico”. Para tanto, parte-se da ideia de 

intervenção do Estado para compreender que intervir necessariamente significa o Estado 

ingressar em uma área que, originalmente, não lhe foi submetida.  

Fica claro, pois, como ressalta Luís Eduardo Schoueri, que 

o domínio econômico há de ser compreendido como aquela parcela da atividade 

econômica em que atuam agentes do setor privado, sujeita a normas e regulação do 

setor público, com funções de fiscalização, incentivo e planejamento, admitindo-se, 

excepcionalmente, a atuação direta do setor público, desde que garantida a ausência de 

privilégios143.  

Dessa forma, não há intervenção nos casos tratados no art. 175 da Constituição Federal, 

ou seja, nos serviços públicos, incumbidos ao poder público, na forma da lei, diretamente ou 

sob o regime de concessão ou permissão. Sobre a intervenção, entretanto, trata o art. 174, que se 

refere à atividade do Estado “como agente normativo e regulador da atividade econômica”, 

desempenhando as “funções de fiscalização, incentivo e planejamento”. Esse domínio 

econômico é, dessa forma, campo estranho ao Estado, que apenas atua diretamente (intervenção 

por absorção ou por participação)144, na forma do art. 173. 

Tal dispositivo constitucional, por sua vez, contemplando a atuação no domínio 

econômico, impõe, entre outras condições, “a sujeição ao regime próprio das empresas 

privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias” 

(art. 173, § 1º, II), determinando, ainda, o § 2º que “as empresas públicas e as sociedades de 

economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado”. 

                                                           
143 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário e ordem econômica. In: TORRES, Heleno Taveira (Coord.). 

Tratado de direito constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 540.  
144 Vide, nesse sentido: GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003, p. 126-127. 
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Finalmente, no que concerne à intervenção indireta, a Constituição de 1988 continua 

reconhecendo a vertente regulatória ou normativa da atividade econômica por parte do Estado, 

ao lado daquela outra, por meio da qual se permite a sua intervenção direta. A ele, portanto, na 

seara econômica, é permitido atuar como agente normativo e regulador e, por meio dessas 

posições, exercer uma tríplice função: fiscalizadora145, incentivadora146 e planejadora147, como 

visto anteriormente.  

 

 

2.6 OS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

 

Nessa fase do estudo, assume relevância a afirmação de Eros Roberto Grau de que “uma 

das características da Constituição de 1988 está em que ela é marcadamente principiológica – e, 

por consequência, programática –, no sentido de que dispõe não apenas regras, mas também 

princípios”148. Assumem, nesse contexto, fundamental importância os preceitos contidos nos 

arts. 1º, 3º e 170. 

Com efeito, o direito público econômico está subordinado a princípios e regras que 

derivam diretamente da Constituição ou, ainda, das leis, das normas e das diretivas fixadas no 

âmbito internacional149. No presente estudo, contudo, o enfoque restringe-se aos princípios 

                                                           
145 Para André Ramos Tavares: “A fiscalização é a atividade estatal pela qual se realiza o controle da legalidade do 

exercício econômico pelos particulares. Realiza-se por meio desta função, a fiscalização das práticas do 

empresariado, de modo a perceber se há adequação entre estas e as normas jurídicas de conteúdo econômico”. 

(TAVARES, André Ramos. Intervenção estatal no domínio econômico por via da tributação. In: MARTINS, Ives 

Gandra da Silva (Coord.). Contribuições de intervenção no domínio econômico, p. 221).  
146 “O incentivo ocorre quando o Estado estimula, por meio de atos normativos específicos, o implemento de 

determinada atividade econômica. Essa continua sendo exercida pela iniciativa privada, mas benefícios concedidos 

pelo Estado direcionam esse exercício.” (TAVARES, André Ramos. Intervenção estatal no domínio econômico por 

via da tributação. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Contribuições de intervenção no domínio 

econômico, p. 221). 
147 O planejamento “é um procedimento técnico para direcionar a atuação do Estado sobre a economia em direção à 

realização de objetivos previamente estabelecidos.” (TAVARES, André Ramos. Intervenção estatal no domínio 

econômico por via da tributação, p. 221).  
148 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 111. 
149 Monica Herman Caggiano refere-se, por exemplo, no âmbito das fontes externas do direito público econômico, 

às regras de cooperação econômica e de solução de conflitos estabelecidas em tratados e acordos internacionais. 

Para ela, as diretrizes estabelecidas por órgãos internacionais, cuja competência é reconhecida, oficial e 

regularmente, pelo Estado, não se revestem de menor importância: “Basta lembrar aqui as diretrizes emanadas da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), da hoje poderosa Organização Mundial do Comércio (OMC), do 

Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial (BIRD), do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Econômico (BID) e da Organização para Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em nível regional, 

temos toda a legislação do MERCOSUL, por exemplo, o Protocolo de Olivos, que instituiu o Tribunal Permanente 

de Revisão, órgão máximo do sistema de solução de controvérsia deste bloco regional; a Decisão nº 22/94 do 

Conselho do Mercado Comum (CMC), que instituiu a Tarifa Externa Comum do MERCOSUL e a Declaração 

Presidencial dos Direitos Fundamentais dos Consumidores do Mercosul.” [CAGGIANO, Monica Herman. Direito 

público econômico: fontes e princípios na Constituição brasileira de 1988. In: LEMBO, Cláudio; CAGGIANO, 
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constitucionais conformadores (ou estruturantes) da ordem econômica, pelo que, impõe-se, 

desde logo, identificar o que vem a ser princípio e o que é regra constitucional, bem como as 

diferentes texturas utilizadas na construção das normas constitucionais que compõem a 

Constituição Econômica.  

E, nesse sentido, vale lembrar o escólio de Raul Machado Horta150 que adverte para a 

“pluralidade de princípios” que a Constituição aloja. Para tanto, o autor lança mão da tipologia 

oferecida por José Joaquim Gomes Canotilho, que identifica: (i) princípios jurídicos 

fundamentais; (ii) princípios políticos constitucionalmente conformadores; (iii) princípios 

constitucionais impositivos; (iv) princípios-garantia; (v) princípios estruturantes; e (vi) 

princípios concretos. 

De fato, é na obra de José Joaquim Gomes Canotilho151 que se verifica acentuada 

preocupação com a questão dos princípios que preordenam o quadro normativo e, mais do que 

isso, em estabelecer um critério de discriminação entre princípios e regras constitucionais. 

Nessa perspectiva, Canotilho registra que tanto o princípio quanto a regra detêm natureza de 

norma constitucional. São espécies diferentes de normas. Os princípios configuram “normas 

qualitativamente distintas”, até porque correspondem ao “fundamento das regras”, encontram-se 

à sua base e “constituem a ratio de regras jurídicas”152. Para ele, os critérios de distinção 

sugeridos entre princípios e regras são os seguintes: 

a) Grau de abstração: os princípios são normas com um grau de abstracção 

relativamente elevado; de modo diverso, as regras possuem uma abstracção 

relativamente reduzida. 

b) Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os princípios, por serem 

vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras (do legislador, do 

juiz), enquanto as regras são susceptíveis de aplicação directa. 

c) Carácter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os princípios são 

normas de natureza estruturante ou com um papel fundamental no ordenamento 

jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema de fontes (ex.: princípios 

                                                                                                                                                                                     

Mônica Herman (Coords.). Direito constitucional econômico: uma releitura da Constituição econômica brasileira 

de 1988. Barueri: Manole/Cepes, 2007 (Série Culturalismo Jurídico), p 13-14]. 
150 HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. p. 222. 
151 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 

1159 e ss. Segundo Canotilho, o ponto de partida fundamental para a compreensão do sistema normativo aberto de 

regras e princípios consiste no reconhecimento de que este: “(1) é um sistema jurídico porque é um sistema 

dinâmico de normas; (2) é um sistema aberto porque tem uma estrutura dialógica (Caliess), traduzida na 

disponibilidade e ‘capacidade de aprendizagem’ das normas constitucionais para captarem a mudança da realidade 

e estarem abertas às concepções cambiantes da ‘verdade’ e da ‘justiça’; (3) é um sistema normativo, porque a 

estruturação das expectativas referentes a valores, programas, funções e pessoas, é feita através de normas; (4) é um 

sistema de regras e de princípios, pois as normas do sistema tanto podem revelar-se sob a forma de princípios como 

sob a forma de regras.” (Ibid., p. 1159).  
152 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 

1160-1161. 



63 

 

constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex.: 

princípio do estado de Direito). 

d) ‘Proximidade’ da ideia de direito: os princípios são ‘Standards’ juridicamente 

vinculantes radicados nas exigências de ‘justiça’ (Dworkin) ou na ‘ideia de direito’ 

(Larenz); as regras podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente 

funcional. 

e) Natureza normogenética: os princípios são fundamento de regras, isto é, são 

normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, 

por isso, uma função normogenética fundamentante.153 

Atendendo a esses caracteres, os princípios convivem em um clima de conflituosidade, 

porém coexistem, impondo processos de ponderação e de harmonização; não há possibilidade 

de antinomia, como ocorre no domínio das regras, fenômeno que conduz à exclusão154. 

Mais do que isso, adverte José Joaquim Gomes Canotilho, não há como interpretar nem 

mesmo visualizar isoladamente os princípios. Eles se complementam e vêm a se intensificar por 

intermédio de outros princípios ou mesmo por meio de regras constitucionais: 

A articulação de princípios e regras, de diferentes tipos e características, iluminará a 

compreensão da Constituição como um sistema interno assente em princípios 

estruturantes fundamentais que, por sua vez, assentam em subprincípios e regras 

constitucionais concretizadores desses mesmos princípios. Quer dizer: a Constituição é 

formada por regras e princípios de diferente grau de concretização (= diferente 

densidade semântica)155. 

Partindo do magistério de José Joaquim Gomes Canotilho, poder-se-ia iniciar a 

apresentação do quadro principiológico que preordena o desenho constitucional da ordem 

econômica indicando os princípios gerais (ou jurídicos fundamentais) que engloba: o modelo de 

Estado de Direito (art. 1º, caput, CF); a fórmula democrática (art. 1º, caput, CF); a soberania 

nacional (art. 1º, I, CF); a valorização do trabalho humano (art. 1º, IV, CF) etc. Todavia, opta-se 

aqui pelo exame direto dos princípios estruturantes da plataforma econômica, que, a seu turno, 

englobam e vêm perfilhados em princípios gerais, especiais e em regras.  

Os princípios da ordem econômica e financeira encontram-se no caput e incisos do art. 

170 da Constituição Federal, no primeiro capítulo do Título VII, denominado Dos princípios 

gerais da atividade econômica. No entanto, inúmeros princípios catalogados na Constituição 

                                                           
153 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 

1160-1161. 
154 CAGGIANO, Monica Herman. Direito público econômico: fontes e princípios na Constituição brasileira de 

1988. In: LEMBO, Cláudio; CAGGIANO, Mônica Herman (Coords.). Direito constitucional econômico: uma 

releitura da Constituição econômica brasileira de 1988. Barueri: Manole/Cepes, 2007 (Série Culturalismo Jurídico), 

p. 17.  
155 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 

1173. 
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têm evidente e direta repercussão econômica, por exemplo, o princípio do Estado de Direito156 

(art. 1º), que confere a necessária e desejável segurança e previsibilidade às relações jurídicas. 

Também o princípio do Estado federal, do qual decorre a unidade econômica de todo o 

território nacional, dentre outros arrolados no art. 1º e art. 3º da Constituição Federal. 

Os princípios estruturantes da ordem econômica estão ligados à apropriação privada dos 

meios de produção e à livre iniciativa, as quais se consubstanciam a ordem capitalista que, na 

conformação brasileira, tem sido matizada por variados graus de intervencionismo estatal. Tais 

princípios serviriam para sistematizar a esfera de atividades criadoras e lucrativas, com vistas à 

redução das desigualdades sociais. Consignariam, em última análise, um complexo de 

providências constitucionais efetivadoras da “justiça social”157. 

                                                           
156 Como leciona Jorge Miranda, “as correntes filosóficas do contratualismo, do individualismo e do iluminismo - 

de que são expoentes doutrinais LOCKE (Segundo Tratado sobre o Governo), MONTESQUIEU (Espírito das 

leis), ROUSSEAU (Contrato Social), KANT (além de obras filosóficas fundamentais, Paz Perpétua) – e 

importantíssimos movimentos econômicos, sociais e políticos conduzem ao Estado constitucional, representativo 

ou de Direito.” Ainda segundo o autor, “o ponto culminante de viragem é a Revolução Francesa (1789-1799), mas 

não pouca importância assumem nessa mudança a Inglaterra (onde a evolução se desencadeia um século antes e 

onde se inicia a ‘Revolução industrial’), e os Estados Unidos (com a primeira ou, olhando às colônias de que se 

formou, com as primeiras Constituições escritas em sentido moderno). A expressão ‘Estado constitucional’ parece 

ser de origem francesa, a expressão ‘governo representativo’ de origem anglo-saxônica e a expressão ‘Estado de 

Direito’ de origem alemã.” (MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da Constituição. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2009, p. 32-33). A ideia de Estado de Direito se traduziu, originalmente, na conjugação de quatro postulados 

fundamentais: (i) a supremacia constitucional, (ii) a tripartição dos poderes, (iii) a generalização do princípio da 

legalidade e (iv) a universalização da jurisdição. A supremacia da Constituição significa o afastamento da vontade 

do governante como critério de validade dos atos estatais, que deriva da compatibilidade com as normas de 

hierarquia superior. A tripartição dos poderes consiste na dissociação da organização estatal, gerando as diversas 

competências (funções) e as respectivas atribuições a órgãos diversos. Isso significou o estabelecimento de 

mecanismos de limitação do poder por meio de sua estruturação, os chamados freios e contrapesos, evitando que 

um único órgão concentrasse todos os poderes próprios ao Estado. Já a observância da legalidade insere a atividade 

estatal no âmbito do Direito e exige autorização legislativa para as ações e omissões estatais. Por fim, a 

universalidade da jurisdição produz o controle de validade dos atos estatais, permitindo a responsabilização dos 

sujeitos que atuarem de modo inadequado. Daí se extrai a concepção de que as atividades políticas devem ser 

desenvolvidas dentro de limites jurídicos, sendo a validade o primeiro critério de legitimação dos atos jurídicos; já a 

compatibilidade com a ordem jurídica é o critério de aceitabilidade da atuação estatal. Antes da afirmação do 

Estado de Direito, a atividade administrativa do Estado era pouco permeável ao direito e ao controle jurisdicional; 

os atos do governante não comportavam controle, sob o postulado de que o rei não podia errar ou que o conteúdo 

do Direito identificava-se com a vontade do príncipe. Vale registrar que a consagração do Estado de Direito refletiu 

a tendência de eliminar os critérios religiosos e carismáticos como fundamento da legitimação do poder político, 

pois, em um Estado de Direito, prevalecem as leis, não a vontade do governante. Vide, entre outros: FERREIRA 

FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009; 

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2006; MORAES FILHO, José Filomeno. 

Separação de poderes no Brasil pós-88: princípio constitucional e práxis política. In: SOUZA NETO, Cláudio 

Pereira de; BERCOVII, Gilberto; MORAIS FILHO, José Filomeno; e LIMA, Martonio Mont’Averne Barreto. 

Teoria da Constituição: estudos sobre o lugar da política no direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2003. 
157 Como assinala Eros Grau, “O princípio da justiça social, assim, conforma a concepção de existência digna cuja 

realização é o fim da ordem econômica e compõe um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, 

III).” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 

203). Salienta, ainda, o autor que: “Justiça social, inicialmente, quer significar superação das injustiças na 

repartição, a nível pessoal, do produto econômico. Com o passar do tempo, contudo, passa a conotar cuidados, 

referidos à repartição do produto econômico, não apenas inspirados em razão micro, porém macroeconômicas: as 
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Todavia, o reconhecimento da justiça social, por intermédio dos instrumentos de tutela 

dos hipossuficientes, quais sejam, os direitos sociais (art. 6º), não tem tido, até o momento, a 

eficácia social necessária para equilibrar a posição de miséria e pobreza que lhes impede o 

efetivo exercício das garantias outorgadas. O que se verifica, na verdade, é a ineficiência prática 

de grande parte dessas garantias que, por dependerem da implementação de efetivas políticas 

públicas, acabam não tendo plena aplicação na realidade. Soma-se a isso a política neoliberal, 

emergente com a queda do muro de Berlim e a derrocada dos regimes socialistas europeus, em 

cujo esteio a liberdade de mercado ficou perdida, num clima de globalização desenfreada. 

Privilegiando a economia privada, o espírito do neoliberalismo não conseguiu estancar as 

desigualdades sociais, criadas e produzidas pela iníqua distribuição de rendas158. 

De toda forma, o art. 170 da Constituição Federal traça estrutura geral do ordenamento 

jurídico econômico, que tem como fundamento a valorização do trabalho humano e a livre 

iniciativa.159 Aceitos tais fundamentos, a Constituição estabelece a finalidade de toda atuação 

por meio de políticas econômicas, qual seja, a de assegurar a todos a existência digna, conforme 

os ditames da justiça social.  

Daí se depreende, portanto, na visão de Celso Ribeiro Bastos160, quatro fundamentos, ou 

princípios diretores do direito público econômico: (i) valorização do trabalho humano; (ii) livre 

iniciativa; (iii) existência digna; e (iv) justiça social.  

No que concerne à valorização do trabalho humano (art. 170, caput), o sentido é, antes 

de tudo, o de garantir o próprio direito ao trabalho. Este dispositivo deve ser visto em conexão 

com o conteúdo do inciso IV do art. 1º, da Constituição Federal, em que se colocam os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

E como ressalta Eros Roberto Grau, tanto em um como em outro caso – definição da República 

Federativa do Brasil como entidade política constitucionalmente organizada que se sustenta 

                                                                                                                                                                                     

correções na injustiça da repartição deixam de ser apenas uma imposição ética, passando a consubstanciar 

existência de qualquer política econômica capitalista.” (Ibid., p. 204). 
158 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição federal anotada. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 1259-1260. 
159 Esse dispositivo constitucional deve ser analisado em conexão com o conteúdo do inciso IV do art. 1º, em que se 

consideram os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos do Estado Democrático de 

Direito.  
160 BASTOS, Celso Ribeiro. Direito econômico brasileiro, p. 108. Essa posição, contudo, não encontra aceitação 

unânime da doutrina, nem mesmo quanto à consideração dos dispositivos do art. 170 como princípios. Para 

Washington Peluso Albino de Souza, as disposições do caput configuram fundamentos e objetivos da ordem 

constitucional, não princípios, considerando o autor que, ao “tratar dos ‘princípios gerais’, o legislador situou, no 

primeiro artigo (170), a preocupação para com os seus ‘fundamentos’ e os princípios a serem observados. Como 

fundamentos da ordem econômica nomeia ‘a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa’. Como objetivo 

indica o de ‘assegurar a todos a existência digna’ conforme os ditames da justiça social.” (SOUZA, Washington 

Peluso Albino de. A experiência brasileira de constituição econômica. Revista de informação legislativa, Brasília, 

Distrito Federal, n. 102, p. 29-32, abr./jul. 1989).  
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sobre o valor social do trabalho e fundamentação da ordem econômica (mundo do ser) na 

valorização do trabalho humano – estamos diante de princípios constitucionalmente 

conformadores, na concepção empregada por José Joaquim Gomes Canotilho. Valorização do 

trabalho humano e reconhecimento do valor social do trabalho consubstanciam cláusulas 

principiológicas que, a par de compatibilizar os titulares de capital e de trabalho, portam em si 

evidentes potencialidades transformadoras, expressando, em sua interação com os demais 

princípios contemplados no texto constitucional, prevalência do trabalho na conformação da 

ordem econômica161. 

O trabalho representa uma das formas de realização do homem, na medida em que é 

através dele, que se constrói a dignidade. Portanto, a valorização do trabalho, nos termos do que 

estabelece o art. 170, caput, da Constituição Federal, deve representar para o Estado uma 

obrigação imediata de criação de possibilidades de trabalho. Em um segundo momento, após a 

garantia da empregabilidade (ou do acesso ao trabalho), apresentam-se as condições específicas 

de proteção ao trabalhador, o que envolve não só a contrapartida monetária – que o torne 

materialmente digno162 –, como também a possibilidade de estudo, de desenvolvimento cultural 

etc.163 

A “livre iniciativa” é uma expressão fundamental da concepção liberal do homem, que 

considera como centro a individualidade de cada um. Para o liberal, a livre iniciativa é 

necessária para a sua própria expansão existencial, para a sua dignidade enquanto homem, 

porque cabe-lhe imprimir um destino a sua vida, uma escolha, a expressão da sua capacidade, e 

isso tudo só é conseguido por meio da liberdade que se reserva a cada um para poder exercer a 

atividade econômica164. No plano da Constituição de 1988, a liberdade é consagrada, 

principiologicamente, como fundamento da República Federativa do Brasil e como fundamento 

                                                           
161 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 178-

179. 
162 Com acerto, observa Celso Ribeiro Bastos que o trabalho prestado mediante pagamentos vis tangencia a 

servidão e não é compatível com o estágio socioeconômico dos dias atuais. (BASTOS, Celso Ribeiro, Direito 

econômico brasileiro. São Paulo: Celso Bastos Editor/IBDC, 2000, p. 108). Do ponto de vista histórico, anota 

Lafayete Josué Petter: “a encíclica papal Rerum novarum, redigida pelo Papa Leão XIII em 1891, e a 

Quadragesimmo anno, escrita pelo papa Pio XII, editadas no contexto do florescente capitalismo e dos momentos 

pós-revolução industrial, onde o trabalho humano foi definitivamente caracterizado como uma prestação de 

serviços (aluguel de serviços) mediante alguma retribuição (por vezes até com mercadorias), podem ser tidas como 

documentos que assinalavam, já no alvorecer da economia de mercado, para a importância da valorização do 

trabalho humano, incorporando-se, de alguma forma, nas diversas legislações editadas pelos países.” (PETTER, 

Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica: o significado e alcance do art. 170 da Constituição 

Federal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 171). 
163 DEL MASSO, Fabiano Dolenc. Direito econômico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 43-44. Sobre a liberdade 

de escolha de trabalho, vide: SOUZA, Washington Peluso Albino de. Teoria da constituição econômica. Belo 

Horizonte, 2002, p. 152-153. 
164 BASTOS, Celso Ribeiro. Direito econômico brasileiro. São Paulo: Celso Bastos, 2000, p. 111. 
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da ordem econômica.165 Em sua conotação econômica, equivale ao direito que todos têm de 

lançarem-se ao mercado de produção de bens e serviços por sua conta e risco. Esse princípio 

conduz necessariamente à livre escolha do trabalho, que, por sua vez, constitui uma das 

expressões fundamentais da liberdade humana166. 

A livre iniciativa, entretanto, pode induzir o intérprete a uma noção falsa de total 

liberdade de exploração econômica, o que não é verdade, pois outros princípios a limitarão, 

como os da justiça social, dos direitos dos consumidores etc. Além do mais, não se pode perder 

de vista a atividade de regulação do Estado, cuja função é controlar e equilibrar os agentes 

econômicos na exploração de determinadas atividades econômicas, o que é feito por intermédio 

da limitação de algumas práticas e da imposição de outras. Dessa forma, embora o acesso ao 

mercado seja livre, “a permanência do agente econômico demandará o cumprimento de regras 

de controle do mercado, o que induz a uma necessária contraposição de valores expressos 

individualmente em cada um dos princípios constitucionais”167. 

Modesto Carvalhosa conceitua “a iniciativa econômica privada como direito subjetivo 

dos residentes de, preferencialmente, organizarem e exercitarem qualquer modo de atividade 

econômica voltada à obtenção de um rendimento de capital”168.  

Para Eros Roberto Grau, “importa deixar bem vincado que a livre iniciativa é expressão 

de liberdade169 titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho”. Segundo ele, “a 

                                                           
165 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed.. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 182.   
166 Nas palavras de Miguel Reale, livre iniciativa “não é senão a projeção da liberdade individual no plano de 

produção, circulação e distribuição das riquezas, assegurando não apenas a livre escolha das profissões e das 

atividades econômicas, mas também a autônoma eleição dos processos ou meios julgados mais adequados à 

consecução dos fins visados, liberdade de fins e de meios informa o princípio da livre iniciativa, conferindo-lhe um 

valor primordial, como resulta da interpretação conjugada dos citados arts. 1º e 170”. (REALE, Miguel. 

Inconstitucionalidade de congelamentos. Folha de São Paulo, São Paulo, p. A-3, 19 out. 1988). Finalmente, aqui 

também vale a transcrição, bastante prática, dada por Eros Roberto Grau, dos sentidos “divisados” no princípio da 

livre iniciativa, “em sua dupla face, ou seja, enquanto liberdade de comércio e indústria e enquanto liberdade de 

concorrência”. Segundo ele, “a este critério classificatório acoplando-se outro, que leva à distinção entre liberdade 

pública e liberdade privada, poderemos ter equacionado o seguinte quadro de exposição de tais sentidos: a) 

liberdade de comércio e indústria (não ingerência do Estado no domínio econômico): a.1) faculdade de criar e 

explorar uma atividade econômica a título privado – liberdade pública; a.2) não sujeição a qualquer restrição estatal 

senão em virtude de lei – liberdade pública; b) liberdade de concorrência: b.1) faculdade de conquistar a clientela, 

desde que não através de concorrência desleal – liberdade privada; b.2) proibição de formas de atuação que 

deteriam a concorrência – liberdade privada; b.3) neutralidade do Estado diante do fenômeno concorrencial, em 

igualdade de condições dos concorrentes – liberdade pública.” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na 

Constituição de 1988, p. 184). 
167 DEL MASSO, Fabiano Dolenc. Direito econômico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 44-45.  
168 CARVALHOSA, Modesto. A ordem econômica na Constituição de 1969. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1972, p. 119.   
169 Ainda para Eros Roberto Grau, a liberdade de iniciativa, como um dos desdobramentos da liberdade, não é 

atributo conferido ao capital ou ao capitalista, porém à empresa – ao empresário, apenas enquanto detentor do 

controle da empresa (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003, p. 187-188). 
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Constituição, ao contemplar a livre iniciativa, a ela só opõe, ainda que não a exclua, a ‘iniciativa 

do Estado’; não a privilegia, assim, como bem pertinente apenas à empresa”170. E isso porque o 

inciso IV do art. 1º da Constituição Federal enuncia, como fundamentos da República 

Federativa do Brasil, o valor social do trabalho e o valor social da livre iniciativa, o que 

implica dizer que “a livre iniciativa não é tomada, enquanto fundamento da República 

Federativa do Brasil, como expressão individualista, mas sim no quanto expressa de 

socialmente valioso”171. Já no art. 171, caput, afirma-se dever estar a ordem econômica fundada 

na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, esta última, tomada singelamente, o 

que, para Eros Roberto Grau, consagra o trabalho humano como objetivo a ser valorizado. 

A atuação do Estado na organização, regulação e controle da atividade econômica não 

pode interferir na livre iniciativa fora dos moldes estabelecidos na própria Constituição Federal. 

Isso porque, como adverte Modesto Carvalhosa “o direito à livre iniciativa reveste um caráter 

de inviolabilidade. Seu núcleo essencial não pode ser abolido ou contestado pelo Estado, por 

inserir-se na esfera própria dos interesses fundamentais dos residentes”172. Assim, o Estado, 

independentemente de estar intervindo operacionalmente ou por força de sua programação 

econômica, quando exerce controle legislativo e administrativo sobre o processo produtivo, 

deverá sempre respeitar o direito à livre iniciativa como fonte fundamental da atividade 

econômica, não podendo eliminá-la, substituí-la ou limitá-la, fora das estritas e inquestionáveis 

hipóteses previstas em lei173. 

Finalmente a referência à “existência digna” e à “justiça social” oferece um leque muito 

amplo de significados admissíveis174. A primeira delas, também conhecida como dignidade da 

pessoa humana, está intimamente relacionada ao fim último da atividade econômica do Estado, 

qual seja, a satisfação das necessidades da coletividade. A dignidade humana consiste não 

apenas na garantia negativa de que a pessoa não será alvo de ofensas ou humilhações, mas 

também agrega a afirmação positiva do pleno desenvolvimento da personalidade de cada 

                                                           
170 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 186.   
171 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 180. 

Embora para muitos autores a “livre iniciativa” represente expressão fundamental da concepção liberal do homem, 

que considera como centro a individualidade de cada um, no contexto de fundamento da República (art. 1.º, IV, CF) 

ela é tomada singelamente, ao passo que o trabalho humano é consagrado como objeto a ser valorizado. 
172 CARVALHOSA, Modesto. A ordem econômica na Constituição de 1969. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1972, p. 119.   
173 CARVALHOSA, Modesto. A ordem econômica na Constituição de 1969. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1972, p. 120.  
174 A ordem econômica tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça 

social (art. 170, caput, CF). Na referência a ela, segundo Eros Roberto Grau, “a consagração de princípio 

constitucionalmente conformador (Canotilho).” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 

1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 203). 
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indivíduo. O pleno desenvolvimento da personalidade pressupõe, por sua vez, de um lado, o 

reconhecimento da total autodisponibilidade, sem interferências ou impedimentos externos, as 

possíveis atuações próprias de cada homem; e de outro, a autodeterminação que surge da livre 

projeção histórica da razão humana, antes que de uma predeterminação dada pela natureza175.  

A existência digna, prevista como finalidade da ordem econômica, abarca apenas as 

possíveis privações decorrentes da participação do indivíduo na distribuição da riqueza, sendo a 

distribuição desequilibrada dos ganhos decorrentes da produção econômica, o que mais atenta 

contra a existência digna em sua configuração econômica176. 

A segunda – a justiça social – consiste na possibilidade de todos contarem com o 

mínimo para satisfazerem às suas necessidades fundamentais, tanto físicas quanto espirituais, 

morais e artísticas. Permeia a Constituição, como norte em sua implementação, o objetivo maior 

da “justiça social”, associada a solidariedade, “deixando certo que o conceito envolve não 

apenas a prevalência do social sobre o indivíduo, como também o compromisso de uma 

dependência recíproca entre os indivíduos”. A justiça social, em síntese, deve ser adotada como 

um dos princípios de finalidade comunitarista expressos da Constituição de 1988 a interferir no 

contexto da ordem econômica, visando a implementação das condições de vida de todos até um 

patamar de dignidade e satisfação, com o que o caráter social da justiça lhe é intrínseco177. 

Eros Roberto Grau, por sua vez, partindo do pressuposto de que o princípio da justiça 

social conforma a concepção de existência digna cuja realização é o fim da ordem econômica e 

compõe um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF)178, afirma que 

justiça social teria um significado inicial de superação das injustiças na repartição, a nível 

pessoal, do produto econômico. Com o passar do tempo, passaria a conotar cuidados, referidos 

à repartição do produto econômico, não apenas inspirados em razões micro, porém 

macroeconômicas: as correções na injustiça da repartição deixam de ser apenas uma imposição 

ética, passando a consubstanciar exigência de qualquer política econômica capitalista”179. 

                                                           
175 LUNÕ, Antonio E. Pérez. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. 9. ed. Madrid: Tecnos, 2005. p. 

324 (tradução livre). “El pleno desarrollo de la personalidad supone, a su vez, de un lado, El reconocimiento de la 

total autodisponibilidad, sin interferencias o impedimentos externos, de las posibilidades de actuación de cada 

hombre; de otro, la autodeterminación (Selbstbestimmung des Menschen) que surge de la libre proyección de la 

razón humana, antes que de una predeterminación dada por la naturaleza.”  
176 DEL MASSO, Fabiano Dolenc. Da ordem econômica e financeira. In: TANAKA, Sônia Yurico Kanashiro 

(Org.). Direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 548. 
177 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 2. ed. São Paulo: Método, 2006. p. 130-131.  
178 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 203.   
179 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 203-

204. 
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Fica claro, como ressalta Celso Ribeiro Bastos, que os princípios econômicos têm um 

maior nível de abstração que as regras e, por esta razão, não podem ser diretamente aplicados. 

Mas, embora percam em termos de concreção, ganham no sentido de abrangência, na medida 

em que, em razão da sua força irradiante, permeiam todo o Direito Econômico, emprestando-lhe 

significação única e traçando os rumos, os vetores, em função dos quais as demais normas 

devem ser entendidas180. 

Para que os fundamentos – valorização do trabalho humano e livre iniciativa – sejam 

concretizados e para que os fins – assegurar a existência digna, conforme os ditames da justiça 

social – sejam alcançados, necessário se faz a adoção de alguns princípios diretores da ação do 

Estado. Surgem, ao lado de princípios já consagrados, alguns outros que decorrem das 

tendências modernas, enumerados nos incisos do art. 170 da Constituição Federal181. Vejamos.  

O primeiro dos princípios enunciados é o da soberania nacional. Trata-se de princípio 

constitucional impositivo (Canotilho), a cumprir dupla função, como instrumental e como 

objetivo específico a ser alcançado. É que a soberania nacional consubstancia, 

concomitantemente, instrumento para a realização do fim de assegurar a todos existência digna 

e objetivo particular a ser alcançado. “Neste segundo sentido, assume feição de diretriz 

(Dworkin) – norma-objetivo – dotada de caráter constitucional conformador, justificando 

reivindicação pela realização de políticas públicas”182. 

A Constituição cogita da soberania econômica, após ter afirmado, a soberania política, 

no art. 1º, como fundamento da República Federativa do Brasil, e, no art. 4º, I, a independência 

nacional como princípio a reger suas relações internacionais. E prossegue: “a afirmação da 

soberania nacional econômica não supõe o isolamento econômico, mas antes, pelo contrário, a 

modernização da economia – e da sociedade – e a ruptura de nossa situação de independência 

em relação às sociedades desenvolvidas”183.  

A inserção da soberania nacional como primeiro dos princípios arrolados pelo art. 170 

da Constituição Federal implica uma posição do constituinte com relação à Ordem Econômica, 

reservando-se ao país a decisão sobre a melhor alocação de seus fatores de produção, razão pela 

qual pode-se falar em soberania econômica, como corolário do próprio poder soberano184. Isso 

                                                           
180 BASTOS, Celso Ribeiro. Direito econômico brasileiro. São Paulo: Celso Bastos, 2000, p. 61. 
181 FONSECA, João Leopoldino da. Direito econômico. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 126-127. 
182 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 204-

205.  
183 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 205.    
184 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário e ordem econômica. In: TORRES, Heleno Taveira (Coord.). 

Tratado de direito constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 546.   
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não significa uma opção do constituinte pelo isolamento, já que todo o texto constitucional está 

permeado pela determinação de o país inserir-se na ordem internacional, o que se reflete na 

exigência de serem observados os compromissos assumidos em tratados internacionais (art. 5º, 

§ 2º, e 192, III, b) e, em especial na matéria econômica, no âmbito do bloco regional de que faz 

parte, nos termos do parágrafo único do art. 4º. “Em nada se reduz o exercício do poder 

soberano, quando um país firma tratados internacionais. Ao contrário, a soberania se confirma 

cada vez que o Estado celebra e cumpre compromissos internacionais”185.  

De outro lado, cabe destacar que a soberania nacional contida no art. 170, I, da 

Constituição de 1988 significa, em termos econômicos, a preferência por um desenvolvimento 

nacional. Para André Ramos Tavares, “a leitura do ‘princípio da soberania’ deve ocorrer em 

harmonia e plena sintonia com outro princípio, o do desenvolvimento econômico”, já que “o 

país não pode, em termos de produção capitalista, ser dependente de outro; não ter emancipação 

econômica equivaleria a, na prática, ignorar a necessidade do pleno desenvolvimento”186. 

Este princípio é uma complementação do princípio da soberania consagrado no art. 1º, 

inciso I, da Constituição Federal. A soberania política dificilmente sobrevive se não se 

completar com a soberania do ponto de vista econômico. As políticas econômicas a serem 

adotadas devem levar o Estado a firmar sua posição de soberania interdependente perante os 

demais Estados, principalmente no que se refere à economia e tecnologia estrangeiras.  

Não se pode perder de vista, todavia, que a soberania, seja ela política ou econômica, 

vem encontrando limites em sua conceituação e extensão a partir da implantação e, 

principalmente, da solidificação dos Mercados comuns e do movimento da globalização. A 

soberania é vista atualmente como integrada aos princípios consagrados pela ordem jurídica 

internacional187. Afirmar a soberania econômica nacional como instrumento para a realização 

do fim de assegurar a todos a existência digna e como objetivo particular a ser alcançado, é 

definir programa de políticas públicas voltadas não ao isolamento econômico, mas a viabilizar a 

participação da sociedade brasileira, em condições de igualdade, no mercado internacional188. 

Os incisos II e III do art. 170 enunciam como princípios da ordem econômica, 

respectivamente, a propriedade privada e a função social da propriedade. São também, 
                                                           
185 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário e ordem econômica. In: TORRES, Heleno Taveira (Coord.). 

Tratado de direito constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 546.    
186 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2011, p. 139. 
187 Ressalte-se a discussão que tem gravitado em torno do instituto da soberania e que consiste na mudança do 

panorama internacional, em que as grandes corporações passam a reger as nações, tendo como pano de fundo o 

caráter econômico e o poder de pressão que ela representa.  
188 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 206. 
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princípios constitucionais impositivos (Canotilho), afetados, porém, pela dupla função (como 

instrumental e como objetivo específico a ser alcançado), já que consubstanciam também 

diretrizes (Dworkin) − normas objetivo − dotadas de caráter constitucional conformador189. 

A propriedade privada190 é elemento consectário do regime capitalista, em que a 

produção é determinada por aquele que detém o poder de realizá-la e dela desfrutar da melhor 

maneira que lhe aprouver. Nessa linha, o significado econômico do princípio centra-se na 

propriedade dos bens de produção e na apropriação do resultado da produção econômica, sendo 

que a liberdade exercida sobre aqueles constitui o significado específico de tal princípio191. 

Esse princípio também já está estabelecido no art. 5º, XXII, da Constituição Federal, 

devendo ali ser entendido como garantidor do direito de propriedade atribuído ao indivíduo. Já 

no art. 170, sua menção visa a garantir que a ordem econômica repouse sobre aquele instituto. 

É, portanto, direito fundamental, na medida em que se tornou o anteparo constitucional entre o 

domínio privado e o público. Nesse ponto reside a essência da proteção constitucional: impedir 

que o Estado, por meio de medida genérica ou abstrata, evite a apropriação particular dos bens 

econômicos ou, já tendo esta ocorrido, venha a sacrificá-la mediante um processo de confisco. 

O direito de propriedade individual, por sua vez, é um pressuposto da liberdade de iniciativa. 

Esta só existe como consequência e como afirmação daquele. 

A função social da propriedade192 tem como pressuposto a propriedade privada. Por 

isso, adverte Eros Roberto Grau, “a ideia de função social como vínculo que atribui à 

propriedade conteúdo específico, de sorte a moldar-lhe um novo conceito, só tem sentido e 

razão de ser quando referida à propriedade privada”193. 

Todavia, embora seja traço característico do nosso regime a primazia da propriedade, 

com todos os seus consectários, sua fruição deve compatibilizar-se com fins sociais mais 

                                                           
189 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 207. 
190 Para Eros Roberto Grau, tanto o princípio da propriedade privada, quanto o da função social da propriedade, 

previstos respectivamente nos incisos II e III do art. 170, são princípios constitucionais impositivos, afetados, 

porém, pela dupla função – de instrumento (para a realização do fim de assegurar a todos a existência digna) e 

objetivo particular. “Os princípios, pois, consubstanciam também diretrizes (Dworkin) – normas-objetivo – dotadas 

de caráter constitucional conformador. Justifica-se, aí também, a reivindicação pela realização de políticas 

públicas”. (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, 

p. 207). 
191 DEL MASSO, Fabiano Dolenc. Da ordem econômica e financeira. In: TANAKA, Sônia Yuriko Kanashiro 

(Org.). Direito constitucional. São Paulo: 2009, p. 548. 
192 Sobre o aprofundamento do debate que confronta a visão liberal e a individualista do direito de propriedade, vide 

BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. 

São Paulo: Malheiros, 2005, p. 117-169. 
193 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 207. 
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amplos194. Além disso, como ressalta Gilberto Bercovici, o direito de propriedade só estará 

garantido constitucionalmente “se a propriedade cumprir sua função social (art. 5º, XXII e 

XXIII, e art. 170, II e III)”. Implica dizer que “o descumprimento deste pressuposto da função 

social da propriedade leva à perda da proteção constitucional”195.  

O princípio da função social da propriedade, disposto no art. 5º, XXIII – e também no 

art. 170, III –, da Constituição Federal, passou a integrar os textos constitucionais desde 1934, 

contrariando o direcionamento do liberalismo, impresso nos textos de 1824 e 1891, em que se 

garantia o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Tal princípio, que visa limitar o 

exercício da propriedade, também informa as disposições constitucionais insculpidas nos arts. 

182 a 191, traçando parâmetros para uma adequada política urbana e uma justa política agrária, 

constituindo-se em verdadeira limitação à propriedade privada196. 

Ele tem relevância, na interpretação da Ordem Econômica, quando se examina, por 

exemplo, o art. 184 da Constituição federal, que trata da desapropriação do “imóvel rural que 

não esteja cumprindo sua função social”. O art. 185, por sua vez, ao declarar insuscetíveis de 

desapropriação a pequena e média propriedade rural e a propriedade produtiva, dá os primeiros 

                                                           
194 Sobre a distinção entre a propriedade dotada de função social e a propriedade dotada de função individual, vide, 

por todos, GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, 

p. 209-215; e BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: Constituição econômica e 

desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 161- 168. Segundo 

Eros Roberto Grau, “enquanto instrumento a garantir a subsistência individual e familiar – a dignidade da pessoa 

humana, pois – a propriedade consiste em um direito individual e, iniludivelmente, cumpre função individual. 

Como tal é garantida pela generalidade das Constituições de nosso tempo, capitalistas e, como vimos, socialistas. A 

essa propriedade não é imputável função social; apenas os abusos cometidos no seu exercício encontram limitação, 

adequada, nas disposições que implementam o chamado poder de polícia estatal. Aqui se cogita, portanto, de uma 

propriedade distinta daquela (s) outra (s), em sua (s) raiz (es), pela função social”. (GRAU, Eros Roberto. A ordem 

econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210). Ainda para o autor, a afetação de 

propriedade por função social “importa não apenas no rompimento da concepção, tradicional, de que a sua garantia 

reside em um direito natural, mas também a conclusão de que, mais do que meros direitos residuais, o que 

atualmente divisamos, nas propriedades impregnadas pelo princípio, são verdadeiras propriedades-função social e 

não apenas, simplesmente, propriedades. O princípio da função social da propriedade, desta sorte, passa a integrar o 

conceito jurídico-positivo de propriedade (destas propriedades), de modo a determinar profundas alterações 

estruturais na sua interioridade”. (Ibid., p. 214). E como bem conclui Eros Roberto Grau: “À propriedade dotada de 

função individual respeita o art. 5º, XXII do texto constitucional; de outra parte, ‘a propriedade que atenderá a sua 

função social’, a que faz alusão o inciso seguinte – XXIII – só pode ser aquela que exceda o padrão qualificador da 

propriedade como dotada de função individual, à propriedade-função social, que diretamente importa à ordem 

econômica – propriedade dos bens de produção – respeita o princípio inscrito no art. 170, III.” (Ibid., p. 215).  
195 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: Constituição econômica e desenvolvimento: 

uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 161;167. 
196 De fato, como explica André Ramos Tavares, “houve, pois, mais recentemente, uma relativização desse direito 

(de propriedade), que deixou de considerar-se absoluto. Essa mudança de concepção caminhou paralelamente com 

o deslocamento do instituto do Direito privado para o Direito público. Houve, desde cedo, a constitucionalização do 

direito de propriedade e, posteriormente, a explicitação constitucional do conteúdo desse direito. Ademais, como 

assinalam alguns autores, o direito de propriedade deixa de ser apenas um direito individual, para figurar 

igualmente no capítulo constitucional relativo à ‘ordem econômica’, como princípio constitucional econômico, 

capaz de identificar um determinado sistema econômico vigente” (TAVARES, André Ramos. Direito 

constitucional econômico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p. 148). 
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parâmetros para o que seja a função social da propriedade, cujos critérios cumulativos são 

arrolados no art. 186: (i) aproveitamento racional e adequado; (ii) utilização adequada dos 

recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; (iii) observância das disposições 

que regulam as relações de trabalho; e (iv) exploração que favoreça o bem-estar dos 

proprietários e dos trabalhadores. No que se refere à propriedade urbana, o cumprimento de sua 

função social é disciplinado pelo § 2º do art. 182 do texto constitucional, que a liga ao 

atendimento das exigências de ordenação da cidade expressas no plano diretor197. 

A livre concorrência foi erigida à condição de princípio pela Constituição Federal em 

seu art. 170, IV. Trata-se, como diz Eros Grau, “de princípio constitucional impositivo 

(Canotilho)”198. Significa dizer que a Constituição, afirmando uma opção pelo regime de 

economia de mercado e assumindo essa postura ideológica, adota como princípio o cerne que 

rege aquele tipo de organização econômica. É, portanto, a livre concorrência, um dos 

fundamentos de qualquer sistema capitalista, ou, nas palavras de Celso Ribeiro Bastos199, um 

dos alicerces da estrutura liberal da economia. Sendo livre a concorrência, as leis de mercado 

determinarão as circunstâncias em que haverá ou não o êxito do empreendedor (livre iniciativa). 

Por isso, relaciona-se muito diretamente com a livre iniciativa. Garante-se a liberdade de 

concorrência como maneira de alcançar o equilíbrio entre os grandes grupos e um direito de 

estar no mercado também para as pequenas empresas.  

Eros Grau, por sua vez, chama atenção para o quão instigante é a afirmação, 

principiológica, da livre concorrência no texto constitucional. Primeiro, porque a concorrência 

livre (não liberdade de concorrência) somente poderia ter lugar em condições de mercado nas 

quais não se manifestasse o fenômeno do poder econômico. Tal poder econômico, entretanto, é 

não apenas um elemento da realidade, mas um dado constitucionalmente institucionalizado, 

vale dizer, reconhecido pelo § 4º do art. 173 da Constituição de 1988, nos seguintes termos: “A 

lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 

concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. Não que não devesse fazê-lo, mesmo porque a 

circunstância de não o ter reconhecido não teria o condão de bani-lo da realidade. Apenas, no 

entanto, tendo-o reconhecido, soa estranha a consagração principiológica da livre concorrência. 

Segundo, porque o próprio texto constitucional fartamente o confronta. A livre concorrência, 

entendida como o “livre jogo das forças de mercado, na disputa da clientela”, supõe 

                                                           
197 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário e ordem econômica. In: TORRES, Heleno Taveira (Coord.). 

Tratado de direito constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 549.   
198 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 188. 
199 BASTOS, Celso Ribeiro. Direito econômico brasileiro. São Paulo: Celso Bastos, 2000, p. 132.  
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desigualdade ao final da competição, a partir, porém, de um quadro de igualdade jurídico-

formal200. 

Ainda para o autor, a livre concorrência “significa liberdade de concorrência, 

desdobrada em liberdades privadas e liberdade pública”201. Assim, na disciplina da proteção de 

mercado, surge um bem jurídico que, praticamente, com ele se confunde, qual seja, a 

concorrência. Fabiano Dolenc Del Masso, discorrendo sobre tal princípio, assevera que ele 

impõe ao Estado obrigar uma ordem econômica fundada na rivalidade dos entes exploradores 

do mercado. Segundo esse princípio, o mercado deve ser explorado pela maior quantidade de 

agentes possíveis, não que se exijam quantidades exorbitantes de agentes, mas o direito deve 

garantir a entrada e a capacidade de concorrer a quem queira explorá-lo202.  

Outro dos princípios da ordem econômica - além do atinente à livre concorrência - é o 

da defesa do consumidor. É princípio constitucional impositivo (Canotilho), a cumprir dupla 

função: como instrumento para realização do fim de assegurar a todos a existência digna e 

objetivo particular a ser alcançado. A proteção ao consumidor tem duas importantes facetas: de 

um lado, protege-se o consumidor, dentro de uma perspectiva microeconômica e microjurídica; 

de outro, interessa ao Estado, como uma das formas de preservar e garantir a livre concorrência, 

proteger o consumidor por meio da adoção de políticas econômicas adequadas. A Constituição 

confere ao princípio a concreção nas regras inscritas nos seus arts. 5º, XXXII (o Estado 

promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor), 24, VIII (responsabilidade por dano ao 

consumidor), 150, § 5º (a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos 

acerca dos impostos que incidem sobre mercadorias e serviços), e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (determinação de que o Congresso Nacional elaborasse, dentro de 

cento e vinte dias da promulgação da Constituição, código de defesa do consumidor). Além do 

                                                           
200 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 188-

189. Ainda para o autor, o sentido do princípio da livre concorrência é outro. Não só não há oposição entre o 

princípio da livre concorrência e aquele mencionado no § 4º do art. 173, porque dele é fragmento – compõe-se no 

primeiro –, como o poder econômico é a regra, não a exceção. Portanto, prossegue: “frustra-se, assim, a suposição 

de que o mercado esteja organizado, naturalmente, em função do consumidor. A ordem privada, que o conforma, é 

determinada por manifestações que se imaginava fossem patológicas, convertidas, porém, na dinâmica de sua 

realidade, em um elemento próprio a sua constituição natural” (Ibid., p. 189).   
201 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 190.  
202 DEL MASSO, Fabiano Dolenc. Direito econômico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 50. Outro não é o 

entendimento de Celso Ribeiro Bastos, para quem “a livre concorrência é indispensável para o funcionamento do 

sistema capitalista. Ela consiste essencialmente na existência de diversos produtores ou prestadores de serviços. É 

pela livre concorrência que se melhoram as condições de competitividade das empresas, forçando-as a um 

constante aprimoramento dos seus métodos tecnológicos, dos seus custos, enfim, na procura constante de criação de 

condições mais favoráveis ao consumidor. Traduz-se, portanto, numa das vigas mestras do êxito da economia de 

mercado” (BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1990. v. 7. p. 25-

26).  



76 

 

mais, o art. 175, parágrafo único, inc. II introduz entre as matérias sobre as quais deverá dispor 

a lei que trate da concessão ou permissão de serviço público os direitos do usuário203. 

A defesa do meio ambiente não está referida apenas pelo art. 170, VI da Constituição 

Federal, sendo objeto, também, dentre outros, do art. 225, que estabelece a inalienabilidade 

absoluta do meio ambiente ecologicamente equilibrado, por ser o mesmo “bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Além disso, como 

ressalta Luís Eduardo Schoueri, tal direito, na ordem econômica, ganha contornos de princípio, 

na medida em que a justiça social e a dignidade humana se constroem a partir do respeito ao 

meio ambiente204. Além disso, sendo fato que a produção econômica ocorre por transformação, 

provocando mudanças irreversíveis no meio ambiente, o princípio da proteção ao meio 

ambiente constitui-se numa limitação do uso da propriedade; visa considerar a atividade 

industrial ou agrícola nos limites dos interesses coletivos. A Constituição, ademais, assegura em 

capítulo específico (o Capítulo VI do seu Título VIII), o direito que todos têm de viver em um 

ambiente saudável, determinando ao Poder Público as diretrizes básicas da sua atuação. 

Aqui também, mais uma vez, cabem as palavras de Eros Roberto Grau: 

O princípio da defesa do meio ambiente conforma a ordem econômica (mundo do ser), 

informando substancialmente os princípios da garantia do desenvolvimento e do pleno 

emprego. Além de objetivo, em si, é instrumento necessário – e indispensável – à 

realização do fim dessa ordem, o de assegurar a todos existência digna. Nutre também, 

ademais, ditames da justiça social. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo – diz o art. 225, caput205. 

A redução das desigualdades regionais206 e sociais, juntamente com a erradicação da 

pobreza e da marginalização constitui-se em um dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, conforme estabelecido no art. 3º, III, da Constituição Federal. É, conforme 

ressalta Eros Roberto Grau, um princípio constitucional impositivo (Canotilho) ou diretriz 

                                                           
203 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 216. 

Ainda para o autor, o princípio da defesa do consumidor, previsto no art. 170, V, da Constituição Federal, é 

“princípio constitucional impositivo (Canotilho), a cumprir dupla função, como instrumento para a realização do 

fim de assegurar a todos existência digna e objetivo particular a ser alcançado. No último sentido, assume a feição 

de diretriz (Dworkin) – norma-objeto – dotada de caráter constitucional conformador, justificando a reivindicação 

pela realização de políticas públicas”. (Ibid., p. 216). 
204 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário e ordem econômica. In: TORRES, Heleno Taveira (Coord.). 

Tratado de direito constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 553. 
205 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 219-

220. 
206 Sobre a análise da questão brasileira das desigualdades regionais pelo enfoque da Teoria do Estado, como parte 

da reflexão sobre o Estado brasileiro, vide BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. 

São Paulo: Max Limonad, 2003. 
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(Dworkin) – norma-objetivo – dotado de caráter constitucional conformador. “Além disso, a 

redução das desigualdades regionais e sociais é tomada como um dos princípios da ordem 

econômica – princípio constitucional impositivo”207. 

O enunciado do princípio expressa não só o “reconhecimento explícito de marcas que 

caracterizam a realidade nacional: pobreza, marginalização e desigualdades, sociais e 

regionais”, como a pretensão de reverter tal quadro, postulando a Constituição Federal, no seu 

caráter dirigente, o “rompimento do processo de subdesenvolvimento no qual estamos imersos 

e, em cujo bojo, pobreza, marginalização e desigualdades, sociais e regionais, atuam em regime 

de causação circular acumulativa – são causas e efeitos de si próprias”208. 

O princípio da busca do pleno emprego já era previsto na Constituição anterior, que 

fazia menção à expansão das oportunidades de emprego produtivo. Na verdade, a preocupação 

do constituinte se centra na ênfase do desenvolvimento bem como na garantia de 

aproveitamento adequado de todas as potencialidades do país dentro do princípio da eficiência. 

Tal princípio significa um movimento no sentido de propiciar trabalho a todos quantos estejam 

em condições de exercer uma atividade produtiva, consubstanciando uma garantia para o 

trabalhador, na medida em que está coligado ao princípio da valorização do trabalho humano e 

reflete efeitos em relação ao direito social do trabalho (art. 6º, caput)209. 

Nas palavras de Fabiano Dolenc Del Masso, o pleno emprego “é uma das consequências 

da economia em pleno e eficiente funcionamento”. Para ele, “o Estado pode operar 

identificando situações econômicas que afetam determinado setor produtivo com consequências 

para o mercado de trabalho”, o que implica dizer que “o Estado, por intermédio de sua estrutura 

administrativa, deve intervir e criar medidas para proporcionar o maior nível de emprego 

possível”, estimulando os agentes de produção econômica a proporcionar a maior quantidade 

possível de efeitos sociais, dentre eles a geração de empregos210. 

O último dos chamados princípios da ordem econômica é o do tratamento favorecido 

para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 

administração no País (art. 170, IX, CF). É, formalmente, princípio constitucional impositivo 

(Canotilho), daí o seu caráter constitucional conformador. “Não consubstancia, no entanto, 

                                                           
207 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 199. 
208 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 199.  
209 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 221. 

Vide também, entre outros, PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica: o 

significado e o alcance do art. 170 da Constituição Federal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 295-

299.  
210 DEL MASSO, Fabiano Dolenc. Direito econômico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000, p. 55. 
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como os demais princípios da ordem econômica, uma diretriz (Dworkin) ou norma-objeto. 

Ainda assim, fundamenta a reivindicação, por tais empresas, pela realização de políticas 

públicas”. Em sua essência, “estabelece proteção em favor de empresas de pequeno porte, desde 

que tenham sido constituídas sob as leis brasileiras e tenham sede e administração no País, 

constituindo, em termos relativos, porém, ‘cláusula transformadora’”211. O tratamento 

favorecido para as empresas de pequeno porte revela a necessidade de se proteger os 

organismos que possuem menores condições de competitividade em relação às grandes 

empresas e conglomerados, para que dessa forma efetivamente ocorra a liberdade de 

concorrência (e de iniciativa)212. É reforçado pelo art. 179, caput, que também reconhece a 

necessidade do estabelecimento de regras capazes de viabilizar a existência e o 

desenvolvimento de empresas de pequeno porte como forma de fortalecer a economia de 

mercado, principalmente em face do grande número de empregos por elas gerados.  

A própria globalização possibilitou o desenvolvimento de várias etapas na cadeia de 

produção, o que abriu espaço para as empresas de pequeno porte com a consequente melhoria 

na eficiência econômica e aumento na oferta de trabalho, o que antes era próprio das grandes 

indústrias com inumerável contingente de trabalhadores. A descentralização dessa atividade 

massificada por unidades de pequeno porte é sem dúvida benéfica, quer do ponto de vista social 

e econômico, quer do ponto de vista ecológico. O tratamento favorecido213 outorgado, pela 

Constituição Federal, às empresas de pequeno porte tem enormes consequências sociais e 

econômicas214. 

Para Luís Eduardo Schoueri, tal princípio relaciona-se  

com o próprio princípio da livre concorrência, cuja concretização, o mercado, depende 

da existência de razoavelmente elevado número de participantes. Sendo a livre 

                                                           
211 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 222.  
212 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

Método, 2011, p. 211. 
213 A expressão ‘tratamento favorecido’ deve ser entendida como uma forma de tratamento diferenciado ao 

empresário de pequeno porte, que lhe possibilite êxito compatível com sua estrutura de exploração econômica. 
214 Segundo Fabiano Dolenc Del Masso, “a exemplificação do que seriam condutas diferenciadas em relação aos 

empresários de pequeno porte de vê acompanhar o que dispõe o art. 179 da CF, que estabelece que tais empresas 

merecem tratamento legal que vise à simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 

creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei” (DEL MASSO, Fabiano Dolenc. Da ordem 

econômica e financeira. In: TANAKA, Sônia Yurico Kanashiro (Org.). Direito constitucional. São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 554). Ainda para o autor, “atualmente, a Lei Complementar 123 instituiu o Estatuto Nacional 

da Microempresa e da Empresa de pequeno Porte, justamente para cumprimento dos dispositivos constitucionais 

comentados. Em resumo, a legislação trata, entre outros temas, sobre: (i) apuração e recolhimento dos impostos e 

contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, 

inclusive obrigações acessórias; (ii) cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações 

acessórias; (iii) acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços 

pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão.” (Ibid., p. 554). 
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iniciativa, juntamente com a valorização do trabalho, fundamento da Ordem 

Econômica, ambas encontram na multiplicação de empresas de pequeno porte terreno 

fértil. Trata, ainda, o princípio, da própria idéia de igualdade vertical, que implica um 

tratamento diferenciado para aqueles que se encontram em situação diversa. Por óbvio 

que o favorecimento encontra limite na própria diferenciação, não podendo ir além do 

necessário para o delicado equilíbrio entre agentes do mercado, sob pena de não se 

atender ao desiderato constitucional da livre concorrência215. 

Finalmente, o parágrafo único do art. 170 assegura a todos o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 

previstos em lei. O intuito será o de eliminar entraves burocráticos para o exercício de qualquer 

atividade econômica, porque o conteúdo desse dispositivo já está incluído no caput do artigo 

que assegura a liberdade de iniciativa. Esse princípio é o reflexo, na Ordem Econômica, da 

garantia constitucional prevista no art. 5º, XIII, que declara livre o exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer216. 

Nesse ponto, depois de abordadas e analisadas as normas econômicas na Constituição, 

que compõem, na terminologia adotada pelos doutrinadores, a Constituição Econômica, 

passamos à análise das normas constitucionais que regem especificamente o planejamento e, 

entre outros particulares aspectos, as principais projeções orçamentárias da Constituição 

Econômica, em que se destacam os fenômenos da instrumentalidade e compatibilização com o 

planejamento global – econômico e social. 

                                                           
215 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário e ordem econômica. In: TORRES, Heleno Taveira (Coord.). 

Tratado de direito constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 556. 
216 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário e ordem econômica. In: TORRES, Heleno Taveira (Coord.). 

Tratado de direito constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 557. 



80 

 

3 CONSTITUIÇÃO E ORÇAMENTO  

 

3.1 CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA E CONSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

 

A Constituição Orçamentária é um dos subsistemas da Constituição Financeira, ao lado 

da Constituição Tributária e da Monetária, sendo uma das “Subconstituições” que compõem o 

quadro maior da Constituição do Estado Democrático de Direito, estando em permanente 

relacionamento e tensão com outros subsistemas, especialmente a Constituição Econômica e a 

Constituição Política217. 

Especificamente no que concerne às relações entre a Constituição Econômica e a 

Financeira, não existe subordinação entre elas, pois uma não se dilui na outra. Pelo contrário, 

“estão em equilíbrio permanente, influenciando-se mutuamente e relacionando-se em toda a 

extensão dos fenômenos econômicos e financeiros”218.  

O primeiro ponto de contato entre as “Subconstituições” Econômica e Financeira 

encontra-se no campo dos valores. “A opção básica da Constituição Econômica pela ordem 

capitalista ou socialista vai condicionar a Constituição Tributária” e, em consequência, a 

Constituição Financeira. Isso porque a existência de uma disciplina de mercado ou, em sentido 

oposto, a eliminação do mercado faze com que a Constituição Tributária se mostre 

intervencionista, no primeiro caso, ou até desapareça, no segundo, uma vez que “o Estado 

socialista não vive de tributos, mas da exploração da atividade produtiva”. Outros pontos de 

contato estariam na distribuição de rendas entre os entes políticos no federalismo e na tributação 

conforme a capacidade econômica219.  

Mas a Constituição Financeira não se germana à Constituição Econômica entendida no 

seu sentido de ordem econômica global, apenas por intermédio do subsistema Tributário, mas 

também e, sobretudo por intermédio da Constituição Orçamentária, com a qual mantém estreito 

relacionamento. “Todo o problema da intervenção do Estado no domínio econômico através de 

                                                           
217 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 1 e s. Sobre a problemática da articulação entre Constituição 

Financeira, Constituição Econômica e Constituição Política dentro da Constituição total, vide BERCOVICI, 

Gilberto; e MASSONETTO, Luís Fernando. A constituição dirigente invertida: a blindagem da constituição 

financeira e a agonia da constituição econômica. Revista trimestral de direito público. São Paulo: Malheiros, v. 45, 

p. 79-89.  
218 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. I - Constituição Financeira, 

sistema tributário e estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 278.   
219 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. I - Constituição Financeira, 

sistema tributário e estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 278-279.  
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instrumentos orçamentários (subvenções, subsídios, etc.) deve ser previamente desenhado no 

texto fundamental”. É, portanto, questão orçamentária constitucional o relacionamento entre o 

setor público e o setor privado da economia220. 

Como se vê, a interação entre as duas Constituições não se limita ao modelo de ordem 

econômica global, apresentando também estreito relacionamento no que concerne à política 

fiscal e econômica. Assim é que os problemas do federalismo fiscal, por exemplo, dependem da 

Política Constitucional Econômica; e o desenvolvimento econômico deve se adaptar às regras e 

princípios da Política Constitucional Tributária.221 

Gilberto Bercovici e Luís Fernando Massonetto advertem que a “desarticulação das 

ordens financeira e econômica nas constituições reflete a contradição do novo padrão sistêmico 

de acumulação com o paradigma da constituição dirigente, implicando em um novo fenômeno: 

a constituição dirigente invertida”.222 Ainda para os autores: 

a Constituição Financeira de 1988, que deveria dar suporte para a implementação da 

constituição econômica de 1988, falhou nesta tarefa. Um dos motivos é a separação 

que a doutrina e a prática constitucionais pós-1988 promoveram entre a constituição 

financeira e a constituição econômica, como se uma não tivesse nenhuma relação com 

a outra e como se ambas não fizessem parte da mesma Constituição de 1988. A 

constituição financeira passou a ser interpretada e aplicada como se fosse ‘neutra’, 

meramente processual, com diretrizes e lógicas próprias, separada totalmente da 

ordem econômica e social, esterilizando, assim, a capacidade de intervenção do Estado 

na economia. Separada da constituição financeira, a constituição econômica de 1988 

foi transformada em mera ‘norma programática’.223 

                                                           
220 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 8. Ainda sobre a problemática da articulação entre a 

Constituição Econômica e a Orçamentária, Ricardo Lobo Torres, apoiado em autores como Fernando Rezende e 

Richard A. Musgrave, chama a atenção para a necessidade de ser traçado na Constituição o limite à expansão do 

setor público, de modo a não asfixiar ou eliminar o setor privado. É, segundo ele, questão orçamentária 

constitucional, que se relacione fortemente com a Constituição Econômica, da mesma forma que a reforma do 

Estado introduzida a partir de 1995, que “trouxe inúmeras modificações da constituição econômica, com evidentes 

reflexos sobre a Orçamentária: sinalizou-se no sentido da privatização das empresas estatais, inclusive das 

monopolísticas (Emendas Constitucionais 8/95 e 9/95); estabeleceram-se condições de concorrência entre capital 

brasileiro e o estrangeiro 9 Emenda Constitucional 6/95); alterou-se o perfil de gestão financeira das instituições 

paraestatais (EC 19/98 - art. 26)” (TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e 

tributário, v. V - O orçamento na Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 8).  
221 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. I - Constituição Financeira, 

sistema tributário e estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 279.   
222 BERCOVICI, Gilberto; e MASSONETTO, Luís Fernando. A constituição dirigente invertida: a blindagem da 

constituição financeira e a agonia da constituição econômica. Revista trimestral de direito público. São Paulo: 

Malheiros, v. 45, p. 80. 
223 BERCOVICI, Gilberto; e MASSONETTO, Luís Fernando. A constituição dirigente invertida: a blindagem da 

constituição financeira e a agonia da constituição econômica. Revista trimestral de direito público. São Paulo: 

Malheiros, v. 45, p. 84. 
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Retomando a questão apresentada no início deste tópico, seguindo o itinerário traçado 

por Gilberto Bercovici e Luís Fernando Massonetto224 e, em parte, a tese de Ricardo Lobo 

Tôrres, sobre a interação e tensão entre os subsistemas constitucionais, sobreleva a necessidade 

da manutenção do equilíbrio entre a Constituição Econômica e a Tributária, e mesmo a 

Financeira – que, entretanto, devem conservar as suas identidades –, já que fundamental para a 

preservação da própria Constituição do Estado Democrático de Direito, que é o corolário de 

toda uma evolução jurídico-política relativa à organização da sociedade225. Procura-se, por meio 

dele, garantir a liberdade de livre iniciativa econômica (Estado Liberal) em um contexto de 

igualdade de oportunidades e do assecuramento de direitos econômicos e sociais e dos poderes 

do ente público para interferir na ordem econômica (Estado Social). 

A Constituição do Estado Democrático de Direito vive do equilíbrio e interação dialética 

entre as Subconstituições, a ordem econômica intervencionista e dirigente da Constituição de 

1988 não pode ser isolada de seus instrumentos financeiros, sem os quais a implementação da 

ordem econômica e da ordem social ficariam relegadas a segundo plano.   

É precisamente neste contexto que o estudo do planejamento (Constituição Econômica) 

e do orçamento (Constituição Financeira - Orçamentária) assume grande relevo: de um lado, o 

planejamento, cuja ideia fundamental é a perseguição de fins que alterem a situação econômica 

e social vivida naquele momento226; de outro lado o orçamento, cuja função precípua, é a 

racionalização da utilização de recursos escassos para obtenção de melhores resultados visando 

atingir o bem estar social e o desenvolvimento econômico. O orçamento, como afirma Gilberto 

Bercovici, na concepção do orçamento-programa, é instrumento fundamental do processo de 

                                                           
224 Vide BERCOVICI, Gilberto; e MASSONETTO, Luís Fernando. A constituição dirigente invertida: a blindagem 

da constituição financeira e a agonia da constituição econômica. Revista trimestral de direito público. São Paulo: 

Malheiros, v. 45, p. 79-89.  
225 Por outro lado, modificar o conteúdo da Constituição Financeira, “antes voltado à organização do financiamento 

público da economia capitalista e à promoção de políticas de bem-estar social”, com o “recrudescimento dos 

aspectos instrumentais da constituição financeira e o ocaso da constituição econômica, invertendo o corolário 

programático do constitucionalismo dirigente”, reflete “a tensão entre as ordens econômica e financeira, ora 

tratando-as de maneira separada, como no isolamento da constituição orçamentária e da constituição tributária, ora 

integrando-as como elemento indivisível, pela convergência de princípios comuns e indissociáveis”.225 Transformar 

toda a Constituição Econômica em objeto da Constituição Tributária ou confundir a totalidade de suas categorias 

com as categorias fiscais implica em transformar o intervencionismo em dirigismo e o planejamento em 

planificação. Vide BERCOVICI, Gilberto; e MASSONETTO, Luís Fernando. A constituição dirigente invertida: a 

blindagem da constituição financeira e a agonia da constituição econômica. Revista trimestral de direito público. 

São Paulo: Malheiros, v. 45, p. 81.  
226 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 

192.  
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planejamento, “subordinando e funcionalizando o processo orçamentário em relação ao 

plano”227. 

A experiência histórica do liberalismo econômico provou a imperatividade da 

intervenção do Estado no domínio econômico. Entretanto, esta mesma experiência, no Estado 

Social, demonstrou a ineficiência de uma abrangente intervenção direta na economia. Com esse 

respaldo histórico, faz-se necessário que a atuação do Estado seja coordenada para modificar as 

estruturas socioeconômicas e esta coordenação se dê por meio do planejamento, que não se 

limita a definir  diretrizes e metas, mas determina, também, os meios para realização destes 

objetivos, assim como promover a distribuição e a descentralização da renda, integrando a 

população social e politicamente. 

 

 

3.2 O ESTADO E A ATIVIDADE FINANCEIRA 

 

A existência do Estado como forma de organização política implica a obtenção de 

recursos econômicos e financeiros para o desempenho de suas atividades, não sendo possível 

separar as noções de Estado e finanças públicas da ideia de centralização política e jurídica, 

pressupondo-se unidade de governo e unidade de direito. Na perspectiva do Estado de Direito, o 

instrumento que possibilita o encontro entre ambos, política e direito, é a Constituição, sendo 

esta, responsável pela institucionalização juspolítica do Estado. Na condição de norma suprema 

de determinada comunidade jurídica, é ela responsável por consagrar direitos fundamentais, 

organizar e legitimar o exercício do poder estatal, estabelecer a organização primária da pessoa 

jurídica do Estado, entre outros aspectos, servindo de limitação e legitimação do poder estatal. 

O poder do Estado, disciplinado pela Constituição, é exercido de forma especializada 

por meio de funções: legislativa, administrativa, jurisdicional. A função legislativa é 

responsável pela edição das normas primárias que conformam o direito positivo; a função 

jurisdicional é a que tem a incumbência de solucionar conflitos com definitividade; e, 

finalmente, a função administrativa, que é a que coloca em aplicação, de ofício – e na realidade, 

dos direitos fundamentais, a lei e o direito e que subsidiariamente remanesce da identificação 

das duas outras funções estatais. 

                                                           
227 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 

206.   
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Em termos quantitativos, a função administrativa é a mais expressiva das funções do 

Estado e a que mais recursos financeiros exige para o respectivo desempenho, porquanto as 

necessidades concretas e imediatas da coletividade, tais como saúde, educação, meio ambiente, 

segurança, prestação jurisdicional, infraestrutura, urbanização, transporte, saneamento básico, 

previdência, assistência e inclusão social, dentre tantas outras, são supridas por seu intermédio. 

É ela tipicamente (mas não exclusivamente) desempenhada pela Administração direta e indireta 

vinculadas ao Poder Executivo228, conquanto os demais poderes do Estado também exerçam as 

funções de natureza administrativa (funções atípicas) igualmente com reflexos financeiros. Essa 

condição impõe ao Estado o exercício de uma atividade-meio, instrumental229, que não cumpre 

função de atender diretamente à satisfação das necessidades da coletividade, mas possibilita o 

alcance dos fins colimados pelo Estado. Nesse sentido, a atividade financeira do Estado assume 

predominantemente – e sob o ponto de vista material –, a natureza administrativa. 

A atividade financeira do Estado consiste, em síntese, na tarefa de obtenção das receitas 

públicas, gestão, efetivação das despesas públicas, utilização de crédito público, e elaboração, 

execução e controle do orçamento público. 

Os recursos financeiros indispensáveis ao exercício de todas as funções estatais podem 

ser obtidos de variadas formas, seja pela exploração do próprio patrimônio do Estado (receitas 

originárias), seja pela via da tributação (receitas derivadas). Também pela via do crédito 

(empréstimos) é possível que o estado obtenha recursos financeiros, tudo em ordem a 

possibilitar o custeio das despesas públicas. 

O Estado justifica a sua existência à medida que provê as demandas coletivas. E é o 

direito positivo que determina o grau de relevância de cada uma dessas demandas, conforme as 

                                                           
228 Como assinala Irene Patrícia Nohara, a Administração direta compreende as pessoas jurídicas políticas (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), e órgãos que integram estas pessoas por desconcentração, sem 

personalidade jurídica própria, aos quais a lei confere o exercício de funções administrativas (Direito 

Administrativo. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 539); ao passo que a Administração indireta é o conjunto de 

pessoas, de direito público ou privado, criadas por lei, para desempenhar atividades assumidas pelo Estado, seja 

como serviço público, seja a título de intervenção no domínio econômico, envolvendo o fenômeno da 

descentralização por serviços das atividades estatais e compreendendo as autarquias, as fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público, as sociedades de economia mista, as empresas estatais (art. 4º, II, alíneas a a d, 

Decreto-lei nº 201/1967) e os consórcios públicos (Lei nº 11.107/2005).  
229 “A natureza instrumental da atividade financeira”, assinala Ricardo Lobo Torres, “é que a distingue das 

atividades econômicas, políticas e administrativas, com as quais tem íntimo relacionamento. A atividade financeira 

se aproxima da econômica porque também é forma de obter recursos escassos; mas dela se distingue porque a 

atividade econômica, praticada por particulares, tem finalidade própria. Relaciona-se com a atividade política na 

medida em que ambas incorporam o momento autoritário da decisão; mas dela se afasta porque não tem o objetivo 

de manter o equilíbrio dos poderes do Estado nem o de realizar as políticas públicas. Aproxima-se da atividade 

administrativa por ser uma específica forma de administração das finanças do Estado; mas dela se distancia porque 

a atividade administrativa persegue objetivos claros representados pela prestação de serviços públicos” (TORRES, 

Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 18. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 5-6). 
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necessidades do corpo social e suas decisões políticas em determinado momento. As 

necessidades públicas são eleitas com maior ou menor prioridade, à vista da escassez dos 

recursos e da impossibilidade de provimento de todas as necessidades coletivas e individuais 

pelo Estado. 

Há necessidades públicas intermitentes e necessidades públicas contingentes; e há 

também atividades que o Estado assume como suas em determinado momento histórico, 

embora noutro opte por deixá-las à exploração dos particulares. A delimitação do que sejam tais 

necessidades públicas é, portanto, algo que escapa à definição apriorística, dependendo, a 

respectiva qualificação, de escolhas políticas de cada povo, em cada momento histórico. 

As necessidades públicas são resultado do contínuo e sempre inacabado processo de luta 

e de reconhecimento dos direitos dos cidadãos, competindo ao Estado criar legislativamente e 

arrecadar administrativamente os recursos necessários para a efetivação de tais direitos. A 

obtenção desses recursos pelo Estado exige o exercício de sua atividade financeira, numa 

perspectiva eminentemente fiscal. Com frequência, entretanto, a atividade financeira do Estado 

é utilizada como mecanismo de intervenção nas relações econômicas e sociais, revelando-se um 

caráter de extrafiscalidade. 

A esse respeito, merecem destaque as palavras de Ricardo Lobo Torres: 

Deixa o Estado de ser o mero garantidor das liberdades individuais e passa à 

intervenção na ordem econômica e social. A atividade financeira continua a se 

fundamentar na receita de tributos, proveniente da economia privada, mas os impostos 

deixam-se impregnar pela finalidade social ou extrafiscal, ao fito de desenvolver certos 

setores da economia ou de inibir consumos e condutas nocivas à sociedade. Pela 

vertente da despesa a atividade financeira se desloca para a redistribuição de rendas, 

através do financiamento da entrega de prestação de serviços ou bens públicos, e para 

a promoção do desenvolvimento econômico, pelas subvenções e subsídios230. 

Sob os prismas da fiscalidade e da extrafiscalidade, a atividade financeira estatal 

desenvolveu-se em processo marcado por marchas e contramarchas, ditado pela alternância de 

períodos de retração e de desenvolvimento da economia e pela contínua redefinição dos papéis 

assumidos pelo Estado perante a sociedade.  

Metodologicamente, para compreensão da atividade financeira do Estado, é importante 

relacioná-la aos modelos estatais predominantes do período do liberalismo em diante. O Estado 

Liberal ou Estado Fiscal é caracterizado, do ponto de vista da atividade financeira, pelo fato de 

                                                           
230 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 18. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 9. 
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o financiamento das despesas públicas se dar predominantemente pela via dos tributos231 e, do 

ponto de vista jurídico, pela submissão do Estado à noção de legalidade. Nas palavras de 

Ricardo Lobo Torres, o “Estado Fiscal, projeção financeira do Estado de Direito, conheceu três 

fases distintas: a do Estado Fiscal Minimalista (Estado Liberal Clássico), a do Estado Social 

Fiscal (Estado de Bem-estar Social) e a do Estado Democrático e Social Fiscal”232. 

Na primeira fase, que se estende do final do século XVIII ao início do século XX, o 

Estado Fiscal assumiu uma feição minimalista, sob inspiração do liberalismo: ao Estado não 

cabia intervir na economia, sendo, antes de tudo, o Guarda-Noturno (ou Estado Liberal 

Clássico), que se restringia ao poder de polícia, da administração da justiça e da prestação de 

uns poucos serviços públicos, não necessitando de sistemas tributários amplos, por não assumir 

demasiados encargos na via da despesas pública e por não ser o provedor da felicidade do povo, 

como acontecia no patrimonialismo233. A crise do Estado Liberal transparecia do fato de que 

não conseguia atender às reivindicações sociais, especialmente da classe trabalhadora, nem 

garantir o pleno funcionamento do mercado. Os ingressos fiscais eram insuficientes para 

promover o desenvolvimento econômico. 

Com o agravamento da situação financeira e a necessidade da intervenção estatal no 

domínio econômico, este Estado Fiscal Minimalista é sucedido pelo Estado Social Fiscal 

(segunda fase), que corresponde ao aspecto financeiro do Estado Social de Direito (ou Estado 

de Bem-estar Social). Este modelo se tornou hegemônico após a quebra da bolsa de Nova 

Iorque (1929) e após o período das duas guerras mundiais. As conjunturas econômicas e sociais 

exigiam do Estado o abandono da antiga postura de abstenção, com a consequente assunção de 

funções de criação e implantação de políticas públicas de caráter prestacional, tudo em ordem a 

concretizar direitos sociais e econômicos, visando manter constantes taxas de crescimento.  

Influenciado pelas ideias de John Maynard Keynes, o Estado de Bem-estar Social 

procura aumentar os impostos e as fontes de receita, ao mesmo tempo em que amplia as 

prestações públicas, principalmente no campo dos incentivos fiscais, dos subsídios, da 

                                                           
231 Como registra Luiz Eduardo Schoueri, o modelo de Estado Fiscal tem como principal característica o seu modo 

de financiamento, que decorre prioritariamente dos tributos, ou seja, “não é o Estado que gera sua riqueza, mas o 

particular é a fonte (originária) de riquezas, cabendo-lhe transferir uma parcela (por derivação) ao Estado” 

(SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 21). 
232 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 18. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 8-

10. 
233 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 11. 
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previdência social e da seguridade, assumindo as funções distributiva e alocativa, em especial 

em seu viés indutor234.  

A teoria de Keynes fundamenta-se no postulado de que o nível de emprego em uma 

economia capitalista depende da demanda efetiva, ou seja, da proporção da renda que é gasta 

em consumo e investimentos. Ao Estado, como regulador máximo da economia, cabe utilizar-se 

de instrumentos de política econômica e fiscal que permitam: (i) regular a taxa de juros, 

mantendo-a tendenciosamente abaixo da expectativa de lucro; (ii) incrementar o consumo pela 

ampliação dos gastos públicos (aspecto diretamente relacionado com a atividade financeira do 

Estado); (iii) expandir investimentos, mediante empréstimos públicos, capazes de absorver a 

poupança e evitar o entesouramento improdutivo. Assim, o Estado, capitalizado com recursos 

obtidos por mecanismos de incentivo ao não entesouramento, pode realizar investimentos 

públicos com viés social, gerando emprego e renda, de modo a garantir um ciclo virtuoso de 

crescimento. 

A assunção dessas novas tarefas e empreendimentos importou um crescimento 

exacerbado da máquina administrativa e agregou complexidade às suas formas de atuação, 

tendo o Estado ampliado seu espectro por meio da criação de entidades administrativas que 

passaram a desenvolver atividades nos mais variados setores, tais como energia, transportes, 

telecomunicações e a explorar novos domínios, originariamente típicos de particulares, a 

exemplo da exploração da indústria e do setor bancário235.  

As décadas de 1950 e 1960 assistiram um clima político e social de muita confiança nas 

formas de regulação, gestão, direção e planejamento estatais. Segundo José Eduardo Faria, “o 

Estado intervencionista por um lado dispunha de condições para amenizar tensões, neutralizar 

pressões e bloquear eventuais ameaças à legitimidade institucional”; e, por outro, contava com a 

flexibilização decisória para “estimular, promover, disciplinar, regular e planejar o crescimento, 

bem como enfrentar os riscos de instabilidade conjuntural ou estrutural, podendo desta maneira 

preservar o processo econômico de problemas disfuncionais”236. 

No final da década de 1970, entretanto, especialmente em função das sucessivas crises 

do petróleo e da instabilidade monetária na ordem mundial, o Estado de Bem-estar Social entre 

em crise, notadamente como consequência do crescimento insuportável da dívida pública, dos 

orçamentos repetidamente deficitários, da recessão econômica e do abuso da concessão de 

                                                           
234 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 12-13.  
235 CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2009, 69. 
236 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 116. 
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benefícios com os recursos públicos237. Nesse cenário, voltaram à cena os ideais teóricos de 

equilíbrio orçamentário, preconizando-se a edição de normas tendentes a limitar os gastos 

públicos correntes para manter o equilíbrio das finanças. 

A partir da queda do muro de Berlim (1989), que marca, com o seu simbolismo, o início 

do processo de globalização, a crise do socialismo e do intervencionismo estatal e a mudança de 

paradigmas políticos e jurídicos, fortalece-se o Estado Democrático e Social Fiscal (terceira 

fase), que coincide com o Estado Democrático e Social de Direito (ou Estado Subsidiário). 

Segundo Ricardo Lobo Torres, este modelo mantém características do Estado Social Fiscal, mas 

passa por modificações importantes, como a diminuição do seu tamanho e a restrição ao seu 

intervencionismo no domínio social e econômico. Vive precipuamente dos ingressos tributários, 

reduzindo, pela privatização de suas empresas e pela desregulação do social, o aporte das 

receitas patrimoniais e parafiscais238. E na via da despesa pública, procura reduzir as 

desigualdades sociais e garantir as condições necessárias à liberdade, especialmente através da 

entrega de prestações públicas nas áreas de saúde e da educação, abandonando a utopia da 

inesgotabilidade dos recursos públicos. Finalmente, do ponto de vista orçamentário, procura o 

equilíbrio entre a receita e a despesa pública e serve de fiador da redistribuição de rendas. 

Nas palavras de Ricardo Lobo Torres, 

O Estado Democrático de Direito da Constituição de 1988 (art. 1º), por conseguinte, 

afirma-se sobretudo na via do orçamento, do controle dos gastos públicos, o 

redirecionamento das despesas vinculadas às políticas sociais e certa regulação do 

social e do econômico, configurando-se como Estado Democrático Fiscal239. 

A restrição ao intervencionismo apresentou-se, nas décadas que se seguiram, como algo 

mais retórico do que efetivo. Apesar das ideias contrárias ao intervencionismo, houve pressão 

em favor da ampliação dos gastos públicos relacionados com a garantia dos direitos sociais 

(saúde, educação, assistência social, segurança pública). Até mesmo o Reino Unido e os EUA, 

responsáveis por inaugurar o ciclo de diminuição da intervenção direta do Estado na economia, 

viram durante a década de 1990 e no começo dos anos 2000 o crescimento da despesa pública 

relativamente ao Produto Interno Bruto (PIB)240. 

                                                           
237 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 13.  
238 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 17-18.  
239 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 19. 
240 GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças públicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 49. 
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A consequência desse panorama é que o Estado se transformou em uma espécie de 

garantidor efetivo das potenciais crises econômicas, seja por seus recursos orçamentários, seja 

por leis votadas pelo Parlamento, seja pela própria política monetária. Tal realidade ficou 

evidente com as crises econômicas da primeira década do século XXI, a crise asiática, a 

americana, a europeia, com efeitos ainda sem identificação completa na ordem econômica 

mundial. 

Jacques Chevallier destaca que, em função desse cenário de turbulência econômica, os 

Estados, com feições reguladoras, foram constrangidos novamente a intervir para conter as 

crises, configurando o fenômeno da renovação do intervencionismo econômico. Para tanto, 

diversas medidas foram adotadas; (i) planos estatais para salvamento de bancos; (ii) planos de 

incentivos, que juntos perfizeram valor equivalente a 5% do PIB mundial, para combater os 

efeitos corrosivos das crises econômicas; (iii) financiamento de grandes projetos e obras de 

infraestrutura; (iv) medidas de fomento para subsidiar alguns setores da economia, como por 

exemplo, o automobilístico, e determinados grupos de pessoas, como os desempregados241. 

 

 

3.3 ASPECTOS HISTÓRICOS DO ESTADO ORÇAMENTÁRIO 

 

A ideia de orçamento estatal não se desloca, no essencial, do orçamento de qualquer 

particular. Trata-se de previsão de receitas e despesas de determinado sujeito para certo período 

de tempo. Ao envolver as finanças públicas, a essa noção adere outra de natureza política, pois 

o orçamento é autorização, consentimento popular em relação aos gastos públicos e aos 

sacrifícios necessários para o respectivo financiamento.  

Do ponto de vista metodológico, cogita-se a existência dos orçamentos públicos a partir 

das revoluções burguesas dos séculos XVII (Revolução Gloriosa) e XVIII (Revolução Norte-

Americana e Francesa), embora a gênese das limitações reais ao lançamento de tributos remonte 

à Magna Carta Libertatum (1215), imposta pelos nobres ingleses ao Rei João Sem Terra, e que 

instituiu, em seu art. 12, a regra segundo a qual nenhum imposto poderia ser lançado sem o 

prévio consentimento do Conselho dos Comuns do Reino, órgão de representação da época242. 

                                                           
241 CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 281-282. 
242 O art. 12 da Magna Carta estatuía que “Nenhum tributo ou auxílio será instituído no reino, senão pelo seu 

conselho comum, exceto com o fim de resgatar a pessoa do Rei, fazer seu primogênito cavaleiro e casar sua filha 

mais velha, e os auxílios para esse fim serão razoáveis em seu montante”. Segundo GIACOMONI, “a aceitação 

dessa forma de controle representativo por parte do parlamento nem sempre foi tranquila, pois os monarcas tendiam 
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Segundo James Giacomoni, com apoio em Jesse Burkhead, a passagem do tempo ensinou que 

não era suficiente apenas autorizar a cobrança das rendas públicas. Era necessário verificar se a 

sua aplicação correspondia às finalidades para as quais foram autorizadas243. Tal dispositivo 

(art. 12) foi reforçado em 1689 pelo Bill of Rights244. 

É com a distinção entre patrimônio e finanças da Coroa e do Estado245, e com a adesão 

do liberalismo político ao princípio da legalidade, que se verifica o início da trajetória dos 

orçamentos públicos, concebidos como técnica de garantia da liberdade de escolha dos 

cidadãos. Sua inspiração última é de se tornar um instrumento de exercício da democracia pelo 

qual os particulares exercem o direito, por intermédio de seus mandatários, de só verem 

efetivadas as despesas e permitidas as arrecadações tributárias que estiverem autorizadas na lei 

orçamentária. 

Nesse sentido, a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte de 1787 atribuiu 

ao Parlamento a competência para lançar os tributos em geral246. Na sequência da Revolução 

Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão247 e a Constituição Monárquica 

de 1791 vieram afirmar a competência exclusiva do Poder Legislativo para fixar as despesas 

públicas e repartir os impostos, firmando de uma forma mais precisa o conteúdo do orçamento. 

E como salienta Antonio L. de Souza Franco, a partir do século XIX, generalizou-se, nas 

democracias, a instituição orçamental, em regra, a partir da autorização parlamentar e de 
                                                                                                                                                                                     

a reagir estimulados pelo absolutismo que dominava a coroa britânica. As consequências mais graves das 

divergências entre a monarquia e o Parlamento ocorreram no século XVII. Os problemas surgidos no reinado de 

Jacques I agravaram-se no período de seu sucessor, Carlos I. Protestando contra o lançamento de um empréstimo 

compulsório, o Parlamento baixou o ato – Petitions of Rights – que confirmou o princípio da magna carta que 

considerava o tributo legítimo, quando consentido pelo órgão de representação”. (GIACOMONI, James. 

Orçamento público. 15. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 31-32).  
243 GIACOMONI, James. Orçamento público. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 32.  
244 Esclarece James Giacomoni que “mesmo antes da implantação do orçamento formal, a Câmara dos Comuns 

adotou o princípio de só aprovar propostas de despesas oriundas da Coroa. Tal regra visava respeitar as 

prerrogativas do Executivo, como o responsável pelas finanças do Estado. Ao Legislativo competia aprovar, reduzir 

ou rejeitar a despesa proposta, bem como o controle da execução do orçamento. Tal modelo ainda hoje é seguido, 

não tendo sofrido modificações sensíveis quando da transferência das atribuições executivas da Coroa para o 

Gabinete” (GIACOMONI, James. Orçamento público. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 33).  
245 Como assinala Régis Fernandes de Oliveira, “confundia-se o orçamento do rei com o do Estado. O processo 

inicial era de concentração de poderes nas mãos do Príncipe. Basicamente, existia o aerarium, confiado ao 

Senado e o fiscus, em mãos do rei” (OLIVEIRA, Régis Fernandes. Curso de direito financeiro. 4. Ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 344). É com o início do Estado Liberal Clássico e término do Estado 

absolutista que ocorre a grande revolução. O Estado absolutista controlava tudo e não prestava contas a quem 

quer que seja. A partir do Estado Liberal e do advento da responsabilidade do Estado e de seus governantes é que 

nasce o orçamento como noção importante para o controle dos gastos públicos (OLIVEIRA, Régis Fernandes. 

Curso de direito financeiro. 4. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 345). 
246 A Constituição dos Estados Unidos declara: “O Congresso terá o poder de lançar e arrecadar taxas, direitos, 

impostos e tributos, pagar dívidas e prover a defesa comum e o bem-estar geral dos Estados Unidos; mas todos os 

direitos, impostos e tributos serão uniformes em todos os Estados Unidos” (art. 1º, seção 8). 
247 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai proclamar que “todos os cidadãos têm direito de 

constatar, por eles mesmos ou por seus representantes, a necessidade da contribuição pública, de a consentir 

livremente, de lhe acompanhar o emprego e de lhe determinar a quantidade, a base, o recolhimento e a duração”. 
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controles rigorosos da cobrança das receitas, da efetivação das despesas e da gestão dos 

dinheiros públicos248. 

No Brasil, a Constituição Imperial de 1824 previu a apresentação anual, pelo Ministro 

de Estado da Fazenda, à Câmara dos Deputados, de relatórios orçamentários dos anos 

antecedente e subsequente, contendo todas as receitas e despesas do Tesouro Nacional (art. 

172)249. A Constituição da Prússia, de 1850, estabelecia que todas as receitas e despesas do 

Estado deveriam ser previamente propostas para cada ano e constar do orçamento. Na 

República, decretada com base no Decreto 1, de 15 de novembro de 1889, a Constituição 

superveniente, de 1891, dispôs caber ao Congresso “orçar a receita, fixar a despesa federal 

anualmente e tomar as contas da receita e da despesa de cada exercício financeiro” (art. 34, § 

1º), incumbindo o Ministério da fazenda de “centralizar, harmonizar, alterar ou reduzir os 

orçamentos parciais dos Ministérios para organizar a proposta” (Lei 23, de 30 de outubro de 

1891, com a redação da Lei 30, de 8 de janeiro de 1892). 

Luís Fernando Massonetto assinala que a proclamação da República apresentou um 

ponto de inflexão significativo em relação à estrutura fiscal do Império, que foi a “incorporação 

retórica do positivismo e do dogma do orçamento equilibrado, sem, no entanto, deixar de 

expressar uma total subordinação às redes financeiras instaladas na Europa”. A República 

adotou o discurso das finanças públicas sadias, em contraposição à política deficitária do 

Império, tendo o saneamento das contas públicas virado prioridade da política fiscal. A 

Constituição de 1891, em relação ao orçamento, trouxe alterações significativas no controle 

                                                           
248 FRANCO, Antônio L. de Souza. Finanças públicas e direito financeiro. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1988, p. 

312-313. 
249 Art. 172 da Constituição brasileira de 1824: O ministro de estado da fazenda, havendo recebido dos outros 

ministros os orçamentos relativos às despesas das suas repartições, apresentará na Câmara dos Deputados 

anualmente, logo que esta estiver reunida, um balanço geral da receita e despesa do tesouro nacional do ano 

antecedente, e igualmente o orçamento geral de todas as despesas públicas do ano futuro, e da importância de todas 

as contribuições e rendas públicas”. No sentido de que a Constituição de 1824 já previa a obrigatoriedade do 

orçamento, vide: MASSONETTO, Luís Fernando. O direito financeiro no capitalismo contemporâneo: a 

emergência de um novo padrão normativo. 2006. 145 fs. Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) – 

Faculdade de Direito da USP. Universidade de São Paulo, SP, p. 59-60. Segundo o autor, a estrutura das finanças 

públicas do Império brasileiro caracterizava-se pelo privilégio das classes proprietárias e por um desequilíbrio fiscal 

permanente, em razão de um sistema tributário incipiente e o crescente serviço da dívida interna e externa. Nesta 

perspectiva, o Estado brasileiro mantinha a reprodução do capital mercantil escravista, bancava os riscos de uma 

parte da burguesia nativa e financiava a expansão da nova burguesia cafeeira, abrindo-se ao capital inglês e 

expandindo o seu endividamento interno e externo, o que configurava a adesão do Império brasileiro à ordem 

financeira internacional (Ibid., p. 61-62). 
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político exercido pelo parlamento, atribuindo-lhe iniciativa privativa para alei orçamentária 

anual e o aumento do seu poder de fiscalização250. 

Durante o século XIX e início do século XIX – época em que o Estado de Polícia foi 

substituído pelo Estado Fiscal – o orçamento, suas receitas e despesas, tinham tratamento 

exclusivamente fiscal, apresentando-se como instrumento para prover as atividades mínimas a 

cargo do Estado, sobretudo a garantia da ordem e da segurança e a administração do bem-estar e 

felicidade dos súditos e do Estado. O equilíbrio entre receitas e despesas era a tônica251, 

porquanto os economistas clássicos viam no déficit orçamentário graves perigos para o Estado, 

eis que o obrigava a recorrer a empréstimos ou à emissão de moeda, que poderia leva-lo à 

bancarrota ou à inflação252. Nessa época, como ressalta Ricardo Lobo Torres, a Constituição 

Orçamentária “constitui” o Estado Fiscal Clássico, ou seja, o Estado Guarda Noturno, que se 

limita a fazer a guerra, prover a justiça e interferir minimamente sobre a vida econômica e 

social dos diversos países. A teoria clássica do orçamento, que lhe corresponde, apoia-se na 

distinção entre lei formal e material253. 

Ainda segundo Ricardo Lobo Torres, a teoria de que o orçamento é lei formal, 

desenvolvida na Alemanha, por Laband, entendia que este tratava-se de simples autorização do 

Parlamento para a prática de atos de natureza administrativa254. Partia do pressuposto de que o 

orçamento, embora estabelecido por uma lei, do ponto de vista formal, não é uma lei, mas um 

plano de gestão, porquanto não contém nenhuma regra jurídica, limitando-se a prever as receitas 

e autorizar os gastos, sem criar direitos subjetivos e sem modificar as leis tributárias e 

financeiras. A teoria oposta, segundo a qual o orçamento tem natureza material, criadora de 

direitos e inovadora quanto às leis financeiras, é defendida por Giuliani Fonrouge255 e Sainz de 

Bujanda, que consideravam o orçamento como uma lei em sentido pleno, de conteúdo 

normativo, com eficácia material constitutiva ou inovadora e com todas as características de 

                                                           
250 MASSONETTO, Luís Fernando. O direito financeiro no capitalismo contemporâneo: a emergência de um novo 

padrão normativo. 2006. 145 fs. Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) – Faculdade de Direito da 

USP. Universidade de São Paulo, SP, p. 62-63. 
251 Como afirma Aliomar Baleeiro, “até algumas décadas passadas, o equilíbrio orçamentário era a regra de ouro 

das finanças públicas” (Uma introdução à ciência das finanças. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 508). 
252 ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio Franco da. Manual de direito financeiro e direito tributário. 15. ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001, p. 77-78.  
253 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 5. 
254 Esta teoria surgiu no contexto da luta entre o Monarca e o Parlamento em torno do aumento das despesas 

públicas e representou a defesa da preeminência da Administração em tema de planejamento orçamentário. Além 

disso, exerceu grande influência sobre toda a teoria positivista do direito, dependente da dicotomia entre lei 

formal e material.  
255FONROUGE, Carlos M. Giuliani. Derecho financeiro, v. I. 3. ed. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1982, p. 

141-143. 
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valor e força da lei, quais sejam “ a impossibilidade de que suas normas sejam derrogadas ou 

modificadas por simples regulamentos e a possibilidade de modificar e até derrogar normas 

precedentes de hierarquia igual ou inferior”256. 

Para José Afonso da Silva,  

O orçamento clássico, cuja origem se identifica com a das instituições democráticas 

representativas, era uma peça de previsão das receitas e autorização das despesas 

públicas, classificadas estas por objeto, sem se cogitar das necessidades reais da 

administração e da população, nem dos objetivos econômico-sociais a atingir coma 

execução. 

Informado pelos princípios do liberalismo, o orçamento tradicional refletia a ideia de 

que a atividade financeira do Estado deveria restringir-se ao indispensável à satisfação 

das necessidades primárias do Estado (segurança interna e externa, justiça etc.), 

vedada qualquer ingerência na ordem econômica e social. Todo o processo 

orçamentário, dentro dessa concepção clássica, tinha e tem um objetivo: é o alcance do 

equilíbrio financeiro; é conduzir a economia pública, pelo manejo dos recursos com 

que conta o Estado, tanto no campo da receita, como no da despesa, a uma situação de 

equilíbrio entre ingressos e gastos públicos ordinários257.  

Com a crise do Estado Fiscal no início do século XX e com o crescimento do Estado de 

Bem-estar Social (Welfare State), modificam-se as Constituições Orçamentárias dos diversos 

países, para contemplar a intervenção do Estado no domínio econômico e social258. A função 

fundamental do orçamento clássico, de assegurar o controle do Poder Legislativo sobre o Poder 

Executivo, mostra-se insuficiente no Estado intervencionista. Aos elementos político, financeiro 

e contábil do orçamento clássico, agregam-se os elementos jurídico e econômico259. Deixando 

sua posição de neutralidade em face da economia, o orçamento se transforma em elemento ativo 

de interferência nas relações de ordem econômica e social260. 

O orçamento passa a incorporar uma determinada decisão com reflexos econômicos e, 

nessa medida, procura reorientar a vida econômica de um país. Através dele, é possível 

                                                           
256 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 94-98. 
257 SILVA, José Afonso da. Orçamento-programa no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 1-2. 
258 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 5. 
259 Acerca da evolução da concepção de orçamento, sintetizando a doutrina em geral, veja Carlos M. Giuliani 

Fonrouge. Derecho Financiero. 3. ed. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1982, p. 123-143. 
260 SILVA, José Afonso da. Orçamento-programa no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 2-3. A 

primeira e mais antiga função do orçamento é a função financeira (o orçamento como um meio de obtenção de 

receitas para a realização das despesas do Estado). Mas ao optar por determinada receita e por determinada 

despesa, o orçamento protagoniza um conjunto de opções que são de ordem política e de ordem econômica. E 

pode, com isso, ousar redefinir, reorientar a vida da economia de um dado país. Daí que subjacente a decisão 

orçamental esteja não apenas um elemento decisional (e em certo sentido também, um elemento planificador). 

Nisso reside a função econômica do orçamento [CABRAL, Nazaré da Costa. Programação e decisão 

orçamental: da racionalidade das decisões orçamentárias à racionalidade econômica (Teses de doutoramento). 

Coimbra: Almedina, 2008, p. 335].  
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conhecer os aspectos fundamentais da política econômica do Estado. O orçamento das 

finanças modernas é visto como um instrumento a serviço da política de conjuntura, de 

estabilização interna e externa, das políticas financeiras especialmente orientadas pelo 

objetivo da estabilidade geral da economia, expressa na trilogia pleno emprego, luta contra a 

inflação e equilíbrio externo261. 

O Estado prestacional ou do bem-estar social (que sucedeu ao Estado Liberal como 

modelo dominante) trouxe inovações em termos orçamentários, principalmente em virtude do 

incremento da intervenção estatal nos campos econômico e social, com o consequente aumento 

das despesas públicas. A Primeira Grande Guerra, de 1914-1918, veio transformar as finanças 

clássicas. Esmagados por despesas imensas, os países que participaram da guerra passaram a 

sofrer as mesmas moléstias que censuravam nas repúblicas latino-americanas. Conheceram não 

só o regime do déficit e da inflação crônica (aguda na Alemanha, em 1920-1922), mas também 

a depressão mundial iniciada em 1929262. Sob a influência da teoria de Keynes263, os financistas 

passaram a defender não o rígido equilíbrio orçamentário, mas o equilíbrio econômico geral. 

Como reflexo do intervencionismo estatal no plano econômico e financeiro, assiste-se à 

substituição do “orçamento-registro-limite”, característico das finanças clássicas, pelo 

“orçamento-programa-intervenção”. Por consequência, ao orçamento são agora atribuídas as 

seguintes características: (i.) é um orçamento intervencionista, na medida em que atua sobre a 

conjuntura, ao mesmo tempo incita reformas estruturais; (ii) é um orçamento produtivo, na 

medida em que uma parte substancial das suas novas despesas modifica, a estrutura da própria 

atividade econômica; (iii) é um orçamento tendencialmente desequilibrado, cujos déficits, 

equilíbrios ou excedentes acompanham aquela que é a situação econômica conjuntural264. 

Nesse cenário, os orçamentos estatais, segundo orientação de Richard A. Musgrave, 

passaram a desempenhar três funções econômicas265: (i) função alocativa (assegurar 

ajustamentos na alocação de recursos); (ii) função distributiva (conseguir ajustamentos na 

                                                           
261 CABRAL, Nazaré da Costa. Programação e decisão orçamental: da racionalidade das decisões orçamentais à 

racionalidade econômica (Teses de doutoramento). Coimbra: Almedina, 2008, p. 337-338. 
262 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 508. 
263  Sobre a teoria de Keynes, vide, dentre outros: BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 

16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 126-131; KEYNES, John Maynard. Teoria geral do emprego, do juro e 

da moeda. São Paulo: Saraiva, 2012; e POMERANZ, Lenina; MIGLIOLI, Jorge; LIMA, Gilberto Tadeu (Orgs.) 

Dinâmica econômica do capitalismo contemporâneo: homenagem a M. Kalecki. São Paulo: Edusp, 2001. 
264 XAVIER, António Lobo. O orçamento como lei – contributo para a compreensão de algumas especificidades 

do direito orçamental português. BCEFDC, v. XXXIII, 1990, 226. 
265 Denominadas “funções fiscais”, o autor as considera também como as próprias “funções do orçamento”, 

principal instrumento de ação estatal na economia. 
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distribuição da renda e da riqueza); e (iii) função estabilizadora (garantir a estabilização 

econômica)266. 

A função alocativa, que visa assegurar o fornecimento eficiente de certos bens e 

serviços, denominados “bens públicos” e “bens meritórios, ou o processo pelo qual a 

totalidade dos recursos é dividida para a utilização no setor público e no setor privado, e pelo 

qual se estabelece a composição do conjunto dos bens públicos, está essencialmente associada 

à provisão de bens e serviços que não podem ser oferecidos adequadamente (eficientemente) 

através do sistema de mercado. Deve-se determinar quais os ajustamentos necessários à 

alocação, quem deve responder pelos custos e quais as políticas de receitas e despesas 

necessárias à consecução dos objetivos desejados267.  

A intervenção estatal na alocação de recursos justifica-se naqueles casos em que não 

há interesse do setor privado (provisão de bens públicos e bens meritórios) ou quando a 

natureza da atividade indicar a necessidade da presença do Estado, como é o caso dos 

investimentos do Estado em infraestrutura econômica (transporte, energia, comunicações, 

armazenamento etc.)268. No primeiro caso (provisão de bens públicos e bens meritórios)269, 

como assinalam Musgrave & Musgrave, a demanda por certos bens assume características 

especiais que inviabilizam o fornecimento dos mesmos pelo sistema de mercado; no segundo, 

ressaltam que os investimentos na infraestrutura são indutores do desenvolvimento regional e 

nacional, sendo compreensível que se transformem em áreas de competência estatal. Além do 

mais, os altos investimentos necessários e o longo período de carência entre as aplicações e o 

                                                           
266 MUSGRAVE, Richard. Teoria das finanças públicas: um estudo da economia governamental, v. I, 1. ed. São 

Paulo: Atlas; Brasília: INL, 1973, p. 25-51; e MUSGRAVE, Richard; MUSGRAVE, Peggy. Finanças públicas: 

teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980, p. 3-17.  
267 MUSGRAVE, Richard. Teoria das finanças públicas: um estudo da economia governamental, v. I, 1. ed. São 

Paulo: Atlas; Brasília: INL, 1973, p. 25-26. 
268 MUSGRAVE, Richard; MUSGRAVE, Peggy. Finanças públicas: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus; 

São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1980, p. 6-9.  
269 Musgrave & Musgrave trazem exemplos de bens privados e públicos típicos. Um bem privado típico (par de 

sapatos), tem as seguintes características: (i) os benefícios do mesmo estão limitados a um consumidor qualquer; 

(ii) há rivalidade no consumo do bem; (iii) o consumidor é excluído no caso de não pagamento. No caso de um 

bem público, igualmente típico (medidas do governo contra a poluição), as características são as seguintes: (i) os 

benefícios não estão limitados a um consumidor qualquer; (ii) não há rivalidade no consumo desse bem; (iii) o 

consumidor não é excluído no caso de não pagamento. O bem privado é oferecido por meio dos mecanismos 

próprios do sistema de mercado. Há uma troca entre vendedor e comprador e uma transferência da propriedade 

do bem. O não pagamento por parte do comprador impede a operação e, logicamente, o benefício. A operação 

toda, é, portanto, eficiente. No caso do bem público, o sistema de mercado não teria a mesma eficiência. Os 

benefícios geralmente não podem ser individualizados nem recusados pelos consumidores. Não há rivalidade no 

consumo de iluminação pública, por exemplo, e como tal não há como excluir o consumidor pelo não 

pagamento. Aqui, o processo político substitui o sistema de mercado. Ao eleger seus representantes (legisladores 

e administradores) o eleitor-consumidor aprova determinada plataforma (programa de trabalho) para cujo 

financiamento irá contribuir mediante tributos. Em função de regra constitucional básica, o programa de bens 

públicos aprovado pela maioria será coberto também com as contribuições tributárias das minorias. 
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retorno desestimulam igualmente o envolvimento privado nesses setores270. O estudo da 

alocação de recursos pelo Estado deve utilizar o conceito de “provisão” de bens e serviços, 

isto é, não são necessariamente produzidos pelo governo, mas financiados pelo orçamento 

público271. 

A função distributiva está basicamente associada aos ajustes na distribuição de renda e 

riqueza, visando assegurar uma adequação àquilo que a sociedade considera como um estado 

“justo” ou adequado de distribuição. Como salientam Musgrave & Musgrave, “na ausência de 

medidas políticas, que ajustem o estado de distribuição existente, a distribuição de renda e 

riqueza depende primordialmente da distribuição da dotação dos fatores de produção”272. 

Nessa função, deve-se determinar quais os passos que precisam ser dados, de modo a 

estabelecer o estado desejado ou “apropriado” de distribuição273. Ela relaciona-se com 

mecanismos estatais de correção das externalidades negativas (tributação seletiva, tributação 

progressiva, financiamento de programas sociais de melhoria de renda). 

No contexto da “distribuição ótima”, dois problemas são destacados por Musgrave & 

Musgrave para transformar “uma regra considerada justa em uma política real de distribuição 

de renda”. O primeiro, é a dificuldade de se comparar os diferentes “níveis de utilidade”, que 

indivíduos diversos derivam de sua renda; o segundo, é a relação entre o montante disponível 

para distribuição e a forma através da qual esta (distribuição) será realizada”274. Essas 

questões de difícil equacionamento estão sendo substituídas pela discussão de medidas que 

solucionem os problemas graves de miséria e de melhoria progressiva da qualidade de vida 

nas camadas mais pobres da população. 

O orçamento público aqui também é o principal instrumento para viabilização das 

políticas públicas de distribuição de renda. Considerando que o problema distributivo tem por 

base tirar de uns para melhorar a situação de outros, o mecanismo fiscal mais eficaz é o que 

combina tributos progressivos sobre as classes de renda mais elevada com transferências para 

aquelas classes de renda mais baixa275. 
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A função estabilizadora refere-se ao “uso da política orçamentária visando a 

manutenção de um elevado nível de emprego, um razoável grau de estabilidade do nível de 

preços, uma taxa apropriada de crescimento econômico, e ainda o alcance da estabilidade na 

balança de pagamentos”276. Esses objetivos macroeconômicos, especialmente os dois 

primeiros, configuram o campo de ação da função estabilizadora, que adquiriu especial 

importância como instrumento de combate aos efeitos da depressão da década de 1930 e a 

partir daí esteve sempre em cena, lutando contra as pressões inflacionárias e contra o 

desemprego, fenômenos recorrentes nas economias capitalistas do pós-guerra277. Nessa 

função, deve-se decidir o que tem que ser feito, a fim de assegurar a estabilização do nível de 

preços e o pleno emprego. Diferentemente das outras funções, seu interesse principal não está 

na alocação de recursos entre necessidades públicas e privadas, ou entre necessidades 

privadas alternativas. Pelo contrário, “ela concentra seus esforços na manutenção de um alto 

nível de utilização de recursos e de um valor estável da moeda”278. 

O orçamento é um importante instrumento da política de estabilização. No plano da 

despesa, o impacto das compras do governo sobre a demanda agregada é expressivo, assim 

como o de gastos com pessoal. No que concerne a receita, não só chama a atenção o volume, 

em termos absolutos, dos ingressos públicos, como também a variação na razão existente 

entre a receita orçamentária e a renda nacional, como consequência das mudanças existentes 

nos componentes da renda (lucros, transações comerciais etc.)279. 

Cada vez mais, as técnicas modernas em termos orçamentários vinculam-se ao 

planejamento da função estatal. A técnica do orçamento programa, por exemplo, possibilita a 

articulação conjunta e dirigida da ação estatal para o cumprimento de metas prioritárias 

predefinidas, metas estas que, em tese, não dependam dos sabores das conveniências políticas. 

O orçamento aparece agora ligado à implementação da política econômica do Estado 

não apenas num plano estritamente conjuntural, mas até já numa perspectiva estrutural ou de 

longo prazo. Foi neste momento que se suscitou a questão de definir os termos da articulação 
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entre orçamento e o planejamento econômico nacional e aferir das respectivas implicações 

quer a nível econômico, quer a nível jurídico280. 

No Brasil, a disciplina constitucional do orçamento se amplia a partir de 1937, para 

atender à nova orientação política e econômica281. Em 1939 o Conselho Técnico de Economia 

e Finanças do Ministério da Fazenda realiza uma conferência de técnicos em contabilidade 

pública para realizar estudos sobre o orçamento, tendo resultado na edição do Decreto-lei nº 

1.804, de 24.11.1939, que aprovou um projeto de padronização dos orçamentos, até que 

sobrevém a Lei nº 4.320/1964. Em 21 de fevereiro de 1940, através do Decreto-lei 2.206 foi 

criada a Comissão de Orçamento, primeiro órgão central orçamentário282. Com a Constituição 

de 1946, o orçamento ganha feição democrática, mantendo-se, em linhas gerais, a estrutura de 

aprovação (art. 73) e estabelecendo-se a possibilidade de prorrogação do orçamento anterior, 

caso não tivesse sido enviado à sanção até 30 de novembro (art. 74). O Tribunal de Contas 

toma sua feição atual de órgão auxiliar técnico do Congresso Nacional, responsável pela 

análise das contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República e emissão de 

parecer prévio (arts. 76 e 77)283. 

Na Alemanha, como destaca Ricardo Lobo Torres “a grande modificação ocorre com a 

Constituição de 1949 e, principalmente, com as Emendas de 1967 e 1969, que adotam a teoria 

keynesiana e sinalizam para os orçamentos anticíclicos”284. Nas décadas de 1980 e 1990, com 

a crise do Estado de Bem-estar Social, o perfil da Constituição Orçamentária é novamente 

modificado. As que já estavam formalmente redigidas, como a da Alemanha, foram 

substancialmente alteradas em sua interpretação, abandonando os pressupostos teóricos 

Keynesianos por um lado e, por outro, orientando-se pelo figurino do controle da dívida 

pública e da diminuição do Estado. O Tribunal Constitucional considerou o conceito de 

equilíbrio econômico geral como um “conceito indeterminado”, que contém uma abertura 

para a recepção, de acordo com o tempo, de novos conhecimentos da ciência da economia285. 
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Nos Estados Unidos tem início a discussão sobre a Emenda tendente a criar a regra 

obrigatória do equilíbrio orçamentário. 

Em que pese os Estados Unidos terem iniciado o processo de orçamento orientado 

para o desempenho (Orçamento por desempenho) na Segunda Guerra Mundial, foi a partir das 

recomendações da Comissão Hoover, na década de 1950, que o conceito de “orçamento 

desempenho” se tornou público. Nele, ficou estabelecido que o governo norte-americano 

deveria adotar um orçamento baseado em funções, atividades e projetos. Assim surgiu o 

Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento (PPBS), que evoluiu para o orçamento-

programa, até chegar, na atualidade, no denominado orçamento por desempenho. 

O orçamento desempenho é resultado dos esforços para controlar os gastos públicos, 

no contexto das reformas na nova gestão pública, que vem sendo implementada em grande 

parte do mundo, com destaque para os países “anglo-saxões”, em especial Estados Unidos e a 

Grã-Bretanha, a partir da década de 1980286. O Sistema de Planejamento, Programação e 

Orçamento (PPBS) apoiava-se em três fases básicas, responsáveis pela ligação entre o 

planejamento e o orçamento por meio de programas: (i) a fase de planejamento, que  

procurava identificar os objetivos presentes e futuros, para avaliar possíveis alternativas em 

busca dos objetivos; (ii) a fase da programação, que, a partir das alternativas levantadas na 

primeira fase, integrava-as aos programas estruturados de acordo com as prioridades, sujeitas 

à decisão dos diferentes níveis hierárquicos; e (iii) a fase do orçamento, que representava a 

tradução da programação plurianual em um conjunto específico de ações anuais, 

determinando quem faria, o que faria e quanto de recursos seriam destinados287.  

Como contraposição a ideia de racionalidade da decisão orçamental em que se 

assentavam as tentativas de reforma dos sistemas orçamentários ocorridas nos Estados Unidos, 

especialmente o PPBS e Orçamento de Base Zero, Aaron Wildavsky288 apresenta uma nova 

proposta teórica, cuja ideia central seria a de racionalidade incremental. As principais inovações 

de Wildavsky resultam nas seguintes propostas teóricas: (i) uma teoria da complexidade que 
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supera a abordagem analítica tradicional dos economistas; (ii) uma teoria da negociação que 

revolucionou a análise tradicional de regras formais, feita para a ciência política em geral; (iii) 

uma teoria da política pública que dá prevalência ao lado processual da decisão, mais do que os 

outros resultados289. 

O desenvolvimento da visão política como um processo incremental nasce a partir das 

contribuições de Charles Lindblon, Naomi Caiden e Aaron Wildavsky290. Esses autores, 

apoiados em pesquisas empíricas, sustentam que os recursos governamentais para um 

programa, órgão ou uma dada política pública não começam do zero e, sim, de decisões 

marginais e incrementais que desconsideram mudanças políticas ou mudanças substantivas nos 

programas públicos. Dessa forma, as decisões dos governos seriam apenas incrementais e pouco 

substantivas. 

O estudo do relacionamento entre cultura de orçamentação e a estrutura de organização 

do Estado, desenvolvido por Aaron Wildavsky, é um tema relevante no debate sobre o processo 

incremental. Esse autor parte do pressuposto de que as dimensões básicas das culturas políticas 

são a participação dos grupos sociais e a instituição das normas sociais, que se traduz em formas 

diferentes de organização e de distribuição dos recursos que os mantêm: grupos e normas fortes 

caracterizam regimes hierárquicos; grupos fortes com normas fracas caracteriza, regimes 

igualitários; grupos fortes e normas fracas caracterizam regimes liberais; e grupos e normas 

fracos caracterizam regimes fatalistas291. 

Nessa abordagem, pretende-se relacionar os tipos de orçamentação aos tipos de 

organização política burocrática, correlacionando a alocação de recursos com a de organização 

dos processos na gestão pública. Dessa forma, em regimes liberais, o orçamento reflete a 

oportunidade de participação da organização na alocação, com base em critérios de 

produtividade e competitividade; em regimes hierárquicos, o orçamento reflete a estabilidade da 

estrutura da organização na alocação, com base em critérios de legitimidade e legalidade; e em 

regimes igualitários, o orçamento reflete a capacidade de (re) distribuição da organização na 

alocação, com base em critérios de igualdade e qualidade292. 
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A base orçamentária é entendida como a manifestação do que é essencial para uma 

organização na alocação de recurso. Observa-se que nos regimes liberais a base é flexível e 

definida em função da utilidade da alocação de recursos pelo mercado; nos regimes igualitários 

a base é regida e definida em função da igualdade da redistribuição de recursos para a 

sociedade; e nos sistemas hierárquicos, a base é definida em função da estabilidade da divisão 

dos recursos no Estado. Quando a base orçamentária é amplamente aceita pelos atores, os 

conflitos são limitados a ajustes incrementais, porque há consenso quanto ao critério de 

alocação. 

Aaron Wildavsky definiu dois importantes conceitos paradigmáticos no campo do 

orçamento público: a Teoria da Orçamentação Decremental e a Teoria da Orçamentação 

Incremental. A primeira tem como foco descrever a estratégia de elaboração orçamentária onde 

os ajustes nas contas da Administração são promovidos, em particular, com cortes de despesas 

públicas. São reduções orientadas para os aspectos quantitativos, em detrimento dos 

qualitativos. Nesse sentido, os problemas de alocação gerados pela escassez de recursos seriam 

contornados com pequenos cortes de gastos, sem a necessidade de criação ou alteração de 

norma jurídica293. A Teoria da Orçamentação Incremental formula uma estratégia que tem 

como preocupação, além da redução dos gastos públicos, atuar no aumento da arrecadação, ou 

seja, elevação da receita. Tem como preocupação a forma de destinação de recursos, que deve 

estar pautada pela eficiência e efetividade de sua aplicação, buscando, assim, gerar economia do 

Estado, bem como promover uma aplicação mais adequada dos recursos públicos. 

O orçamento por programas, mesmo com as deficiências verificas na aplicação do 

Sistema de Planejamento, Programação e Orçamento (PPBS), continuou a ser utilizado pelo 

Governo norte-americano. Isso ocorria por meio da utilização de mecanismos de apropriação 

plurianual, de classificação por missão, função e programa, do uso de técnicas sofisticadas de 

análise pelos órgãos centrais de orçamento, do desenvolvimento de indicadores de 

performance e da introdução de sistemas de contabilidade e informação294  

A adoção do orçamento por programas em diferentes países, notadamente na América 

Latina, na década de 1960, deveu-se a estudos técnicos e científicos, levados a efeito pela 
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Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de determinar as ações a serem 

realizadas pelo Poder Público, escolhendo as alternativas prioritárias e compatibilizando-as 

com os meios disponíveis para colocá-las em execução. 

O debate sobre o redesenho do papel do Estado começou a tomar corpo no Brasil na 

segunda metade da década de 1980, potencializado pela crise fiscal, pela inoperância 

governamental e pela falência do modelo de substituição de importações. Naquele momento, 

a crise podia ser observada em três vertentes: (i) um profundo desajuste fiscal, caracterizado 

pela presença, entre outras, de uma poupança pública negativa e de déficits públicos 

reiterados; (ii) colapso do modelo de substituição de importações; e, por fim, uma crise de 

forma e de métodos de administrar o Estado. 

As medidas políticas e administrativas adotadas nos últimos anos nas áreas legislativa 

e executiva, em sua maioria decorrentes dos efeitos da instabilidade da economia e das 

ingerências de organismos multilaterais (Fundo Monetário Internacional etc.), provocaram 

reflexos nas formas e nos conteúdos do processo e da política orçamentária no Brasil. O 

Estado brasileiro tem realizado reformas pontuais para ajustar-se a essa nova realidade 

internacional. Isso pode ser percebido (i) nas mudanças na legislação implementadas no país 

após 1988, (ii) nos avanços no processo de consolidação da democracia, cuja sociedade vem 

exigindo mais transparência e ética na condução da coisa pública, e (iii) na adoção de uma 

política de cunho neoliberal, orientada quase que exclusivamente para a estabilização (aperto 

fiscal, controle da inflação e abertura de mercado). 

Desde a década de 1980 até a atualidade o processo e a política orçamentária sofreram 

grandes alterações. A Constituição de 1988 também definiu de maneira detalhada os 

instrumentos de planejamento e orçamento. O Constituinte de 1987-1988 modernizou os 

instrumentos orçamentários, buscando a integração entre planejamento e orçamento a médio e 

longos prazos295, criando três leis orçamentárias: o plano plurianual, as diretrizes 

orçamentárias e o orçamento anual, que devem estar integradas entre si e compatibilizadas 

com o planejamento global, de acordo com o art. 165, § 4º296. 

O planejamento passou a ser expresso nos planos plurianuais, e apresenta-se como o 

instrumento essencial para o atingimento das determinações contidas na Constituição de 1988. 

Trata-se de lei discutida e aprovada no âmbito do Congresso Nacional, que inclui todas as 
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ações do governo. Os orçamentos anuais devem refletir as diretrizes do plano plurianual. Esse 

sistema de planejamento e orçamento, que ocorreu no contexto de um processo de 

organização das finanças públicas brasileiras, foi iniciado em 1986, com a Secretaria do 

Tesouro nacional, tendo como marco de referência a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar n. 101/2000)297. Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

discussão sobre a importância do planejamento no contexto da Administração Pública se 

intensifica.  

  

3.4 A CONSTITUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A disciplina básica do orçamento público está prevista na Constituição, que estampa os 

princípios e as regras que tratam da receita e da despesa, desde a autorização para a cobrança de 

tributos até a previsão de gastos públicos. Por isso, pode-se falar de uma Constituição 

Orçamentária, que é um dos subsistemas da Constituição Financeira, ao lado da Constituição 

Tributária e da Monetária, sendo uma das “Subconstituições” que compõem o quadro maior da 

Constituição do Estado Democrático de Direito, estando em permanente relacionamento e 

tensão com outros subsistemas, especialmente a Constituição Econômica e a Constituição 

Política298. 

Como destaca Ricardo Lobo Torres, é materialmente constitucional, porquanto essencial 

ao Estado de Direito, que se constitui na via tributária e na dos gastos públicos, estabelecendo 

princípios e normas que tratam das entradas e dos gastos públicos. Do ponto de vista formal a 

Constituição Orçamentária brasileira é formada não só pela Seção II do Capítulo II do Título 

VI, denominado “Dos Orçamentos” (arts. 165 a 169), mas também pelas normas sobre 

fiscalização e controle dos orçamentos (arts. 70 a 75), a fiscalização orçamentária dos 

Municípios (art. 31) e o orçamento do Poder Judiciário (art. 99)299. 
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A Constituição Orçamentária é meramente processual (instrumental), assim como o é o 

Direito Orçamentário. O orçamento, delimitado pelas normas constitucionais e complementares, 

prevê a receita e autoriza a despesa, mas não dirige, ele próprio, a ação administrativa, nem 

garante resultados econômicos efetivos ao ser executado pela Administração300. Ainda assim, é 

peça chave do instrumental de interveniência do Estado na economia e sua complexidade 

emana até das funções que lhe são atribuídas. Restam cometidas ao orçamento tarefas: (i) 

políticas, já que ele é indicativo das políticas públicas praticadas pelo governo; (ii) econômicas, 

na medida em que se reveste do papel de indicador do potencial de investimentos do Estado; e 

(iii) administrativas, porquanto se consubstancia no instrumento que viabiliza o controle interno 

e, principalmente, o externo – parlamentar e jurisdicional, inclusive. 

Todas as decisões fundamentais das políticas públicas passam necessariamente pelo 

orçamento, embora não seja ele o responsável pelos resultados que venham a ser alcançados na 

realidade social. O processo orçamentário, nas palavras de Ricardo Lobo Torres, “ganha 

objetividade na medida em que se considere que as alocações de recursos não resultam 

automaticamente das decisões sobre as políticas, uma vez que necessitam de um denominador 

comum que só a síntese numérica e contábil do orçamento oferece”301. 

O uso das finanças públicas e, mais especificamente, do orçamento público em benefício 

do atingimento dos objetivos fundamentais da República, previstos no art. 3º da Constituição 

Federal, transparece em diversas normas do seu título VI (Da Tributação e do Orçamento): (i) 

no art. 145, § 1º, com a adoção do princípio da capacidade econômica e da personalização dos 

impostos; (ii) no art. 153, VII, com a inclusão, no rol de competências tributárias da União, do 

imposto sobre grandes fortunas, tributo de nítido caráter redistributivo, pela primeira vez 

mencionado nos textos constitucionais brasileiros; (iii) no art. 153, §2º, I, com a obrigatoriedade 

da progressividade do imposto sobre a renda; (iv) no art. 153, § 3º, I, com a obrigatoriedade da 

seletividade do imposto sobre produtos industrializados; (v) no art. 154, § 4º, com a 

obrigatoriedade da progressividade do imposto territorial rural e previsão da imunidade da 

pequena gleba rural como instrumentos de política de reforma agrária; (vi) no art. 155, § 2º, III, 

com a facultatividade da seletividade do im0osto sobre circulação de mercadorias e prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação; (vii) nos arts. 159, I, “c” 

e 161, II, que prioriza as regiões menos desenvolvidas no recebimento de transferência de 

                                                           
300 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 2. 
301 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 2-3.  
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recursos tributários federais, objetivando “promover o equilíbrio sócio-econômico entre estados 

e entre municípios; (viii) no art. 165, § 7º, que obriga que o orçamento fiscal e de seguridade 

social tenham entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério 

populacional302. 

A Constituição Federal também determinou a vinculação de percentuais da arrecadação 

de impostos de todos os entes da Federação para o financiamento de políticas públicas 

prioritárias e diretamente vinculadas à redução das desigualdades sociais, com o é o caso da 

saúde (art. 198, § 2º) e educação (art. 212, caput)303. No caso da seguridade social, área 

especialmente relevante na tarefa de proteção social a indivíduos e grupos em situação de risco 

ou vulnerabilidade, a Constituição se mostrou especialmente consciente da necessidade de criar 

um âmbito de fiscalidade próprio para a área (art. 165, § 5º, III), prevendo diversas fontes 

específicas de financiamento (contribuições sociais previstas nos I a V do art. 195), autorizando 

o legislador a criação de fontes adicionais de financiamento (art. 195, § 4º) e elegendo a 

equidade como critério básico para a forma de participação do custeio do sistema (art. 194, 

parágrafo único, V)304. 

A Constituição Orçamentária de 1988 é rica em sua expressão principiológica. Se 

interpretada corretamente, poderá conduzir ao equilíbrio orçamentário, à derrubada generalizada 

dos incentivos fiscais, à transparência dos gastos públicos e a moralidade no emprego do 

dinheiro público. Se se abrir a leitura intervencionista e estatizante, conduzirá a uma prática 

orçamentária cada vez mais afastada das linhas mestras da atividade financeira 

contemporânea305. 

 

 

                                                           
302 GODOI, Marciano Seabra de. Tributação e orçamento nos 25 anos de Constituição de 1988. Revista de 

Informação Legislativa. Brasília, ano 50, n. 200, out./dez. 2013, p. 139. 
303 Comentando a noção moderna de gasto público dentro do orçamento, Régis Fernandes de Oliveira utiliza, 

como exemplo, o art. 212 da Constituição Federal, argumentando que, embora a decisão da despesa seja sempre 

política, “no sentido de que deve o agente público optar por atender aos reais interesses da sociedade”, esta 

decisão vem sendo restringida de acordo com os valores que a Constituição e as leis vão encampando. Para o 

autor, o art. 212 “fez clara opção por privilegiar o ensino como valor básico e pleno da afirmação democrática”. 

Verifica-se, em razão disso, que o legislador ordinário, ao estruturar a peça orçamentária, não tem mais a 

liberdade que possuía. Já está, parcialmente, vinculado. “O que era uma atividade discricionária, que ensejava 

opções ao político na escolha e destinação de verbas, passa a ser vinculada” (OLIVEIRA, Régis Fernandes. 

Curso de direito financeiro. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 371-372).  
304 GODOI, Marciano Seabra de. Tributação e orçamento nos 25 anos de Constituição de 1988. Revista de 

Informação Legislativa. Brasília, ano 50, n. 200, out./dez. 2013, p. 139-140.  
305 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 6.  
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3.5 A VINCULAÇÃO ENTRE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  

   

A Constituição de 1988 tratou dos orçamentos públicos sob a perspectiva de 

planejamento de ações de governo, além da perspectiva de atendimento dos direitos 

fundamentais (art. 5º) e dos objetivos fundamentais, consistentes na construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, no desenvolvimento nacional, na erradicação da pobreza e 

marginalização, na redução das desigualdades sociais e regionais, bem como na promoção do 

bem-estar da coletividade (art. 3º). 

O Estado Orçamentário, que pelo orçamento fixa a receita tributária e patrimonial, 

autoriza e entrega prestações de educação, saúde, seguridade e transportes e orienta a promoção 

do desenvolvimento econômico, o equilíbrio da economia e a redistribuição de renda, é um 

Estado de Planejamento306. A receita pública, os investimentos e as despesas se fazem segundo 

planos plurianuais ou anuais.  

A Constituição do Estado Democrático de Direito proclama o princípio do planejamento 

(ou da programação)307, que transcende os limites da Constituição Orçamentária para interagir 

com todos os outros subsistemas308. A atividade do planejamento, submetida ao princípio da 

legalidade, está prevista no art. 174 da Constituição de 1988. Como destaca Gilberto Bercovici, 

“é a condição do plano, enquanto lei, debatida e aprovada pelos representantes do povo, que dá 

o caráter democrático ao planejamento”309. Além disso, a atuação dos governantes deve 

obedecer à hierarquia de prioridades e recursos fixada no plano, que, por consubstanciar um ato 

prospectivo, pode ser adaptado às novas circunstâncias, servindo como orientação e 

coordenação efetiva da política governamental, visando evitar o desvio de poder e o privilégio 

                                                           
306 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 77. 
307 Segundo José Afonso da Silva, programação relaciona-se, em primeiro lugar, com a formulação de objetivos 

e o estudo das alternativas da ação futura para alcançar os fins. Em segundo lugar, com a redução dessas 

alternativas de um número muito amplo a um pequeno e, finalmente, na prossecução do curso da ação adotada 

através do programa de trabalho. SILVA, José Afonso da. Orçamento-programa no Brasil. São Paulo: RT, 1973, 

p. 111-112. 
308 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 78.  
309 BERCOVI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 79. Nesse sentido, vide também: GRAU, Eros Roberto. A ordem 

econômica na Constituição de 1988. 8. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 263-264. 
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de interesses particulares na Administração. Desse modo, o planejamento é uma possibilidade 

de controlar a atuação do Estado, pois deve definir a direção e o ritmo que esta irá tomar310. 

Geraldo Vidigal lembra que as leis orçamentárias são distintas das leis que estabelecem 

planos, já que estas têm natureza programática, ao passo que aquelas são permissivas311, ora 

desempenhando funções de limitar o Estado e de proibir-lhe atos, ora de suprir efetivamente 

autorizações que a Constituição torna indispensáveis ao exercício regular da atividade pública. 

Ambas as espécies normativas buscam concretizar as ações governamentais impostas pela 

Constituição de 1988, a teor do art. 165, § 4º, que, em respeito ao princípio da programação 

orçamentária, estabelece que as leis dos planos, a lei de diretrizes orçamentárias e as leis 

orçamentárias anuais, deverão estar em consonância com o plano plurianual. 

A grande questão destacada por Gilberto Bercovici, é a da vinculação do Poder Público 

ao planejamento por ele realizado. Como previsto no art. 174, caput, da Constituição de 1988, o 

planejamento é impositivo para o poder Público e indicativo para o setor privado. Todavia, no 

que concerne ao setor público, o principal modo de controle da atividade planejadora é a 

vinculação do plano ao orçamento312. É que “a realização do plano depende de sua previsão 

orçamentária, ainda que parcial”313.  

A implementação dos planos opera-se por meio da realização dos investimentos 

públicos que devem estar explicitados nos orçamentos, executando de modo imediato ou a curto 

prazo os objetivos de médio e longo prazos contidos nos planos314. Todavia, nem mesmo o 

caráter materialmente constitucional ou mesmo as funções política e reguladora315 conferem, e 

                                                           
310 BERCOVI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 79; e GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São 

Paulo: RT, 1978, p. 76-79.  
311 VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Fundamentos do direito financeiro. São Paulo: RT, 1973, p. 259. Vide 

ainda: GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 244. 
312 BERCOVI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 79. Nesse sentido, vide: GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e 

regra jurídica. São Paulo: RT, 11978, p. 189 e 252. Para esse autor, “parte fundamental das definições tomadas 

pelo plano, condiciona, através do ordenamento jurídico do planejamento, as opções de natureza orçamentária 

que subordinam a ação do setor público”. A elaboração dos orçamentos anuais está condicionada pelos 

orçamentos plurianuais de investimentos e estes, vinculam-se às diretrizes e objetivos alinhados pelos planos 

nacionais de desenvolvimento (ibid., p. 189). 
313 BERCOVI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 79.  
314 BERCOVI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 79.  
315 Segundo Ricardo Lobo Torres, o orçamento tem três funções precípuas: a política, a econômica e a 

reguladora. Do ponto de vista político, o orçamento do Estado de Direito sempre constituiu forma de controle da 

Administração, que por seu intermédio fica adstrita à execução das despesas no período e nos limites 

estabelecidos pelo Legislativo. A função econômica do orçamento se acentuou nas últimas décadas, 

principalmente por influência da teoria de Keynes. Buscou-se, através das finanças funcionais e dos orçamentos 

cíclicos, muito mais o equilíbrio econômico que o orçamentário, adotando-se a técnica do déficit nos períodos de 
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nem podem conferir, caráter absoluto ao orçamento. Fosse o orçamento esse eficiente 

instrumento de controle não haveria a necessidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, editada 

para servir de instrumento limitador da discricionariedade na execução orçamentária316. 

É inegável o papel do orçamento como instrumento de controle político e também como 

instrumento de administração, que possibilita a redistribuição de renda, de intervenção na 

economia e de planejamento. Todavia, para maior efetividade, é necessário que as diretrizes de 

governo tenham reflexos no plano material das realizações, o que só é possível através da 

subordinação da lei orçamentária as leis que veicularem todo o programa de governo (art. 166, 

§§ 3º, I e 4º, CF). A lei orçamentária, por sua vez, precisa vincular os planos nacionais, 

regionais e setoriais (art. 165, § 4º), como imperativo de racionalizar a utilização de recursos 

escassos, visando obter melhores resultados do seu aproveitamento, razão pela qual a 

Constituição de 1988 instituiu o plano plurianual. 

O Constituinte de 1987-1988 se preocupou em modernizar os instrumentos 

orçamentários, buscando a integração entre planejamento e orçamento a médio e longo prazos. 

O art. 165 da Constituição de 1988 estabelece que a arquitetura do sistema orçamentário é 

composta por três leis orçamentárias: (i) Lei do Plano Plurianual (PPA); (ii) Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO); e (iii) Lei Orçamentária Anual (LOA), que devem estar integradas entre 

si, devendo a lei orçamentária anual respeitar as diretrizes orçamentárias, consonando ambas 

com o plano plurianual (arts. 165, § 7º, 166, § 4º e 167, § 1º), e todas elas, compatibilizadas com 

o planejamento global – econômico e social (art. 165, § 4º).   

 

                                                                                                                                                                                     

crise, para possibilitar investimentos na economia, e do superávit nos períodos de crescimento. A função 

reguladora modifica o relacionamento entre os poderes do Estado. “O orçamento regula o social e o econômico 

por intermédio da Administração; mas não vincula integralmente o Executivo, posto que a lei orçamentária 

apenas prevê as receitas e autoriza as despesas, competindo a autoridade administrativa, com larga dose de 

discricionariedade, efetivar os gastos e implementar a atividade fim. Por outro lado, a Administração não dirige o 

orçamento; a fixação de receitas tributárias não se faz para atender integralmente as políticas públicas traçadas 

pelo Executivo, posto que também se subordinam a critérios de justiça fiscal e a leis materiais; a escassez de 

recursos limita os gastos em políticas sociais e alei anual orçamentária acaba por se constituir no documento que 

sintetiza e dá objetividade numérica à atividade administrativa”. A função reguladora sinaliza para a gestão 

responsável do orçamento e para a consideração prática e teórica do mercado livre, entendido como organização 

social na qual se resolvem previamente as relações econômicas entre os cidadãos, suscetíveis de tributação e 

redistribuição (TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O 

orçamento na Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 65-77). 
316 Para Gilberto Bercovici, esta limitação da atividade planejadora exclusivamente às dotações é agravada pelas 

restrições impostas à atuação do Estado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000). 

Segundo ele, independentemente do mérito de buscar o controle dos gastos públicos, a LRF impõe uma política 

de equilíbrio orçamentário a todos os entes da Federação, embora a Constituição de 1988 não contemple o 

princípio do equilíbrio orçamentário (BERCOVI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma 

leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 81). 
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3.5.1 Plano Plurianual  

 

O plano plurianual, previsto nos arts. 165, I, e 165, § 1º, da Constituição de 1988, 

corresponde ao desdobramento do orçamento-programa. Tem por objetivo estabelecer os 

programas e metas governamentais de médio prazo. É planejamento conjuntural para a 

promoção do desenvolvimento econômico, do equilíbrio entre as diversas regiões do país e da 

estabilidade econômica317. 

Conforme preceitua o § 1º do art. 165, o plano plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública para as despesas 

de capital (criar, aperfeiçoar e expandir serviços públicos ou atividades de governo), as despesas 

decorrentes das de capital (garantir a continuidade dos serviços criados, expandidos e 

aperfeiçoados pelas despesas de capital) e os programas de duração continuada (manter os 

serviços existentes ou criar programas continuados, de acordo com as necessidades públicas 

levantadas)318. 

A concepção do plano plurianual é fruto do princípio da programação orçamentária e 

desdobramento da técnica do orçamento programa, na medida em que define o planejamento 

das atividades governamentais como forma de melhor atender às necessidades públicas. 

O § 4º do art. 165, ao determinar que os planos e programas sejam elaborados em 

conformidade com o plano plurianual, estabelece como limite material dos programas de 

governo, de um lado, a capacidade contributiva do povo governado e, do outro, a possibilidade 

de contrair dívida de um Estado. Dessa forma, os planos de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social (art. 21, IX), as diretrizes e bases do planejamento e 

desenvolvimento econômico equilibrado (art. 174, § 1º), os planos setoriais na área da educação 

(art. 214), do turismo (art. 180), do meio ambiente (art. 225) entre outros, devem ter os seus 

limites materiais definidos no plano plurianual319. 

                                                           
317 Para Ricardo Lobo Torres coloca em dúvida a utilidade do plano plurianual em face do declínio da função 

econômica do orçamento e da política desenvolvimentista induzida pelo dinheiro público (TORRES, Ricardo 

Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na Constituição. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2008, p. 79).  
318 SILVA, Sandoval Alves da. Direito sociais: leis orçamentárias como instrumento de implementação. 

Curitiba: Juruá, 2010, p. 133).  
319 Para Ricardo Lobo Torres, o orçamento plurianual deve se compatibilizar com os planos e programas 

nacionais, regionais e setoriais previstos no art. 165, § 4º da Constituição Federal (TORRES, Ricardo Lobo. 



110 

 

A Constituição de 1988 estipula ainda que o plano plurianual contemplará as metas da 

Administração Pública. A Lei 4.320/1964, em seu art. 25, parágrafo único, define metas como 

os resultados que se pretende obter com a realização de cada programa, em termos de realização 

de obras e serviços, ou ainda a quantidade de produto a ser ofertado, por ação, num determinado 

período. Resultado de um programa corresponde à efetividade no alcance do objetivo proposto, 

ou seja, a transformação ou mudança em uma realidade concreta a qual o programa se propôs 

modificar. O plano plurianual, além de trazer regionalizados os programas de governo, deve 

contemplá-los com metas, explicitando os resultados que se pretende alcançar com as obras e as 

atividades governamentais. 

O plano plurianual é lei formal, que depende do orçamento anual para que possa ter 

eficácia quanto à realização das despesas. Constitui mera programação ou orientação, que deve 

ser respeitada pelo Executivo na execução dos orçamentos anuais, mas não vincula o 

Legislativo na elaboração das leis orçamentárias. Ainda assim, o orçamento fiscal e o 

orçamento de investimento das empresas estatais devem se compatibilizar com o plano 

plurianual (art. 167, § 7º), e nenhum investimento que ultrapasse um exercício financeiro poderá 

ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a sua inclusão (art. 

167, § 1º)320. 

O plano plurianual, como destaca Gilberto Bercovici, tem por fundamento o 

encadeamento entre ações anuais de governo (previstas no orçamento anual) com um horizonte 

de tempo maior (necessário para um planejamento efetivo). O problema dele, segundo o autor, é 

a sua viabilidade, tendo em vista a inexistência de preocupação com o planejamento por parte 

dos governos pós-1988. Some-se a isso o fato de que “as suas relações com os outros planos 

previstos na Constituição não estão claras, apesar de o art. 165, § 4º, determinar a sua 

compatibilização com os demais planos nacionais, regionais e setoriais previstos no texto 

constitucional”321. 

                                                                                                                                                                                     

Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na Constituição. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2008, p. 80). 
320 Nesse sentido o entendimento de Ricardo Lobo Torres TORRES (Tratado de direito constitucional financeiro 

e tributário, v. V - O orçamento na Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 81-82). Em sentido 

contrário, Ives Gandra da Silva Martins, para quem “o plano plurianual de que faz menção o legislador não cuida 

somente de meras sugestões desenvolvimentistas, mas impõe ao Poder Público limites a sua atuação 

intervencionista e parâmetros à programação que implique despesas e receitas, vinculadas a mais um exercício. 

Por essa razão, tais planos por serem mais amplos, prevalecem sobre as leis orçamentárias anuais naquilo em que 

cuidar da mesma matéria, sendo a ordem de indicação do artigo 165, preferencial”. (MARTINS, Ives Gandra da 

Silva. Comentários à Constituição do brasil. São Paulo: Saraiva, 1991, v. 6, t. II, p. 184). 
321 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 80. 
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Ainda para o autor, “os instrumentos de controle orçamentário do planejamento 

previstos na Constituição favorecem a limitação do planejamento ao orçamento por meio dos 

planos plurianuais”. A redução dos planos ao orçamento, com a limitação destes à proposta 

orçamentária, sem garantir, efetivamente, os recursos para a execução e sem fixar objetivos para 

a atuação do Estado, é o principal problema a ser enfrentado para a retomada do planejamento 

democrático no Brasil322. 

A atividade administrativa objeto do planejamento passa a depender da efetiva 

realização da receita orçamentária e dos resultados positivos da economia. As políticas públicas, 

para serem implementadas, dependem de dinheiro, e não apenas de verba. Os direitos sociais e a 

ação governamental vivem sob a reserva do possível, isto é, da arrecadação dos ingressos 

previstos nos planos anuais e plurianuais. 

O planejamento não pode ser reduzido ao orçamento, pois assim perde sua principal 

característica: fixar diretrizes para a atuação do Estado, que servem também de orientação para 

os investimentos do setor privado. O plano plurianual é uma simples previsão de gastos, que 

pode ocorrer ou não323. Embora sirva para coordenar racionalmente os gastos, não pode ser 

confundido com o verdadeiro planejamento, voltado ao desenvolvimento, ou seja, à 

transformação das estruturas socioeconômicas324. 

 

3.5.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias 

 

O § 3º do art. 165 e o § 1º, inc. I do art. 169, da Constituição de 1988 estabelecem o 

conteúdo da lei de diretrizes orçamentárias, assinalando que a mesma: (i) compreenderá as 

metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente; (ii) orientará a elaboração da lei orçamentária anual; (iii) 

disporá sobre as alterações na legislação tributária; (iv) estabelecerá a política de aplicação das 

                                                           
322 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 8-81.  
323 O planejamento, consubstanciado no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias ou na lei 

orçamentária anual, é mera autorização para que a Administração execute o programa traçado em leis específicas 

que compõem o sistema do Direito Administrativo, que já não está voltado para a regulamentação de todo o 

social nem para a intervenção na economia, mas para complementar a atividade privada e para subsidiar as 

carências e insuficiências sociais. Para Ricardo Lobo Torres, o planejamento, qualquer que seja ele, controla a 

Administração quanto ao limite máximo de gastos, mas não a obriga a realizar a despesa autorizada, em virtude 

de sua natureza simplesmente formal (TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e 

tributário, v. V - O orçamento na Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 78). 
324 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 81. 



112 

 

agências financeiras oficiais de fomento; e (v) autorizará, especificamente, qualquer concessão 

de vantagens ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração 

de estrutura de carreiras e admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, na 

administração direta e indireta. 

É uma lei de natureza formal, de caráter anual, que orienta ou sinaliza para a feitura do 

orçamento, devendo ser elaborada no primeiro semestre de cada ano (art. 35, II, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias). Não cria, como lembra Ricardo Lobo Torres, 

“direitos subjetivos para terceiros nem tem eficácia fora da relação entre os Poderes do 

Estado”325. Da mesma forma que o plano plurianual, não vincula o Congresso Nacional quanto 

à elaboração da lei orçamentária, nem o obriga, se contiver dispositivos sobre alterações da lei 

tributária, a alterá-la efetivamente, nem o impede, no caso contrário, de instituir novas 

incidências fiscais”326. 

Em obediência ao princípio da programação, a lei de diretrizes orçamentárias é a 

segunda lei orçamentária de programação financeira, em que são veiculadas as regras 

necessárias para que o orçamento seja financeira e economicamente viável na concretização das 

diretrizes, objetivos e metas traçadas no plano plurianual.  

Além do conteúdo constitucional, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

nº 101/2000) introduziu na lei de diretrizes orçamentárias vários instrumentos de programação 

voltados para o resultado fiscal, sem origem no plano plurianual, resultando em distorções no 

seu conteúdo. Entre essas distorções, Ricardo Lobo Torres cita a que transforma a lei de 

diretrizes orçamentárias em instrumento de planejamento trienal. O art. 4º, § 1º da Lei de 

Responsabilidade Fiscal prevê que a lei de diretrizes orçamentárias conterá um anexo de metas 

fiscais em que serão estabelecidas as metas anuais a serem implementadas no exercício 

financeiro a que se refere a lei e nos dois seguintes. Ainda segundo o autor, essa medida, 

consubstanciada no Plano Trienal, tem inspiração no modelo adotado na Nova Zelândia e vem 

sendo adotada em inúmeros países membros da OCDE, coma finalidade de fixar as intenções 

fiscais para os próximos três anos e os seus objetivos de longo prazo327. 

Para Gilberto Bercovici, a limitação da atividade planejadora exclusivamente às 

dotações orçamentárias é agravada pelas restrições impostas à atuação do Estado em todos os 

                                                           
325 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 85. 
326 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 85-86.  
327 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na 

Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 92-92.  
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níveis pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo ele, “independentemente do mérito de 

buscar o controle dos gastos públicos”, esta lei “impõe uma política de equilíbrio orçamentário 

a todos os entes da Federação”, que não foi contemplada na Constituição de 1988 justamente 

para não inviabilizar a promoção do desenvolvimento, objetivo da República fixado no seu art. 

3º, II328. 

 

3.5.3 Lei Orçamentária Anual 

 

Além do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias, a Constituição de 1988, 

em seu art. 165, § 5º, dispõe sobre a lei orçamentária anual, a qual compreenderá, em 

atendimento ao princípio da universalidade329, o orçamento fiscal (I), o de investimento das 

empresas estatais (II) e o da seguridade social (III). Ao estabelecer a disciplina básica da lei de 

meios, a Constituição Federal já menciona alguns princípios gerais orçamentários: anualidade, 

unidade, universalidade (peça única), equidade entre as regiões e exclusividade. Sua principal 

atribuição é a estimativa de receitas e a fixação de despesas para o exercício financeiro que 

corresponde ao ano civil (art. 34 da Lei nº 4.320/1964)  

A lei orçamentária conterá o orçamento de todas as entidades que detenham ou recebam 

dinheiro público (art. 165, § 5º, I). De igual maneira, conterá “o orçamento de investimento das 

empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 

direito a voto” (art. 165, § 5º, II). Por fim, conterá “o orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, 

bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público” (art. 165, § 5º, III).  

O art. 165, § 8º, da Constituição Federal confirma e assegura o princípio da 

exclusividade, que restringe o conteúdo da lei orçamentária anual a previsão da receita e a 

fixação da despesa330. A ideia de previsão, como ressalta José Afonso da Silva, “indica que o 

                                                           
328 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 81. 
329 O princípio da universalidade, previsto no art. 165, § 5º da Constituição de 1988, impõe a inclusão no 

orçamento anual de todas as receitas e despesas da Administração. Significa que todas as receitas e despesas dos 

Poderes, fundos, órgãos, entidades da Administração direta ou indireta devem estar incluídas na lei orçamentária 

anual. 
330 O próprio dispositivo abre exceções: (i) autorização para abertura de créditos suplementares; e (ii) contração de 

operações de crédito, “ainda que por antecipação da receita”, conforme se vê da parte final do § 8º do art. 165 (no 

início do ano, normalmente, o governo não tem caixa para suportar os gastos iniciais, especialmente aqueles 

relativos ao pagamento do funcionalismo público, tendo que obter financiamento perante bancos comuns para 

suportar tais gastos, até que haja ingresso de dinheiro). Não se pode dizer, contudo, que a abertura de créditos 

suplementares ou as operações de crédito sejam matérias estranhas ao orçamento, já que a abertura de créditos 
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orçamento constitui cálculo prospectivo de receitas e despesas, denotando algo que se há de 

realizar no futuro, o que o distingue do balanço que é cálculo retrospectivo, isso é, recapitulação 

de gastos e ingressos já realizados”331. 

Este trabalho não se preocupa em retomar o histórico debate sobre a natureza jurídica do 

orçamento, não sendo seu objetivo determinar se é uma lei material, com conteúdo de regra de 

direito e eficácia inovadora, ou se é mero ato administrativo, que só do ponto de vista formal 

reveste as características de lei. Contudo, reconhece a sua relevância, uma vez que dele 

dependem outras questões: a da obrigatoriedade de o Executivo realizar as despesas previstas; a 

da criação de direitos subjetivos para terceiros; a da revogação das leis financeiras materiais332. 

Com essas leis orçamentárias, completa-se o ciclo do planejamento tridimensional em 

matéria financeira, com a possibilidade material de implementação de políticas públicas e 

concretização dos programas de governo e dos direitos fundamentais, por meio do 

financiamento de tais atas atividades e projetos governamentais.  

É inegável o aspecto econômico do orçamento. Pode-se dizer, inclusive, que hoje, ele 

constitui-se num dos principais instrumentos de intervenção estatal. De um lado, funciona como 

instrumento de otimização de recursos financeiros. Compatibilizando as necessidades da 

coletividade com as receitas estimadas e efetivamente ingressadas nos cofres públicos, obriga o 

administrador a exercitar maior racionalidade econômica.  De outro, elege as prioridades da 

ação governamental ajustando-a ao conjunto da situação econômica do país, em um 

determinado momento, buscando alternativas de otimização de recursos financeiros disponíveis, 

fato que implica cálculo econômico, a fim de que as necessidades públicas sejam satisfeitas 

mediante um dispêndio mínimo.  

Além disso, existe uma clara correlação entre a economia privada e as finanças públicas. 

O orçamento, como veiculador de determinada política financeira do Estado, acaba 

                                                                                                                                                                                     

suplementares se destina ao reforço da dotação orçamentária existente e as operações de crédito têm natureza de 

antecipação de receitas orçamentária. 
331 SILVA, José Afonso da. Orçamento-programa. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar; 

NASCIMENTO, Carlos Valder do (Orgs.). Tratado de direito financeiro, v. 2. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 101. 
332 Ricardo Lobo Torres, ao referir-se ao orçamento, afirma ser este “materialmente constitucional, posto que 

essencial ao estado de Direito, que se constitui na via tributária e na dos gastos públicos” (Tratado de direito 

constitucional financeiro e tributário, v. V - O orçamento na Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, 

p. 1.). No mesmo sentido, Geraldo Vidigal, para quem “não há, pois, como negar ao orçamento o caráter de ato-

regra. Não se limita o Estado, quando promulga o orçamento, a mero ato administrativo subjetivo, que apenas 

alcance direitos do próprio Estado e incompatível com o conteúdo substancial da lei. Nem se limita o orçamento 

a satisfazer condição para a validade de ato anterior – o que o conteria nas fronteiras do ato condição, da 

classificação de DUGUIT. Ato de império, que coercitivamente impõe dimensões à iniciativa empresarial, 

tomada como um todo, assim como ao poder de compra, ao consumo, investimento e ocupação, o orçamento é 

lei, substancialmente, ato de conteúdo político-administrativo – e não apenas lei em sentido formal” (VIDIGAL, 

Geraldo de Camargo. Fundamentos do direito financeiro. São Paulo: RT, 1973, p. 263).  
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direcionando a política econômica global do Estado. Por meio dele é possível ao Estado 

estimular ou desestimular a produção, o consumo e o investimento, ora incrementando a política 

de gastos públicos (déficit sistemático), ora contendo as despesas, adiando obras e serviços e, ao 

mesmo tempo, aumentando a carga tributária para absorver o poder aquisitivo dos particulares 

(superávit orçamentário)333. 

O equilíbrio orçamentário, que no passado era um dos mais importantes princípios das 

finanças públicas, hoje está relativizado, dependendo das situações conjunturais. Num período 

de depressão econômica, por exemplo, o equilíbrio orçamentário pode conduzir a desempregos 

generalizados, ao sucateamento dos parques industriais etc. Se a força produtiva do país não se 

expandir por falta de energia elétrica, deficiência no sistema de comunicações, fragilidade ou 

ineficiência do sistema de transporte de cargas ferroviária, marítima, rodoviária etc., o déficit 

que se originar das despesas com vistas a remoção desse pontos de estrangulamento, que 

impedem o desenvolvimento integrado da economia nacional, será plenamente justificável.  

O planejamento exerce função regulatória da sociedade através da Administração. O 

orçamento não visa precipuamente ao controle do Executivo, nem ao dirigismo econômico e ao 

intervencionismo, senão que procede à regulação da economia e das relações sociais - como por 

exemplo saúde, educação, políticas públicas etc. -, por intermédio da atividade administrativa, 

de caráter subsidiário.   

                                                           
333 HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 76. 
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4 ESTADO E PLANEJAMENTO 

 

 

4.1 PLANEJAMENTO, PLANO E A LEI DO PLANO 

 

Ao tema – planejamento – está subjacente uma reflexão sobre o seu regime jurídico, sua 

origem constitucional e as relações ideológicas, políticas e jurídicas, bem como a interpretação 

e aplicação do ordenamento jurídico vigente no que concerne aos institutos a ele relacionados 

(plano, lei do plano etc.) e que hoje compõem o Estado e suas realidades frente à sociedade 

contemporânea334.  

Um dos enfoques, portanto, será o das transformações sofridas pelo Estado, em face de 

seu desempenho econômico, buscando maximizar as decisões políticas diante da nova 

concepção e assunção de responsabilidade pela direção, coordenação e fiscalização da aplicação 

dos recursos públicos, cujo foco é a promoção do bem-estar social335. O outro, que será 

desenvolvido nas linhas seguintes, procura estabelecer a diferença de entendimento entre 

planejamento e plano, fazendo ainda uma breve abordagem sobre o plano como conteúdo da 

norma de direito econômico (a lei do plano). 

O planejamento econômico apresenta-se como “uma técnica de intervenção”336. A 

decisão pela sua adoção é política, traduzindo a “opção por uma ideologia que se consagrará 

constitucionalmente no Direito Positivo do país que assim a tenha preferido”, passando-se à 

“legislação ordinária para consubstanciar a política econômica a ser posta em prática”337. Ao 

                                                           
334 Eros Grau considera imprescindível para a construção precisa da noção de planejamento, a definição de 

elementos específicos da situação social, econômica e política na qual a atividade se desenvolve (GRAU, Eros 

Roberto Grau. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 3-4. 
335 Cf. capítulo 4.2, que trata da evolução histórica do planejamento. 
336 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito econômico. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 449. Ainda para o 

autor, embora traduza uma técnica, a expressão “planejamento”, está eivada de conotação política e tem as 

seguintes acepções: (i) pelo prisma da Ciência Econômica, seria a técnica de elaborar planos: (ii) do ponto de 

vista da administração, seria a prática de uso de planos; (iii) pelo prisma jurídico, há de ser a regulamentação 

legal dos planos, isto é, a integração no conceito do Estado de Direito, da política econômica intervencionista, 

mediante o planejamento (Ibid., p. 449). É este também o entendimento de Eros Grau, para quem o planejamento 

(na ordem econômico-social), como método de intervenção, está vocacionado à ordenação do processo 

econômico para melhor funcionamento da ordem social (GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra 

jurídica. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 65). Essa doutrina foi acolhida pela Constituição de 

1988, no art. 174, que inclui o planejamento entre as funções do Estado como agente normativo e regulador da 

atividade econômica.  
337 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito econômico. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 449.  
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Direito interessam todas as manifestações legais, desde o texto da Constituição, até os processos 

e procedimentos referentes à elaboração da Lei do Plano, a sua natureza, bem como a sua 

execução e os controles dela decorrentes. 

Eros Grau conceitua o planejamento econômico como sendo 

a forma de ação estatal, caracterizada pela previsão de comportamentos econômicos e 

sociais futuros, pela formulação explícita de objetivos e pela definição de meios de 

ação coordenadamente dispostos, mediante a qual se procura ordenar, sob o ângulo 

macroeconômico, o processo econômico, para melhor funcionamento da ordem social, 

em condições de mercado”338. 

 

Ainda, para o autor, “o planejamento apenas qualifica a intervenção do Estado sobre e 

no domínio econômico, na medida em que esta, quando consequente ao prévio exercício dele, 

resulta mais racional”339, devendo “ser compreendido dentro do contexto de legitimação do 

Estado pela capacidade de realizar objetivos pré-determinados (como os fixados pelo art. 3º da 

Constituição de 1988)”, com vistas ao atingimento de fins que alterem a situação econômica e 

social vivida em determinado momento, traduzindo-se em uma atuação do Estado voltada 

essencialmente para o futuro340. 

O planejamento econômico é, portanto, técnica instrumental e operativa que indica o 

caminho que deve ser seguido para as ações futuras (meios)341, visando a promoção das 

transformações econômicas e sociais e implementação dos fundamentos e objetivos da 

República Federativa do Brasil (diretrizes e metas). Como registra Eros Grau, a partir da adoção 

das técnicas de planejamento, que envolvem previsões de desenvolvimentos futuros como base 

para tomada de decisões, a administração estatal passou a ser desenvolvida de modo 

prospectivo342. E essa natureza prospectiva do planejamento, “quando as definições através dele 

consumadas assumem forma normativa, implica uma ruptura da técnica ortodoxa da elaboração 

do Direito, tradicionalmente retrospectiva”343.  

                                                           
338 GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 65. 
339 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 

129. 
340 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 

192. Vide nesse sentido, Agustiín A. Gordillo, para quem o planejamento supõe uma insatisfação com o presente 

e uma vontade de transformar o futuro (GORDILLO, Agustín A. Planificacion, partyicipacion y liberdad em el 

processo de cambio. Buenos Aires: Ediciones Macchi, 1973, p. 8-9 e 23. 
341 É, como diz Irene Nohara, “uma ferramenta administrativa fundamental para a consecução de objetivos ou 

metas” em que antes da ação são analisados inúmeros fatores condicionantes (prazos, custos, desempenho) e 

conjunturais (riscos envolvidos), “tendo em vista o cenário econômico (inflação, escassez de certos recursos 

etc.), para o alcance de determinados resultados” (NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo. 2.ed. São 

Paulo: Atlas, 2012, p. 523). 
342 GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 74-75.  
343 GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 74-75. 
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Segundo Gilberto Bercovici, “o planejamento coordena, racionaliza e dá uma unidade 

de fins à atuação do Estado, diferenciando-se de uma intervenção conjuntural ou 

casuística”344. Ainda para o autor, o planejamento é mais do que uma técnica pretensamente 

neutra, trata-se de instância comprometida axiologicamente tanto pela ideologia 

constitucional, quanto pela busca da transformação do status quo econômico e social345.  

O plano, por sua vez, “é a expressão da política geral do Estado. É mais do que um 

programa, é um ato de direção política, pois determina a vontade estatal por meio de um 

conjunto de medidas coordenadas, não podendo limitar-se à mera enumeração de 

reivindicações”346. Quando global, o plano envolve não somente a totalidade da vida 

econômica do país, mas também as demais circunstâncias de toda a vida social. É expressão 

de uma política econômica e social ampla e dela se faz instrumento347.  

No que concerne a diferença de entendimento entre “planejamento” e “plano”, cabe 

aqui o escólio de Eros Grau, para quem, este, é a expressão documental da projeção de uma 

série de atos de intervencionismo, cuja formalização está sujeita a manifestação do Poder 

Legislativo348 e aquele, constitui o “ato de planejar”, e prende-se essencialmente à ideia de 

racionalizar o emprego de meios disponíveis para deles retirar os efeitos mais favoráveis; 

plano é o documento, a “peça técnica” decorrente da “ação de planejar”, quando se adota a 

orientação político-econômica de intervenção pelo planejamento349. 

A “lei do plano” é um diploma legal de duração predeterminada, composto de alguns 

poucos artigos, adotando a peça técnica (plano) com suas especificações qualitativas e 

quantitativas350. E como lei, há de estar em consonância com a ideologia aceita. Em regra, em 

respeito ao princípio democrático de que um governo não pode impor medidas 

                                                           
344 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 

192-193. Nesse mesmo sentido, vide: MONCADA, Luís S. Cabral de. A problemática jurídica do planeamento 

económico. Coimbra: Coimbra Editora, 1985; COMPARATO, Fábio Konder. Planejar o desenvolvimento: a 

perspectiva institucional. In: Para viver a democracia. São Paulo: Editora Brasiliense, 1989, p. 102-103. Em 

sentido contrário, Eros Grau, para quem o planejamento não é uma modalidade de intervenção estatal, apenas 

qualifica a intervenção do Estado, ao torna-la mais racional (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na 

Constituição de 1988. 8. Ed. São Paulo: Malheiros, 203, p. 129 e 262. 
345 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 

192-193.  
346 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 

192. Nesse sentido: MONCADA, Luís S. Cabral de. A problemática jurídica do planejamento. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1985, p. 206-209; e SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito econômico. São Paulo: 

Saraiva, 1980, p. 203.   
347 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Lições de direito econômico. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 

Editor, 2002, p. 172. 
348 GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 76-77.  
349 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. 6. ed. São Paulo: LTr, 2005, 

p. 371.   
350 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito econômico. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 454.   
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administrativas ou político-econômicas ao seu sucessor, a lei do plano deve ser elaborada e 

sua vigência deve extinguir-se dentro do período do mandato de um governo. As leis dos 

planos seriam, em princípio, leis programáticas, leis de diretrizes e que traçam, inclusive, 

prioridades da efetivação da política ali definida. São geralmente voltadas para políticas a 

serem executadas e, portanto, necessitam ser portadoras de qualidades de mobilidade e 

flexibilidade que as leis ordinárias não possuem. Na sistemática brasileira, os planos nacionais 

são apresentados sob a forma de diretrizes gerais de desenvolvimento, definindo objetivos e 

políticas globais e regionais351.  

Eros Grau, após examinar o problema da inserção do plano no direito positivo 

brasileiro e os aspectos da história do planejamento no Brasil, apresenta, a propósito dos 

marcos jurídicos dentro dos quais se praticou o planejamento nacional, as seguintes premissas 

em relação aos Planos Nacionais de Desenvolvimento: 

(i) as leis relativas aos planos aprovam as suas diretrizes e prioridades; os planos 

consubstanciam  anexos àquelas leis (o plano não é objeto de aprovação do 

Poder Legislativo, mas sim os seus objetivos e meios constantes, constantes de 

diretrizes e prioridades); 

(ii) às diretrizes e prioridades definidas pelo planos é atribuída natureza flexível, 

uma vez que (além de prevista a sua revisão, bem como dos orçamentos 

plurianuais e de investimentos) incumbe ao Poder Executivo o dever de 

adaptá-las às circunstâncias emergentes e de atualizar os elementos 

quantitativos a que se referem eles; 

(iii) os planos, atendido o princípio da preservação da economia de mercado, 

definem indicações para o setor privado e traçam normas relativamente 

impositivas para o setor público;  

(iv) os planos são meramente indicativos para o setor privado, definindo-se as 

normas neles contidas (suas diretrizes e prioridades) como meras 

recomendações; 

(v) as definições dos planos, dirigidas ao setor privado, não vinculam o setor 

público ao seu conteúdo; 

(vi) os planos condicionam o comportamento do setor público mediante a 

vinculação dos orçamentos anuais, através dos orçamentos plurianuais de 
                                                           
351 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito econômico. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 452-457. 
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investimentos, às suas diretrizes e prioridades; além disso, uma série de outras 

determinações, relativas à matéria financeira, está voltada à compatibilização 

da atuação do setor público, nos três níveis de Governo, àquelas diretrizes e 

prioridades; 

(vii) a vinculação do setor público às diretrizes e prioridades dos planos, no que se 

refere à matéria orçamentária, no setor de investimentos, se opera apenas 

internamente, não o obrigando perante o setor privado (por isso as diretrizes e 

prioridades do plano, em relação ao poder público, são apenas relativamente 

impositivas); 

(viii) as definições do plano, que importem a execução de medidas que dependam de 

alteração legislativa, assumem, em relação ao setor público, o caráter de meras 

recomendações, não o vinculando nem mesmo internamente;  

(ix) os planos, através da fixação de diretrizes e prioridades, indicam o que se 

espera seja realizado no setor privado durante o período alcançado pelas suas 

previsões (esclarecendo que o setor público pretende realizar intervenções 

sobre o desenvolvimento do processo econômico e social) e definem o que será 

realizado pelo setor público e quais os meios que serão postos em prática para 

que tal ocorra352. 

O Direito Econômico Positivo considera o planejamento a partir da ideologia que o 

adote, razão pela qual, o primeiro passo é registrado na consignação que o legitima na 

Constituição Federal. O planejamento, como técnica, pode levar ao plano (peça técnica) e 

este, pode se transformar em lei (lei do plano) – a lei que aprova o plano e todos os demais 

instrumentos legais que figuram como outros tantos passos da Política Econômica destinada a 

corporificar os princípios da ideologia353. E como “ato de uma coletividade organizada em 

Estado, assumirá as condições de lei discutida e aprovada, de modo a representar, 

efetivamente, os anseios e as possibilidades expressas pelos representantes eleitos desta 

coletividade”354. 

 

 

                                                           
352 GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 225-226. 
353 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Lições de direito econômico. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 

Editor, 2002, p. 172-173. 
354 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Lições de direito econômico. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 

Editor, 2002, p. 174.175.  
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4.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PLANEJAMENTO  

 

O planejamento encontra origens nos planos de divisão territorial, ainda no século 

XVIII, como a expressão gráfica de uma realidade física, ampliada, posteriormente, para 

abrigar também a noção de ordenação sistemática de todo um conjunto territorial355, 

especialmente nos traçados urbanísticos que deram novas formas as cidades, cujas estruturas 

já não mais convinham às necessidades do progresso econômico.  

Tomava-se ainda “da noção de planejamento como uma expressão da ordenação 

sistemática de um conjunto físico” e da tentativa de adequação deste espaço a uma outra 

realidade, tendo em vista a intensificação da atividade industrial. “A noção de planejamento, 

então, embora ainda restrita à expressão de um método de ação racional, a ser seguido pelos 

fatores de produção, no interior da grande indústria, tem os seus horizontes sensivelmente 

ampliados” e com o impulso da evolução tecnológica, passam a ser desenvolvidas as técnicas 

de planejamento ou planificação industrial, que compreende a previsão das ações exigidas 

entre o início e o fim da produção e a preparação para levar a cabo estas ações, “englobando 

também a previsão e organização de medidas para fazer face a quaisquer ocorrências não 

programadas, favoráveis ou não, que possa acontecer ao longo do processo”356. 

Também como o objetivo de aprimoramento da realidade, o planejamento econômico 

foi instituído no sentido de traçar ações coordenadas a serem implementadas no tempo, 

conforme programas definidos a partir de objetivos previamente estabelecidos. 

O planejamento, como registra Washington Peluso Albino de Souza, vem sendo 

adotado em todos os países, independentemente de regimes e ideologias políticas. Existia, 

num primeiro momento, uma resistência ideológica liberal à sua adoção, uma vez que a sua 

prática era atribuída aos regimes ditatoriais. “Na medida em que o Neoliberalismo passou a 

aceitar a intervenção do Estado no domínio econômico, desenvolvendo-se as suas técnicas, o 

planejamento se foi impondo como a mais completa de todas elas”357. Após a Segunda Guerra 

Mundial, generalizou-se a aceitação do planejamento. Entre a Primeira e a Segunda dessas 

Guerras, ele foi adotado justamente nos países que romperam as estruturas tradicionais ali 

predominantes, fosse ela de natureza feudal, como na Rússia czarista, ou liberal, como na 

                                                           
355 GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 9-10. 
356 GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 10. 
357 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. 6. ed. São Paulo: LTr, 2005, 

p. 371.   
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Alemanha e na Itália, ou, ainda, em nações que atravessaram crise no capitalismo liberal, 

como os Estados Unidos (com o famoso plano New Deal)358. 

Ainda para o autor, 

Graças a este fato, procurou-se aperfeiçoar a técnica dos planos, adaptando-os aos 

diferentes regimes políticos, como aos diversos estágios em que se encontraram as 

economias das respectivas nações, sobretudo as subdesenvolvidas, colocadas ante ao 

imperativo de racionalizar a utilização de recursos escassos para obter melhores 

resultados do seu aproveitamento, passaram a tomar os planos como um preceito 

fundamental de ação359. 

 

Embora se possa encontrar na economia nacional alemã de finais do século XVIII e 

princípios do século XIX a defesa pioneira da planificação estatal360, somente a partir da 

instituição do sistema socialista na União Soviética, no início do século XX, é que se assistiu 

verdadeiramente à criação de uma estrutura planificada de organização e gestão da economia. 

Como assinala Eros Grau, posteriormente aos estudos de Taylor e Fayol, durante a Primeira 

Guerra, “a noção de planejamento se enriquece, passando a ser compreendida como 

sistemática voltada a um fim determinado; define-se então o seu caráter finalístico, inerente à 

noção que dele atualmente discernimos”361.  

O planejamento surge no século XX como forma de imprimir ao mercado um 

direcionamento diferente daquele que o regeria se deixado às suas “leis naturais”. Ficou 

evidenciado que aquela racionalidade do mercado, deixada ao livre funcionamento de suas 

forças intrínsecas, não produziu resultados satisfatórios.   

A primeira experiência em planejamento econômico verificou-se em 1928, na antiga 

União Soviética, com o 1º Plano Quinquenal, para o período 1928-1932362. Eros Grau faz 

referência a criação, em 1921, da Gosplan (Comissão Central do Plano de Estado), organismo 

a que se atribui a elaboração do planejamento nacional, que tem como uma das suas 

                                                           
358 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. 6. ed. São Paulo: LTr, 2005, 

p. 289 e 296.  
359 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Lições de direito econômico. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 

Editor, 2002, p. 171. 
360 Nesse sentido, vide DENIS, Henri. História do pensamento econômico. 8. ed. Livros Horizonte, 2000, p. 286.  
361 GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 11. 
362 Antes disso, registre-se a adoção de um planejamento econômico, de forma embrionária, a partir de 1917, 

com a instituição do Conselho Superior da Economia Nacional, que tinha por atribuição formular princípios 

gerais e elaborar um plano destinado a regular a vida econômica da União. O planejamento soviético alicerçou-

se em bases diferentes, e principalmente no princípio da propriedade coletiva dos meios de produção, e, 

consequentemente, no princípio da direção planificada do desenvolvimento pelo Estado. O banimento do 

princípio da propriedade privada dos meios de produção e sua substituição pelo da propriedade coletiva trouxe 

como consequência a eliminação do princípio da liberdade de iniciativa, e, coerentemente com esta mudança, à 

adoção de uma direção planificada e centralizada da economia (LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. 

Direito econômico. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 253).  
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finalidades a luta contra a escassez de recursos e a reconstrução de uma economia devastada 

pela guerra. Segundo o autor, “já naquela ocasião delineava-se, com nitidez, a noção de 

planejamento como vinculada a um sistema de coordenação do processo econômico”363. 

Com a crise econômica da década de 1930 e a necessidade, cada vez mais 

pronunciada, de atuação do setor público em relação ao processo sócio-econômico, vai-se 

encaminhando o “emprego de técnicas de planejamento pelos países do Ocidente, seja para 

fins de intervencionismo racionalmente postulados, seja para o efeito de racionalizar a 

execução de obras públicas”364. Eros Grau cita, entre outros, as experiências na França, com o 

Plano Tardieu, em 1928, e, cinco anos após, um plano de grandes obras, o Plano Marquet; nos 

Estados Unidos, em 1933, com a criação do Tennessee Valley Authority, a primeira grande 

experiência de planejamento regional; na Alemanha, a partir de 1936, o Plano de Quatro 

Anos, sob inspiração de Goering365. Ainda segundo o autor, “durante o período que se estende 

até o final da Segunda Guerra, chega-se a conclusão de que o planejamento é pressuposto 

indispensável de todo programa de ação política, econômica e social”366. 

O planejamento soviético alicerçou-se em bases diferentes, e principalmente no 

princípio da propriedade coletiva dos meios de produção367, e, consequentemente, no 

princípio da direção planificada do desenvolvimento pelo Estado. O banimento do princípio 

da propriedade privada dos meios de produção e sua substituição pelo da propriedade coletiva 

trouxe como consequência a eliminação do princípio da liberdade de iniciativa, e, 

coerentemente com esta mudança, à adoção de uma direção planificada e centralizada da 

economia368.  

A racionalidade no controle das medidas de política econômica surge dentro de dois 

quadros econômicos absolutamente distintos. Não se pode conceber que o planejamento seja 

um instrumento de busca de racionalidade vinculado a uma ideologia política. Se se aceitar 

que o planejamento tenha como finalidade a busca de uma coerência e adequação das medidas 

de política econômica adotadas por um país, não se poderá restringir sua adoção somente por 

países que se pautam por uma economia de mercado ou por aqueles que a rejeitam. 

                                                           
363 GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 11. 
364 GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 11. 
365 GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 11-12.  
366 GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 12. 
367 João Bosco Leopoldino da Fonseca, com apoio em Jean Vergeot, relembra que no período de construção do 

socialismo, “a economia se baseia na apropriação socialista dos meios de produção soba forma de propriedade de 

Estado (pública) e de propriedade coletiva das entidades cooperativas. Esta última se aproximará gradualmente 

da propriedade de Estado até o estabelecimento de uma forma unificada de propriedade comunista pública dos 

meios de produção” (Direito econômico. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 253, nota 19). 
368 LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. Direito econômico. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 253. 
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E é sob esse pressuposto que se deve entender a iniciativa da França, em 1947, de 

adotar o planejamento econômico como forma de coordenar racionalmente as medidas de 

política econômica. O I Plano Econômico francês, adotado para o período de 1947-1952, por 

iniciativa de Jean Monnet, teve por finalidade contribuir para a reconstrução da economia 

francesa depois da Segunda Guerra, proporcionando à França meios de produção mais rápidos 

e modernos369, com foco na reconstituição dos setores de base (transportes, energia, 

siderurgia, materiais de construção, máquinas agrícolas etc.). O II Plano francês, para o 

período de 1954-1957, dá ênfase a algumas ações de base (e não mais os setores de base): 

desenvolvimento da pesquisa científica e técnica, difusão dos métodos modernos de produção, 

especialização e adaptação das empresas, reconversão da mão de obra, organização dos 

mercados agrícolas. O III Plano francês, para o período de 1958-1961, teve tríplice meta a ser 

atingida: o restabelecimento dos equilíbrios, que tinham sido rompidos pela aceleração do 

período anterior; encaminhar a proposta para o Mercado Comum; e preparar a formação e o 

pleno emprego da juventude. O IV Plano francês, para o período de 1962-1965, recebe o 

nome de “Plano de Desenvolvimento Econômico e Social”, por se preocupar com os aspectos 

sociais do desenvolvimento (saúde, cultura, urbanização) e com os aspectos regionais. O V 

Plano francês, para o período de 1966-1970, tem uma perspectiva, porque faz sobressair a 

compatibilidade entre planejamento e mercado370. Os demais planos foram sendo editados 

com a mesma periodicidade, buscando sempre definir a linha de desenvolvimento da França, 

perspectivas econômicas, emprego e além-mar etc. 

 

 

4.3 A EXPERIÊNCIA DE PLANEJAMENTO NO BRASIL 

 

Historicamente, o Brasil somente passou a adotar políticas públicas no que tange à 

ordem econômica a partir da Constituição de 1934. Em relação aos dois regimes 

constitucionais anteriores, o Imperial de 1824371 e o Republicano de 1891372, não havia uma 

                                                           
369 LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. Direito econômico. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 254. 
370 LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. Direito econômico. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 254. 

Ainda para o autor, “o V Plano francês se pauta por acentuar o seu caráter de lei. Isso quer dizer que, para a sua 

elaboração, ele passou pelas exigências de uma discussão democrática, tendo o Parlamento se pronunciado em 

duas oportunidades: a respeito das grandes opções do Plano e, depois, sobre o próprio Plano. Ele é proposto 

como uma solução razoável visando “buscar uma via intermediária entre os dois extremos que são o estatismo e 

o laissez-faire incondicional preservando o dinamismo da iniciativa privada, mas submetendo-a a uma 

orientação em conformidade com o bem comum” (LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. Direito 

econômico. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 256).  
371 O período imperial brasileiro, caracterizado pelo governo “monárquico, constitucional e representativo” não 

previu o planejamento em seu Constituição, mas alguns problemas nacionais crônicos mereceram legislação 
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política de planejamento econômico para desenvolvimento do país. Neste período, a economia 

brasileira era extrativista agrária, voltada para o mercado externo, baseada em mão de obra 

escrava, fato que não dificultava a consolidação de um mercado consumidor373.  

A Constituição de 1934 absorveu os princípios neoliberais e, por vezes, mais 

acentuadamente dirigistas. A identificação dos elementos ideológicos pode ser feita pelas 

expressões “garantia da liberdade econômica”, isto é, os “princípios da justiça e as 

necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos a existência digna” (art. 115). 

A expressão plano foi adotada pela primeira vez em textos constitucionais brasileiros, com o 

sentido de uma política de planejamento em dimensões abrangentes. O art. 16 das 

Disposições transitórias dispunha: “Será imediatamente elaborado um plano de reconstrução 

da economia”374. 

A Constituição de 1937 não registra o vocábulo plano nenhuma vez375. Apesar disso, 

na vigência dela, foi elaborado o Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da 

Defesa Nacional (Decreto-Lei nº 1.058/1939), da maior importância para a realidade 

brasileira. 

A Constituição de 1946, considerada o diploma da redemocratização brasileira, 

caracteriza-se como neoliberal e democrática procurando adaptar a situação brasileira à 

                                                                                                                                                                                     

especial (SOUZA, Washington Peluso Albino de. Lições de direito econômico. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris Editor, 2002, p. 175). 
372 Washington Peluso Albino de Souza chama a atenção, entretanto, para os problemas econômicos críticos e 

crônicos que vinham do Império e que mereceram medidas legislativas anteriores à própria Constituição de 

1981. Fazendo referência ao Decreto nº 524, de 26 de junho de 1890, ele destaca em seu conteúdo a expressão 

plano que poderia perfeitamente corresponder a um planejamento setorial no âmbito de integração nacional. O 

art. 1º do decreto antes referido, após discriminar as hipóteses da competência federal, considerava as estradas de 

ferro nele especificadas, como fazendo “parte de um plano geral de viação”. A ideologia liberal republicana, 

abstencionista em termos de ação econômica direta do governo, não dispensava a elaboração de um plano geral 

de viação que comandaria a atividade privada na execução dos serviços considerados de utilidade pública. 

Portanto, naquele momento, já não se admitia a construção de estradas ao bel prazer da iniciativa privada. Ao 

contrário, esta era atraída para a realização dos interesses mais amplos da coletividade, expressos pelo Governo 

em um plano. Uma outra curiosidade, é que o art. 3º da Constituição de 198, reservando 14.100 quilômetros 

quadrados de terra no Planalto Central do País para a futura Capital Federal é considerado como que uma 

antevisão e predeterminação que se assemelham às projeções dos planos (Ibid., p. 176). 
373 Sobre a utilização da técnica de planejamento no Brasil, Octavio Ianni diz ser muito provável que a sua 

utilização, enquanto instrumento de política econômica estatal, tenha começado a ser incorporada pelo poder 

público durante a Segunda Guerra Mundial. Ao menos, foi nessa época que a planificação passou a fazer parte 

do pensamento e da prática dos governantes como técnica mais racional de organização de informações, análise 

de problemas, tomada de decisões e controle da execução de políticas econômico-financeiras (IANNI, Octavio. 

Estado e planejamento no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009, p. 51). 
374 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Lições de direito econômico. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 

Editor, 2002, p. 178-179. O autor também faz o registro do vocábulo plano em vários outros dispositivos da 

Constituição de 1934, dentre eles, o do art. 5º, IX, das Disposições Preliminares, que delineava a competência da 

União para “estabelecer o plano nacional de viação férrea e o de estradas de rodagem”. Na área de educação, 

estabelecia o art. 150, a competência da União para fixar o plano nacional de educação etc. (Ibid., p. 179).  
375 Ibid., p. 180. 
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realidade do mundo de após Segunda Guerra Mundial. Dedica todo um capítulo à “Ordem 

Econômica e Social”, assim como fizeram as constituições de 1934 e 1937. Seu texto faz 

várias referências a planos. Esse embasamento constitucional do planejamento possibilitou o 

surgimento de medidas relacionadas com o desenvolvimento de um sistema de planejamento 

no país, do mesmo modo que justifica a elaboração de leis para os diversos planos ali 

mencionados. O Plano, criado pela Lei nº 1.102, de 18 de maio de 1950, objetivando a 

realização de empreendimentos relativos à saúde, alimentação, transporte e energia, foi 

abandonado em 1952, sem atingir nenhum objetivo. 

A Constituição de 1967, com sua Emenda de 1969, define a ideologia adotada em 

relação ao Planejamento e que deve ser tomada como expressão do movimento de 1964. O 

texto reúne em um artigo os diversos tipos de plano que consigna, sem que os coloque no 

capítulo da “Ordem Econômica e Social”. É o artigo 8º, que trata da competência da União 

que estabelece: o planejamento do desenvolvimento e da segurança nacionais; o plano 

nacional de viação; os planos nacionais de educação e de saúde, bem como os planos 

regionais de desenvolvimento etc. O art. 43, que trata das atribuições do Poder legislativo, 

também contempla a medida (dispor sobre planos e programas nacionais e regionais de 

desenvolvimento; orçamento anual e plurianual etc.).  

A Constituição de 1988, que será vista em tópico específico376, modificou os 

paradigmas de tratamento do planejamento. Abordando-o nominalmente, desce a detalhes 

sobre as suas características neoliberais, por vezes chegando a elementos procedimentais. 

Contempla os elementos de “regulação”, enfraquecendo o sentido intervencionista anterior, 

limitando a atuação do Estado e definindo a posição particular tanto na elaboração como na 

execução377. 

O processo de planejamento, como destaca Gilberto Bercovici, começa e termina no 

âmbito das relações políticas, notadamente em um regime federativo, como o brasileiro, em 

que o planejamento pressupõe um processo de negociação e decisão políticas entre os vários 

membros da Federação e setores sociais378. Referindo-se a essa concepção política, o autor, 

com apoio em Celso Lafer, identifica três fases no processo de elaboração de um plano: (i) a 

decisão de planejar (decisão política), que é uma tentativa de alocar explicitamente recursos e, 

                                                           
376 Cf. Capítulo 4.4. 
377 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Lições de direito econômico. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 

Editor, 2002, p. 189-190. 
378 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 

193.   
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implicitamente, valores, através do processo de planejamento); (ii) a implementação do plano 

(fenômeno também político, relacionado à Administração Pública), que é uma forma de se 

aferir quanto da tentativa de alocar recursos e valores se efetivou; e (iii) o plano em si (única 

fase que pode ser analisada sob o enfoque técnico), que possibilita o exame econômico do 

documento escrito379, do que resulta a conclusão de que o plano é um documento 

comprometido com os objetivos políticos e ideológicos expressos na Constituição de 1988. 

A experiência brasileira de planejamento é marcada por três grandes momentos antes 

da Constituição de 1988: (i) o Plano de Metas (1956-1961), do Governo Juscelino 

Kubitschek; (ii) o Plano Trienal (1962-1963), do Governo João Goulart; e (iii) o II Plano 

Nacional de Desenvolvimento – PND (1975-1979), do Governo Ernesto Geisel380. 

O Plano de Metas (1956-1961), do Governo Juscelino Kubitschek, pela complexidade 

de suas formulações e profundidade de seu impacto, pode ser considerado como a primeira 

experiência efetiva em prática de planejamento no Brasil. Ele foi elaborado a partir das 

conclusões de dois grupos de trabalho, formados pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos 

e o Grupo Misto BNDE-CEPAL. Os órgãos responsáveis pela formulação e execução do 

plano foram superpostos ao sistema administrativo tradicional, evitando inúmeros desgastes 

políticos, mas contribuindo para a fragmentação da elaboração e implementação de políticas 

                                                           
379 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 

193. Veja ainda: LAFER, Celso. O planejamento no Brasil: observações sobre o plano de metas (1956-1961). In: 

MINDLIN, Betty (org.) Planejamento no Brasil. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010, p. 29-50. 
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1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 71 e s. Cabe registrar que no contexto da Segunda Guerra Mundial, o 

Estado brasileiro organizou-se para administrar recursos e suprir contingenciamentos, notadamente mediante o 

Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa Nacional (1939), considerado o primeiro plano 

econômico nacional, e do Plano de Obras e Equipamentos (1943), ou através de órgãos como o Conselho Federal 

de Comércio Exterior (CFCE), criado pelo Decreto nº 24.429/1934. O Plano SALTE, do Governo Eurico Gaspar 

Dutra, desenvolvido pelo DASP (Departamento Administrativo de Serviços Públicos) e instituído pela Lei nº 

1.102/1950, objetivando a realização de empreendimentos relativos à saúde, alimentação, transporte e energia, 

foi abandonado em 1952, sem atingir nenhum objetivo. Cite-se, também, o Programa de Ação Econômica do 

Governo (PAEG), para o período 1964-1966, que embora tinha como objetivo fundamental controlar a inflação, 

se efetivou na formulação e implantação de uma série de reformas administrativas e legais, que implicaram 

profunda alteração na configuração institucional e operativa da administração pública e da ação do governo 

federal em relação ao processo econômico; o Plano de Perspectiva Decenal (1967-1976) e o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento; e o I Plano Nacional de Desenvolvimento – PND (1972-1974), para o período. Cf.  

BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 

194-205; GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 127-206.  

Foram várias as tentativas de coordenar, controlar e planejar a economia brasileira a partir da década de 1940, 

mas elas eram, no entanto, como relata Celso Lafer, mais propostas, diagnósticos e esforços no sentido de 

racionalizar o processo orçamentário, do que planejamento propriamente dito. Celso Lafer cita, como exemplos: 

(i) de propostas, o relatório Simonsen (1944-1945); (ii) de diagnósticos, a Missão Cooke (1942-1943), a Missão 

Abbink (1948), a Comissão Mista Brasil-EUA (1951-1953); (iii) de esforços no sentido de racionalizar o 

processo orçamentário, o Plano Salte (1948); de medidas setoriais, o petróleo e o café [LAFER, Celso. O 

planejamento no Brasil: observações sobre o plano de metas (1956-1961). In: MINDLIN, Betty (org.) 

Planejamento no Brasil. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010, p. 29-30].  



128 

 

públicas. Apesar das falhas, foi grande o seu impacto e o seu valor ideológico ao associar, 

com êxito, planejamento e desenvolvimento381.  

Como registra Gilberto Bercovici, a inadequação da máquina administrativa ficou 

patente com o Plano de Metas. A estrutura ultrapassada da Administração Pública brasileira, a 

superposição de competências e a definição de políticas conflitantes levou a criação do 

Conselho do Desenvolvimento e da chamada “Administração Paralela, demonstrando a 

“desconexão existente entre a estrutura da Administração Pública brasileira e o 

planejamento”382. 

Coube ao então BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico) assumir o 

papel de coordenador de programas governamentais, vinculando recursos públicos específicos 

e concedendo empréstimos destinados a investimentos nos setores estratégicos da economia 

nacional, além de compatibilizar e aprimorar as decisões e a execução de vários projetos 

setoriais do plano, sobrepondo-se à estrutura administrativa existente para contornar vetos e 

barganhas políticas com o Congresso383. O Plano de Metas constitui notável avanço na noção 

de coordenação racional da ação do Estado no estímulo a setores inteiros da economia, em 

geral na área industrial, mas com grande ênfase nos pontos de estrangulamento já detectados 

em relação à infraestrutura. 

Grande impacto simbólico também foi obtido pelo Plano Trienal (1962-1963), do 

Governo João Goulart. Elaborado por Celso Furtado, pode ser considerado o primeiro 

instrumento de orientação da política econômica global até então formulada, ressaltando as 

barreiras ao desenvolvimento e indicando como superá-las, propondo reformas econômicas e de 

base. Sofreu o impacto da conjuntura turbulenta em que o Brasil viveu, tanto no plano 

econômico, como no político. O processo inflacionário e as crises políticas com que se 

defrontou o governo, combinaram-se para frustrar os objetivos desenvolvimentistas do plano, 

que buscava retomar o ritmo de crescimento do PIB da fase anterior (em torno de 7% ao ano), 

ao mesmo tempo em que pretendia, pela primeira vez, contemplar alguns objetivos 

distributivistas. Estavam previstos, em seu âmbito, a realização das chamadas “reformas de 

base” (administrativa, bancária, fiscal e agrária), ademais do reescalonamento da dívida 

                                                           
381 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 

200. 
382 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 

200-201.  
383 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 

201. 
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externa384. As resistências sofridas acabaram, porém, minando a sua eficácia como instrumento 

geral de planejamento, pois a instabilidade vivida no país não só prejudicou o plano como 

derrubou o Governo, acarretando a implantação do Regime Militar a partir de 31 de março de 

1964385. 

Ainda no período do Governo Militar, Gilberto Bercovici ressalta ter ocorrido a última 

grande experiência de planejamento anterior à Constituição de 1988. Com o regime jurídico 

instituído através do Ato Complementar nº 43, de 29 de janeiro de 1969, o Plano havia sido 

concebido como o programa de um determinado governo, tanto que a duração do Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND) era igual à do mandado do Presidente da República. Seu 

objetivo central era assegurar o crescimento econômico acelerado. A partir desse objetivo, os 

planos nacionais foram impostos pelo Governo Central, sem qualquer participação dos entes 

federados, com duração igual à do mandado presidencial386. 

O Plano Nacional de Desenvolvimento - II PND (1975-1979), do Governo Ernesto 

Geisel, foi um amplo programa de investimentos estatais, com a finalidade de transformar a 

estrutura produtiva brasileira e superar a barreira do subdesenvolvimento, através de um novo 

padrão de industrialização, fortalecendo as indústrias de base e o capital nacional, com 

investimentos também nas áreas de transporte e energia. Todavia, a distribuição de renda e os 

problemas sociais foram relegados a segundo plano, sob a alegação de que o crescimento seria 

suficiente para aumentar a renda da população, o que não ocorreu. Com a crise econômica 

mundial, o plano não teve sucesso387. 

A partir da década de 1980, o planejamento foi abandonado. Como lembra Gilberto 

Bercovici, a atuação estatal, desprovida de uma diretriz global para o desenvolvimento 

nacional, limitou-se à gestão de curtíssimo prazo dos vários planos de estabilização 

econômica, impossibilitando o Poder Público de “implementar políticas públicas coerentes, 

com superposição e implementação apenas parcial de diversos planos ao mesmo tempo”388. 

 

                                                           
384 MACEDO, Roberto B. M. Plano trienal de desenvolvimento econômico e social (1963-1965). In: MINDLIN, 

Betty (org.) Planejamento no Brasil. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010, p. 51-68. 
385 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 74. 
386 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 74-75. 
387 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 75-76.  
388 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 76.  
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4.4 O PLANEJAMENTO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

O planejamento tem por objetivo a transformação ou consolidação de determinada 

estrutura econômico-social, portanto, de determinada estrutura política. No caso brasileiro, a 

Constituição de 1988 tem expressamente uma Constituição Econômica voltada para a 

transformação das estruturas sociais, sendo o planejamento de que trata o art. 174, referido no 

seu § 1º, fundamental para a promoção do desenvolvimento e dos demais objetivos 

fundamentais da República (art. 3º).  

A Constituição de 1988 renovou a obrigação da função de planejamento para o Estado, 

tendo previsto em seu art. 174, caput, que: “Como agente normativo e regulador da atividade 

econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”. 

Este dispositivo constitucional define o papel do Estado como agente normativo e regulador 

da atividade econômica, avançando sobre os textos anteriores, inclusive quanto à 

incorporação e compatibilização dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento (§ 1º, 

art. 174). Como destaca Eros Grau, “cuida-se de função, poder-dever. O Estado deve exercer 

não apenas as atividades de fiscalizar e incentivar, mas também a de planejar”389. 

O § 1º deste mesmo art. 174 dispõe que: “A lei estabelecerá as diretrizes e bases do 

planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará 

os planos nacionais e regionais de desenvolvimento”. Cabe registar que inúmeros outros 

preceitos constitucionais tratam da função de planejar: art. 21, IX (competência da União para 

elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social) e XVIII (competência, também da União, de planejar e 

promover a defesa permanente contra as calamidades públicas); 30, VIII (competência dos 

Municípios para promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano); 43, § 1º, II (planos 

regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social); 48, IV 

(atribuição do Congresso Nacional para dispor sobre planos e programas nacionais, regionais 

e setoriais de desenvolvimento; 49, IX (dentro da competência exclusiva do Congresso 

Nacional, apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo); 58, § 2º, VI (dentro 

das atribuições das comissões permanentes e temporárias do Congresso Nacional, apreciar 

                                                           
389 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 

262. 
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programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento); 74, I (sobre 

as atribuições do controle interno, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, a execução de programas de governo e dos orçamentos da União); 84, XI (sobre as 

atribuições do Presidente da República, remeter mensagem e plano de governo ao Congresso 

Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa); 165, § 4º (sobre a vinculação dos 

planos e programas nacionais, regionais e setoriais com o plano plurianual); 166, § 1º, II 

(sobre as atribuições da comissão mista permanente de Senadores e Deputados, examinar e 

emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais). 

Eros Grau chama a atenção para o fato de que o planejamento disciplinado no art. 174, 

§ 1º, é planejamento do desenvolvimento nacional, não o planejamento da economia ou 

planejamento da atividade econômica390. O planejamento, quando referido a atuação em 

relação à atividade econômica em sentido estrito (intervenção) apenas a qualifica e como tal, 

“não configura modalidade de intervenção, mas simplesmente um método mercê de cuja 

adoção ela se torna sistematizadamente racional”391. É, portanto, “forma de ação racional 

caracterizada pela previsão de comportamentos econômicos e sociais futuros, pela formulação 

explícita de objetivos e pela definição de meios de ação coordenadamente dispostos”392. 

Em síntese, o que diz a Constituição é que a União (o Executivo) elaborará planos 

nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e social, que deverão ser aprovados pelo 

Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República; os planos nacionais serão 

executados pela União e deverão compreender os planos regionais, que serão executados 

pelos organismos regionais. E os planos são, como destaca Eros Grau, normas-objetivo, isto é, 

normas que definem fins a alcançar. Portanto, o significado da cláusula final no art. 174 da 

Constituição de 1988 é que “a realização dos objetivos visados pelos planos nacionais e 

regionais de desenvolvimento é determinante para o setor público, porém, meramente 

indicativa para o setor privado”393. 

 

 

                                                           
390 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 

262. Sobre a necessidade do planejamento para o desenvolvimento e sua vinculação com o orçamento, vide: 

BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 

191-216. 
391 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 

262.   
392 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 

262.   
393 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 
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4.5 A CRISE DO ESTADO BRASILEIRO E A CRISE DO PLANEJAMENTO: 

SUPERANDO A BLINDAGEM DA CONSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

 

O Brasil vivenciou, sobretudo entre as décadas de 1940 e 1970 do século passado, uma 

experiência razoável em matéria de planejamento governamental. Desde as primeiras tentativas, 

no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, por meio, entre outros, do Plano Salte, e, mais 

adiante, do Plano de Metas (1956-1961), do Governo Juscelino Kubitschek, até os mais recentes 

Plano Trienal (1962-1963) e II Plano Nacional de Desenvolvimento – PND (1975-1979), o 

Estado brasileiro empreendeu, ao longo destas últimas décadas, diversas tentativas de 

planejamento do futuro e de organização do processo de desenvolvimento econômico. 

Estruturadas mais frequentemente em torno de grandes objetivos econômicos e, em 

alguns casos, formuladas para atender necessidades de estabilização econômica ou de 

desenvolvimento regional (como a Sudene394), essas experiências de planejamento 

governamental conseguiram algumas das metas propostas, mas tiveram pouco impacto na 

situação social do Brasil. 

Sob o ponto de vista administrativo as várias tentativas brasileiras para implementar a 

técnica do planejamento nas atividades do setor público representam exemplos significativos 

das dificuldades do processo de adequação dos meios aos fins de política econômica 

perseguidos pelo Estado395. 

A atividade do planejamento, agora prevista no art. 174 da Constituição de 1988, 

constitui-se em relevante instrumento político e técnico de implementação do desenvolvimento 

nacional e de concretização dos objetivos da República Federativa do Brasil (art. 3º), tendo 

como objetivos centrais a modificação das estruturas socioeconômicas, bem como a distribuição 

e descentralização da renda, integrando, social e politicamente, a totalidade da população no 

                                                           
394 Na planificação regional, como destaca Nelson Mello e Souza, a experiência da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), por si só, representa um êxito relativo de importância não desprezível. 

A Sudene surgiu porque o Governo, ao analisar os problemas da região e os resultados até então conseguidos 

através das reformas tradicionais de ação regional, percebeu a ineficácia das soluções administrativas clássicas, 

preferindo adotar um padrão mais flexível, através da forma de organização autárquica, com a centralização de 

recursos técnico-financeiros e a simplificação do problema de contratação de pessoal, de compras, suprimentos e 

contratos de obras públicas, colocados sobre a responsabilidade integral de um único órgão (SOUZA, Nelson 

Mello e. O planejamento econômico no Brasil: considerações críticas. In: Revista de administração pública, v. 

18, n. 4. Rio de Janeiro, out./dez. 1984, p. 26.  
395 SOUZA, Nelson Mello e. O planejamento econômico no Brasil: considerações críticas. In: Revista de 

administração pública, v. 18, n. 4. Rio de Janeiro, out./dez. 1984, p. 25.  



133 

 

processo de desenvolvimento396. Este instrumento, que se consubstancia no modelo de 

planejamento previsto na Constituição de 1988, tem por objetivo a instituição de um sistema de 

planejamento com participação acentuada do Poder Legislativo e vinculação do plano ao 

orçamento e aos fins enunciados no texto constitucional397. 

Contudo, como adverte Gilberto Bercovici, a falta de consenso em torno da própria 

Constituição impede que se implemente, a partir das bases constitucionais, um projeto nacional 

de desenvolvimento398. Sem o mínimo consenso constitucional e sem compreender o Estado 

brasileiro, em toda sua especificidade de Estado periférico (e isso se reveste de maior 

importância no caso do Brasil, pois toda reflexão sobre a política de desenvolvimento exige que 

se refira ao Estado), sem buscar sair do impasse em que nos encontramos, não há como pensar 

em planejamento.   

Não se pode prescindir do planejamento, instrumento importantíssimo para a mudança 

das estruturas socioeconômicas em busca do desenvolvimento399. Embora possua conteúdo 

técnico, ele é fruto de um processo político, já que demanda escolhas entre diferentes 

possibilidades, afetando múltiplos interesses (classes, setores, regiões, profissões etc.)400. 

Para que se possa recuperar a capacidade planejadora do Estado é preciso, em primeiro 

lugar, vontade política401, sendo também imprescindível o estabelecimento de objetivos 

explícitos, adequada articulação entre os instrumentos de política econômica e orçamentária, 

continuidade no tempo e participação social (aspectos substantivos)402. Além desses aspectos, 

                                                           
396 BERCOVICCI, Gilberto. Estado, planejamento e direito público no Brasil. In: CARDOSO JR, José Celso; 

SANTOS, Eugênio A. Vilela dos (Orgs.). PPA 2012-2015: experimentalismo institucional e resistência 

burocrática. Brasília: IPEA, 2015, p. 19. 
397 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 76-77.  
398 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 85-86.   
399 Nas nações que já alcançaram o estágio de desenvolvimento, o planejamento também é imprescindível para a 

manutenção das boas estruturas sociais e econômicas existentes. 
400 COMPARATO, Fábio Konder. Um quadro institucional para o desenvolvimento democrático. In: 

JAGUARIBE, Hélio et al. Brasil, sociedade democrática. Rio de Janeiro: José Olympio, 1985. Ratificando a 

visão do planejamento como um processo político, mas de conteúdo técnico veja, dentre outros: SOUZA, 

Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. 6. Ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 308; e 

BERCOVICI, Gilberto. O planejamento e a Constituição de 1988. In: SCAFF, Fernando Facury (Org.).  

Constitucionalizando direitos. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 307). 
401 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 76-77.  Como ressalta Rui Affonso, a recusa ao papel preponderante que 

coube ao Estado na regulação econômica nas décadas de 1950 e 1960 ocorre no contexto de uma profunda crise 

fiscal e se traduz, entre outras coisas, na rejeição do planejamento econômico que atinge não só as nações 

capitalistas avançadas e as periféricas, mas também as socialistas (AFFONSO, Rui de Britto Álvares. A ruptura 

do padrão de financiamento do setor público e a crise do planejamento no Brasil dos anos 80. In: Planejamento e 

políticas públicas, n. 4. Brasília: IPEA, dez. 1990, p. 37). 
402 AFFONSO, Rui de Britto Álvares. A ruptura do padrão de financiamento do setor público e a crise do 

planejamento no Brasil dos anos 80. In: Planejamento e políticas públicas, n. 4. Brasília: IPEA, dez. 1990, p. 49-58. 
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observa-se uma importante desconexão entre os Planos Nacionais e o orçamento público, que 

decorre da falta de uma diretriz hegemônica que, manifesta em vontade política, imprima à 

institucionalidade do Estado (ao processo de orçamento, por exemplo) uma linha de conduta 

coerente403. 

Segundo Rui de Britto Álvares Affonso, a incompatibilidade entre plano e orçamento 

decorre, principalmente, do caráter genérico de muitas das metas definidas nos Planos 

Nacionais. Esta generalidade acaba por priorizar todas as funções e programas, obscurecendo a 

hierarquização de objetivos, necessária a qualquer processo de planejamento. Também se 

manifesta na incongruência entre a estrutura de contas dos planos e a estrutura de contas dos 

orçamentos, resultando na incompatibilidade entre as classificações contábeis de receita e 

despesa, dificultando uma avaliação de implementação efetiva das diretrizes dos planos através 

da execução orçamentária. Há ainda um outro fator desfavorável, que contribui para dificultar a 

implementação do plano através do orçamento, que é a estrutura crescentemente enrijecida em 

função do aumento das receitas vinculadas, implicando na redução expressiva da margem de 

ação do planejamento econômico e social404. 

Para que sejam concretizados os objetivos fundamentais da República (art. 3º) é preciso 

que o Estado brasileiro recupere a sua capacidade planejadora, que deve ser compreendida 

dentro do contexto de legitimação do Estado pela perseguição de objetivos (explícitos) 

predeterminados que alterem a situação econômica e social do país. Da mesma forma, é 

imprescindível a implementação de políticas públicas405, por meio de planos e programas e, 

para isso, é necessário compreender o regime de finanças públicas e sua inserção nos princípios 

constitucionais. Isso passa pelo enfrentamento de questões afetas a estrutura política (em razão 

da grande participação do Poder Legislativo) − na consideração de que o planejamento 

pressupõe um processo de negociação e decisão política entre os vários membros da Federação 

                                                                                                                                                                                     

O autor, com apoio em Alfredo Costa Filho, apresenta uma distinção entre os aspectos formais e substantivos do 

planejamento. Entre os aspectos formais vigentes: há obrigatoriedade legal de haver planos, há um plano aprovado 

pelo legislativo, há um sofisticado sistema federal de planejamento, há capacidade técnica para formulá-lo e há um 

órgão de cúpula com poder e com bons instrumentos para planejar. Entre os substantivos (que estão em crise): falta 

objetivos explícitos, adequada articulação entre os instrumentos de política econômica, continuidade no tempo e 

participação social. Uma outra evidência desta falta de direcionamento geral do planejamento no Brasil, encontra-se 

na descontinuidade de propostas de política industrial bem como nas dificuldades de implementá-las (Ibid., p. 49-

52). 
403 Ibid., p. 52-58.  
404 AFFONSO, Rui de Britto Álvares. A ruptura do padrão de financiamento do setor público e a crise do 

planejamento no Brasil dos anos 80. In: Planejamento e políticas públicas, n. 4. Brasília: IPEA, dez. 1990, p. 52. 
405 Acerca do conceito de políticas públicas, vide: BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública 

em direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São 

Paulo: Saraiva, 2006, p. 1-49; e BUCCI, Maria Paula Dalarri. Direito administrativo e políticas públicas. São 

Paulo: saraiva, 2002.  
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e setores sociais − e a burocracia administrativa406 e, também aos desdobramentos decorrentes 

da vinculação ao orçamento, haja vista que parte fundamental das definições tomadas pelo 

plano condiciona, através do ordenamento jurídico do planejamento, as opções de natureza 

orçamentária que, por sua vez, subordinam a ação do setor público407. Portanto, a elaboração 

dos orçamentos anuais está condicionada pelos planos plurianuais (art. 165, § 7º, CF) e estes, 

por sua vez, vinculam-se às diretrizes e objetivos alinhados pelos planos nacionais de 

desenvolvimento (art. 174, § 1º, CF). Assim, opera-se de maneira precisa uma vinculação entre 

o plano e o orçamento, nesta linha integrando-se, também com efeitos condicionadores do 

orçamento (art. 165, § 4º, CF). 

A questão da não retomada do planejamento no Brasil, como ressalta Gilberto 

Bercovici, vai além dos obstáculos estruturais por ele apontados (a estrutura administrativa, a 

redução do planejamento ao orçamento e a reforma administrativa neoliberal)408; ela está ligada 

à crise do Estado brasileiro. Por essa razão o autor assenta a necessidade de se repensar o Estado 

brasileiro, de estruturá-lo e de identificar, de forma clara, quais devem ser os seus objetivos. 

Sem isso, não há como pensar no planejamento409. “A crise do planejamento no Brasil, apesar 

da Constituição de 1988, só será superada com a reestruturação (para não dizer restauração) do 

Estado brasileiro, no contexto do tão necessário e adiado projeto nacional de 

desenvolvimento”410. 

 

                                                           
406 Para melhor compreensão do modelo burocrático brasileiro e da reforma administrativa e o impacto da 

concepção de eficiência no Direito Administrativo, vide: NOHARA, Irene Patrícia. Reforma administrativa e 

burocracia: impacto da eficiência na configuração do direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2012. E ainda: 

BERCOVICI, Gilberto. Estado, planejamento e direito público no Brasil. In: CARDOSO JR, José Celso; 

SANTOS, Eugênio A. Vilela dos (Orgs.). PPA 2012-2015: experimentalismo institucional e resistência 

burocrática. Brasília: IPEA, 2015, p. 19-36. 
407 GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: RT, 1978, p. 189 e 225-226. 
408 Vide, nesse sentido: BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a 

partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 76-85.   
409 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 85-86.  
410 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma releitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 85-86.  
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CONCLUSÃO 

 

A ordem econômica é parte integrante da ordem jurídica constitucional (mundo do dever 

ser) e compõe-se de princípios estruturantes, que preordenam o desenho constitucional daquela 

(mundo do ser). 

A Constituição Econômica integra a Constituição Política e, como parte integrante desta, 

presta-se a dar forma e interpretar um determinado sistema econômico, bem como a instituir 

determinada forma de organização e funcionamento da economia. 

A característica essencial das Constituições econômicas do século XX é o seu caráter 

diretivo ou dirigente, estando sua importância, segundo Vital Moreira, na possibilidade que abre 

de analisar a totalidade da formação social, com suas contradições e conflitos. Além disso, torna 

mais clara a ligação da Constituição com a política e as estruturas sociais e econômicas. 

Os princípios estruturantes da ordem econômica estão ligados à apropriação privada nos 

meios de produção e à livre iniciativa, as quais se consubstanciam a ordem capitalista que, na 

conformação brasileira, tem sido matizada por variados graus de intervencionismo estatal. Tais 

princípios serviram para sistematizar a esfera de atividades criadoras e lucrativas, com vistas à 

redução das desigualdades sociais. Consignariam em última análise, um complexo de 

providências constitucionais efetivadoras da “justiça social”411. 

A Constituição Orçamentária é um dos subsistemas da Constituição Financeira, ao lado 

da Constituição tributária e monetária, sendo uma das “Subconstituições” que compõem o 

quadro maior da Constituição do Estado Democrático de Direito, estando em permanente 

relacionamento e tensão com outros subsistemas, especialmente a Constituição Econômica e a 

Constituição Política. 

A Constituição do Estado Democrático de Direito vive do equilíbrio e interação dialética 

entre as Subconstituições; a ordem econômica intervencionista e dirigente da Constituição de 

                                                           
411 Como assinala Eros Grau, “O princípio da justiça social, assim, conforma a concepção de existência digna cuja 

realização é o fim da ordem econômica e compõe um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, 

III).” (GRAU, Eros Roberto. a ordem econômica na constituição de 1988, p. 203). Salienta ainda o autor que: 

“Justiça social, inicialmente, quer significar superação das injustiças na repartição, a nível pessoal, do produto 

econômico. Com o passar do tempo, contudo, passa a conotar cuidados, referidos à repartição do produto 

econômico, não apenas inspirados em razão micro, porém macroeconômicas: as correções na injustiça da repartição 

deixam de ser apenas uma imposição ética, passando a consubstanciar existência de qualquer política econômica 

capitalista.” (Ibid., p. 204). 
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1988 não pode ser isolada de seus instrumentos financeiros, sem os quais a implementação da 

ordem econômica e da ordem social ficariam relegados a segundo plano. 

É precisamente neste contexto que o estudo do planejamento (Constituição Econômica) 

e do orçamento (Constituição Financeira – Orçamentária) assume grande relevo: de um lado, o 

planejamento, cuja ideia fundamental é a perseguição de fins que alterem a situação econômica 

e social vivida naquele momento; de outro lado o orçamento, cuja função precípua, é a 

racionalização da utilização de recursos escassos para obtenção de melhores resultados visando 

atingir o bem estar social e o desenvolvimento econômico. 

As necessidades públicas são resultado do contínuo e sempre inacabado processo de luta 

e de reconhecimento dos direitos do cidadão, competindo ao Estado criar legislativamente e 

arrecadar administrativamente os recursos necessários a efetivação de tais direitos. A obtenção 

desses recursos pelo Estado exige o exercício de sua atividade financeira, numa perspectiva 

eminentemente fiscal. Com frequência, entretanto, a atividade financeira do Estado é utilizada 

como mecanismo de intervenção nas relações econômicas e sociais, revelando-se um caráter de 

extrafiscalidade. 

Com a crise do Estado Fiscal no início do século XX e com o crescimento do Estado de 

Bem-estar Social (Welfare State), modificam-se as Constituições Orçamentárias dos diversos 

países, para comtemplar a intervenção do Estado no domínio econômico e social. A função 

fundamental do orçamento clássico, de assegurar o controle do Poder Legislativo sobre o Poder 

Executivo, mostra-se insuficiente no Estado intervencionista. Aos elementos político, financeiro 

e contábil do orçamento clássico, agregam-se os elementos jurídico e econômico. Deixando sua 

posição de neutralidade em face da economia, o orçamento se transforma em elemento ativo de 

interferência nas relações de ordem econômica e social. 

A Constituição do Estado Democrático de Direito proclama o princípio do 

planejamento, que transcende os limites da Constituição Orçamentária para interagir com outros 

subsistemas. Embora as leis orçamentárias sejam distintas das leis que estabelecem os planos, já 

que estas têm natureza programática, ao passo que aquelas contêm premissas, ambas as espécies 

normativas buscam concretizar as ações governamentais impostas pela Constituição de 1988, a 

teor do art. 165, § 4º, que, em respeito ao princípio da programação orçamentária, estabelece 

que as leis dos planos, a lei de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais, deverão 

estar em consonância com o plano plurianual. 
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É inegável o papel do orçamento como instrumento de controle político e também como 

instrumento de administração, que possibilita a redistribuição de renda, de intervenção na 

economia e de planejamento. Todavia, para maior efetividade, é necessário que as diretrizes de 

governo tenham reflexos no plano material das realizações, o que só é possível através da 

subordinação da lei orçamentária as leis que veicularem todo o programa do governo (art. 166, 

§§ 3º, I e 4º, CF). A lei orçamentária, por sua vez, precisa vincular os planos nacionais, 

regionais e setoriais (art. 165, § 4º), como imperativo de racionalizar a utilização de recursos 

escassos, visando obter melhores resultados do seu aproveitamento, razão pela qual a 

Constituição de 1988 instituiu o plano plurianual. 

A arquitetura do sistema orçamentário brasileiro é composta por três leis orçamentárias: 

o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que devem estar 

integradas entre si, devendo a lei orçamentária anual respeitar as diretrizes orçamentárias, 

consonando ambas com o plano plurianual (arts. 165, § 7º, 166, § 4º e 167, § 1º), e todas elas, 

compatibilizadas com o planejamento global (art. 165, § 4º). 

O § 4º do art. 165, ao determinar que os planos e programas sejam elaborados em 

conformidade com o plano plurianual, estabelece como limite material dos programas de 

governo, de um lado, a capacidade contributiva do povo governado e, do outro, a possibilidade 

de contrair dívida de um Estado. Dessa forma, os planos de ordenação de território e de 

desenvolvimento econômico equilibrado (art. 21, IX), as diretrizes e bases do planejamento e 

desenvolvimento econômico equilibrado (art. 174, § 1º), os planos setoriais na área de educação 

(art. 214), do turismo (art. 180), do meio ambiente (art. 225) entre outros, devem ter seus limites 

materiais definidos no plano plurianual. 

O Direito Econômico positivo considera o planejamento a partir da ideologia que o 

adote, razão pela qual, o primeiro passo é registrado na consignação que o legitima na 

Constituição Federal. No caso brasileiro, o fundamento da ideia de planejamento é a busca de 

fins que alterem a situação econômica e social vivida no país. O planejamento, como técnica, 

pode levar ao plano (peça técnica) e este, pode se transformar em lei (lei do plano) – a lei que 

aprova o plano e todos os demais instrumentos legais que figuram como outros tantos passos da 

política econômica destinada a corporificar os princípios da ideologia. E como ato de uma 

coletividade organizada em Estado, assumirá as condições de lei discutida e aprovada, de modo 

a representar, efetivamente, os anseios e as possibilidades expressas pelos representantes eleitos 

desta coletividade. 



139 

 

O planejamento tem por objetivo a transformação ou consolidação de determinada 

estrutura econômico-social, portanto, de determinada estrutura política. No caso brasileiro, a 

Constituição de 1988 tem expressamente uma Constituição Econômica voltada para a 

transformação das estruturas sociais, sendo o planejamento de que trata o art. 174, referido no 

seu § 1º, fundamental para impulsionar o desenvolvimento por meio de programas destinados 

ao atingimento de metas de governo preestabelecidas, que devem, necessariamente, estar 

sintonizadas com os objetivos fundamentais da República, consistentes na construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, no desenvolvimento nacional, na erradicação da pobreza e 

marginalização, na redução das desigualdades regionais e sociais, bem como na promoção do 

bem-estar da coletividade (art. 3º). 

O Brasil vivenciou, sobretudo entre as décadas de 1940 e 1970 do século passado, uma 

experiência razoável de planejamento governamental. Desde as primeiras tentativas, no 

imediato pós-Segunda Guerra Mundial, por meio, dentre outros, do Plano Salte (saúde, 

alimentação, transporte e energia), do Governo Eurico Gaspar Dutra, e, mais adiante, do Plano 

de Metas (1956-1961), do Governo Juscelino Kubitschek, do Plano Trienal (1962-1963), do 

Governo João Goulart, e II Plano Nacional de Desenvolvimento – PND (1975-1979), do 

Governo Ernesto Geisel, o Estado brasileiro empreendeu diversas tentativas de planejamento do 

futuro e de organização do processo de desenvolvimento econômico. 

Para que se possa recuperar a capacidade planejadora do Estado é preciso, em primeiro 

lugar, vontade política, sendo também imprescindível o estabelecimento de objetivos explícitos, 

adequada articulação entre os instrumentos de política econômica e orçamentária, continuidade 

no tempo e participação social. Além desses aspectos, deve haver uma conexão entre os planos 

nacionais e o orçamento público e isso só será possível pelo estabelecimento de uma diretriz 

hegemônica que, manifesta em vontade política, imprima à institucionalidade do Estado uma 

linha de conduta coerente, superando a blindagem da Constituição Financeira e resgatando a 

essência da Constituição Econômica. 

 

 

. 
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