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RESUMO 

 

 

O presente estudo visa analisar a economia da estagflação, condição extremamente nociva, 

caracterizada pela presença de estagnação da economia associada à inflação alta; deste modo 

configura-se como situação de grande desequilíbrio macroeconômico, com importantes 

repercussões sociais, e de interesse ao Direito. Inicialmente, esta pesquisa estudará o tema 

através da visão da ciência econômica. Sob este prisma, a análise do polo inflacionário do 

distúrbio denota impacto sobre a estabilidade dos preços, desordem salarial, redistribuição 

arbitrária de recursos, desestímulo à poupança e a investimentos, além de implicar aumento de 

juros, com influência negativa no crescimento econômico a longo prazo. O polo recessivo 

demonstra redução da produção de bens e serviços, queda do bem-estar social, não 

aproveitamento de recursos produtivos, e tendência ao desemprego. Posteriormente, será feita 

análise de sua interação com o Direito, por meio do paradigma constitucional. Esta correlação 

demonstra contraposição entre esta conjuntura e a Ordem Econômica Constitucional, com 

oposição aos fundamentos de valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, às 

finalidades de existência digna e de justiça social, bem como se contrapõe aos princípios 

econômico-constitucionais da soberania, livre concorrência, defesa do consumidor, redução 

das desigualdades regionais e sociais, pleno emprego e tratamento favorecido para as 

empresas de pequeno porte. A presente pesquisa ainda irá investigar as políticas econômicas 

correlacionadas. Políticas inadequadas são fatores etiológicos para estagflação; assim, como 

todos os atos do Estado, são sujeitas a limites e controles, especialmente jurídico-

constitucionais. Por fim, este estudo discutirá a inter-relação entre políticas econômicas, 

estagflação e desenvolvimento. A macroeconomia da estagflação é o polo oposto de uma 

macroeconomia do desenvolvimento, portanto, os governos devem aplicar políticas 

econômicas que combatam a primeira e impulsionem o desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Estagflação, Ordem Econômica, Ordem Econômica Constitucional, Direito 

Econômico, Direito Econômico Constitucional, Macroeconomia, Inflação, Recessão 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze the economics of stagflation, extremely deleterious condition 

characterized by the presence of stagnation of the economy associated with high inflation, 

thus it is a situation of great macroeconomic imbalance, with significant social implications, 

and interest in law. Initially, this research will study the theme through the economic field. In 

this way, the analysis of inflation side of the disorder denotes impact on price stability, 

arbitrary redistribution of resources, wage disorder, discouragement of savings and 

investments, in addition to imply increased interest rate, and negative influence on economic 

growth in the long run. The recessive side demonstrates reduced production of goods and 

services, fall of social welfare, non-use of productive resources, and increase of 

unemployment. After, the analysis will be made of its interaction with science of law, through 

constitutional paradigm. This correlation shows contrast between this situation and the 

constitutional economic order, with opposition to its fundamentals of human labor and free 

enterprise, to its purposes of dignified existence and social justice, and contrasts with the 

constitutional economics principles of sovereignty, free competition, consumer protection, 

reduction of regional and social inequalities, pursuit of full employment and favorable 

treatment for small businesses. This research will investigate the related economic policies. 

Inadequate policies are etiologic factors for Stagflation, in this way, as all state actions, are 

subject to limits and controls, especially constitutional. Finally, this study will discuss the 

interrelationship between economic policy, stagflation and development. The 

macroeconomics of stagflation is the polar opposite of a development macroeconomics, so 

governments should implement economic policies that combat stagflation and boost 

development. 

 

Keywords: Stagflation, Economic Order, Constitucional Economic Order, Economic Law, 

Constitucional Economic Law, Macroeconomics, Inflation, Recession 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O adequado funcionamento do sistema econômico de um país é premissa fundamental 

para a existência de condições satisfatórias de vida à população, incluindo acesso aos bens e 

serviços essenciais. O próprio Estado depende de uma economia eficiente para a consecução 

de seus objetivos, viabilizando atuação nas distorções da sociedade e externalidades. A 

eficiência econômica é característica nuclear para o progresso e desenvolvimento de uma 

nação, com florescimento dos diversos feixes de direitos individuais e sociais. Por outro lado, 

sem condições econômicas favoráveis, tanto o cidadão quanto o Estado ficam impedidos de 

atingir seus objetivos, não sendo possível se resguardarem os direitos básicos, mesmo que 

positivados em qualquer legislação. 

Dada a importância do tema, nossa Lei Magna dispõe sobre o panorama econômico de 

forma substancial, estabelecendo a normativa superior em economia política, a qual deve 

dirigir e gerar efeitos em todo o arcabouço jurídico, bem como na elaboração da política 

econômica. Diretrizes constitucionais econômicas emergem desde o preâmbulo da 

Constituição Federal, passando pelos fundamentos e objetivos da República, pelo capítulo dos 

direitos e deveres individuais e coletivos, pelo capítulo dos direitos sociais, e especialmente a 

partir de uma ordem econômica e financeira própria que expressa o regramento específico da 

disciplina. 

Pela perspectiva da ciência econômica, a área que estuda e fornece as ferramentas para 

estabelecimento de uma política econômica do Estado é a macroeconomia, que investiga a 

economia como um todo, sem focar as relações segmentares e individuais. A macroeconomia 

traz a base científica necessária à formulação das políticas de Estado na área econômica. 

Desta forma, considerando-se as vertentes jurídica e econômica, as políticas de Estado devem 

figurar sob a égide do conhecimento macroeconômico, e respeitar as diretrizes definidas pela 

ordem econômica constitucional, matriz jurídica, contendo normas e princípios, que deve 

dirigir todo o ciclo econômico do país.  

Diversos distúrbios macroeconômicos podem surgir em uma determinada conjuntura 

temporal, impondo efeitos deletérios sobre a sociedade, o cidadão e o Estado. Uma destas 

disfunções é a estagflação, situação que conjuga ambiente econômico de alta inflação, com 

baixo crescimento, no espectro de estagnação ou recessão econômica. Tal ambiente é um dos 

cenários econômicos mais nocivos em macroeconomia, e cujas consequências sociais podem 
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ser drásticas e de alta magnitude. Este termo teve origem com as crises econômicas que 

assolaram o mundo na década de 1970, em situação de pressão inflacionária e redução de 

oferta agregada.  

Faz-se mister que o Direito estude disfunções econômicas, analisando as interações 

com o direito positivo e com as políticas econômicas, e pesquisando as consequências sociais, 

tendo como objetivo final resguardar a eficácia do ordenamento jurídico, os direitos 

individuais, o bem-estar social, e os objetivos do Estado. No caso da Estagflação, tal 

investigação atinge vultosa importância devido à magnitude dos prejuízos à sociedade, com 

potencial ameaça aos direitos sociais. Além disto, há preponderante interesse devido à 

tendência de aparecimento deste cenário nos últimos anos em economias emergentes. O 

Direito Econômico é o ramo que conduz a intervenção estatal no domínio econômico 

viabilizando a prevenção e combate a esta conjuntura. 

O presente estudo foi desenvolvido pelo método hipotético-dedutivo, com as bases 

conceituais definidas por pesquisa bibliográfica. A primeira hipótese a ser investigada é a não 

conformação da economia estagflacionária ante às diretrizes econômico-constitucionais. 

Hipótese associada é a existência de limites constitucionais ao estabelecimento de políticas 

econômicas pelo poder executivo, evitando a ocorrência de estagflação. Delineadas as 

hipóteses a serem pesquisadas, surgem objetivos correlatos a serem atingidos com este 

trabalho científico.  

O primeiro objetivo desta pesquisa é estudar a estagflação sob o prisma econômico, 

introduzindo suas características, bem como sua etiologia, suas consequências, e quais 

intervenções podem ser realizadas visando à sua correção. O segundo objetivo é examinar as 

características da economia estagflacionária frente à ordem econômica constitucional, com 

seus fundamentos, finalidades e princípios, investigando a adequação da conjuntura em 

questão diante da matriz diretiva da Constituição. A ordem econômica estatui o sistema 

econômico nacional com suas diretrizes básicas e características primordiais. Os princípios 

econômico-constitucionais carregam carga valorativa máxima em relação ao tema e irradiam 

efeitos por todo o sistema jurídico, devendo também nortear a elaboração da política 

econômica governamental. Portanto, é imperativa tal análise no âmbito desta dissertação. 

O terceiro objetivo é analisar a inter-relação entre estagflação e políticas econômicas, 

analisando eventuais situações em que tais políticas possam causar uma economia 

estagflacionária, discutindo possíveis limites constitucionais para o estabelecimento de 
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políticas econômicas, e pesquisando eventuais controles. Por fim, como último objetivo, será 

investigada a estagflação como óbice e oposição dialética ao desenvolvimento, este último um 

dos maiores princípios e objetivos constitucionais.  

O presente estudo encontra-se dentro do espectro do Direito Político e Econômico, 

com foco na linha “Poder Econômico e seus limites jurídicos”, uma vez que o estudo versa 

sobre o papel do Direito na imposição de limites às distorções econômicas danosas à 

sociedade, em contextos favoráveis a certos grupos econômicos, no âmbito de determinada 

política de Estado. Por outro lado, ele também tangencia a linha a “Cidadania modelando o 

Estado”, já que analisa consequências sociais do campo econômico e como a sociedade pode 

atuar, inclusive por intermédio do Direito, para evitar tal conjuntura.  
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2 MACROECONOMIA DA ESTAGFLAÇÃO 

 

Ao longo dos tempos, visando solucionar os grandes problemas de cunho econômico 

das nações, os economistas foram desenvolvendo teorias e modelos com o objetivo de 

entender e superar os óbices nacionais no âmbito da economia. Na década de 1930, após 

enfrentar a Grande Depressão pós-crise de 1929, os estudos e esforços foram intensificados, e 

este campo da economia emergiu com a designação macroeconomia. O campo 

macroeconômico estuda e afere a economia nacional ou regional como um todo, sem focar 

nas relações menores ou parciais. 

Os estudos de macroeconomia, até a década de 1970, separavam duas vertentes de 

distúrbios econômicos, de interesse para presente pesquisa. Em um dos pólos situava-se o 

baixo crescimento econômico, conjuntura que denotava impedimento à evolução das nações, 

com deficit no crescimento da produção de bens e serviços, bem como no aumento de postos 

de trabalho. No outro polo situava-se o distúrbio inflacionário, desarranjo econômico com 

efeitos deletérios sobre o custo de vida e poder de compra da população, com transferência 

aleatória de recursos entre membros da sociedade, e transferência de receitas da sociedade 

para o governo. 

Até esse período, a ciência macroeconômica mantinha os dois distúrbios em polos 

separados, descrevendo um trade-off entre tais situações. Mas na década de 1970, a economia 

real surpreendeu a macroeconomia, com vários países desenvolvidos apresentando um 

contexto econômico no qual se conjugava baixo crescimento com alta inflação, conjuntura 

não prevista pela ciência da época. Este contexto patológico misto foi denominado 

estagflação, e associava o “pior dos dois mundos”. A macroeconomia teve que se adaptar para 

explicar essa conjuntura que, para alguns países, se estendeu até os anos 1980 ou 1990. 

Recentemente, na atual década, alguns países emergentes vêm enfrentando contextos com a 

mesma tendência, sendo fundamental a análise do tema.  

Neste primeiro capítulo será desenvolvida a vertente econômica do estudo que será, 

posteriormente, confrontada com o Direito, em especial frente à Constituição, em capítulos 

subsequentes. Iniciaremos com breve introdução sobre a macroeconomia, uma das bases 

científicas que estruturam este estudo. Em seguida, serão apresentadas as vertentes 

econômicas que compõem a estagflação: a inflação alta e o baixo crescimento econômico, 
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para compreensão mais profunda do distúrbio e suas consequências. Por fim, serão analisados 

aspectos específicos da economia estagflacionária. 

 

2.1 CIÊNCIA MACROECONÔMICA 

 

2.1.1 Conceito 

A Economia, assim como o Direito, são ciências que estudam determinadas relações 

sociais, cada qual comum enfoque de atuação. O foco da ciência econômica é a análise dos 

ciclos de produção, distribuição e consumo de bens e serviços, levando-se em conta sua 

escassez e alocação pela sociedade. A economia, em outras palavras, trata do bem-estar do 

indivíduo e da sociedade através do acesso aos diferentes recursos. Uma forma clássica de 

definir economia é caracterizá-la como o estudo do homem nos negócios comuns da vida, 

estreitamente ligada à obtenção e ao uso dos requisitos materiais do bem-estar (MARSHALL, 

1920, p. 1). 

A macroeconomia é uma das divisões da ciência econômica, e juntamente com a 

microeconomia compõem a Economia moderna. A macroeconomia tem seu campo de estudo 

“nos negócios comuns da vida” de forma global, ou seja, considerando-se a soma de todos os 

negócios e suas repercussões em toda uma região ou nação. Neste sentido, sobre o escopo de 

análise da ciência macroeconômica, Richard Froyen (2013, p. 17), explicita: 

 

Em macroeconomia, estudamos esses “negócios comuns da vida” de forma 
agregada. Observamos o comportamento da economia como um todo. Entre 
as variáveis-chave que estudamos estão o produto total da economia, o nível 
agregado de preços, emprego e desemprego, taxas de juros, taxas salariais e 
taxas de câmbio. O tema da macroeconomia inclui fatores que determinam 
tanto os níveis dessas variáveis como suas mudanças ao longo do tempo: a 
taxa de crescimento do produto, a taxa de inflação, as mudanças na taxa de 
desemprego em períodos de expansão e recessão e a apreciação ou 
depreciação das taxas de câmbio. 

 

A macroeconomia não considera em sua avaliação as economias individuais, de 

famílias e empresas específicas, material de análise da microeconomia. Tomando exemplo 

proposto na doutrina de Mário Henrique Simonsen, a economia tem três maneiras de olhar o 

mundo, uma enxergando a floresta e cada árvore (Equilíbrio Geral de Walras), a segunda 
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olhando poucas árvores e esquecendo a floresta (Equilíbrio Parcial de Marshall), ou 

enxergando a floresta sem se preocupar com as árvores: este o método macroeconômico 

(SIMONSEN; CYSNE, 2009, p. 219). E, neste foco ampliado, para conseguir analisar o 

funcionamento da economia, a macroeconomia deverá fazer generalizações e aproximações, 

portanto, sem intenção analítica sobre segmentos focais da economia. 

Dentro do contexto macroeconômico serão investigadas as expansões e recessões da 

economia, a produção total de bens e serviços, produtividade, sistema monetário e câmbio, 

balanço de pagamentos, taxas de inflação e desemprego e crescimento econômico. Ainda 

dentro desse campo de estudo encontram-se o comportamento e as políticas econômicas que 

afetam o consumo e o investimento, a balança comercial, as políticas monetária e fiscal, o 

estoque de moeda, as taxas de juro e a dívida interna. 

A visão macroeconômica é afeita à análise das políticas públicas. As diretrizes 

econômicas são definidas em âmbito político, mas é o âmbito da macroeconomia que explica 

o funcionamento, as bases teóricas e afere os resultados. A ciência macroeconômica é hábil 

em fornecer subsídios para elaboração dos planos e sistemas econômicos, bem como para 

trazer dados científicos para análise da desenvoltura e efetividade das políticas 

governamentais. Neste contexto, Gregory Mankiw (2010, p. 42), esclarece: 

 

Embora a atribuição de formular políticas econômicas caiba aos líderes das 
grandes potências mundiais, a tarefa que diz respeito a explicar o modo 
como funciona a economia, como um todo, fica a cargo dos 
macroeconomistas. Com essa finalidade, os macroeconomistas coletam 
dados sobre renda, preços, desemprego e muitas outras variáveis, originários 
de diferentes períodos de tempo e diferentes países. Depois disso, eles 
tentam, então, formular teorias gerais com o objetivo de explicar estes dados. 

 

A ciência macroeconômica analisa a eficácia das políticas econômicas, dentre as 

hipóteses, ao questionar em que grau elas afetam o produto e o emprego, em que grau 

políticas ineptas podem gerar inflação, quais políticas afetam de forma desejável variáveis 

agregadas como desemprego e inflação. Ela atua também na análise histórica das crises, 

tentando determinar a influência das atuações governamentais frente a elas. Alguns exemplos 

são a tentativa de determinar em que grau estas políticas foram responsáveis pela grande 

depressão americana da década de 1930 ou pela estagflação da década de 1970, ou ainda 

detectar em qual grau foram patrocinadoras da hiperinflação brasileira na década de 1980. 
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Como o estado da economia afeta todas as pessoas, as questões macroeconômicas 

desempenham papel fundamental nos debates públicos e nas políticas nacional e 

internacional. Na presente pesquisa, o substrato científico da macroeconomia será 

fundamental para compreensão da economia da estagflação, bem como para o entendimento 

das ferramentas e políticas econômicas estatais, e, por fim, para fornecer subsídios para 

análise pelo Direito Constitucional Econômico. 

 

2.1.2 Abordagens 

A disciplina da macroeconomia, para fins didáticos, é usualmente abordada pelos 

doutrinadores subdividida em duas formas principais de classificação, uma em relação a 

horizontes de tempo, e outra com base em correntes econômicas. Sob o prisma temporal, a 

macroeconomia divide o estudo nas vertentes de curto, longo e longuíssimo prazos. Em 

relação às correntes econômicas, normalmente é dividida em economia clássica, keynesiana e 

pós-keynesiana. 

 

2.1.2.1 Abordagem em Teorias Econômicas 

 O termo macroeconomia surgiu na década de 1930, em vista de evolução substancial 

no estudo de questões econômicas agregativas, levando-se em conta que desde o início do 

século XX as forças que determinam renda, emprego e preços vinham sendo analisadas mais 

enfaticamente. Com a ocorrência da depressão mundial, intensificou-se ainda mais a urgência 

do estudo de questões macroeconômicas. Os resultados destas pesquisas foram as teorias do 

“ciclo de negócios” e as prescrições de políticas públicas para estabilizar a atividade 

econômica, sobressaindo a obra de Keynes, que se contrapunha à desde então denominada 

“economia clássica”, composta dos economistas clássicos e neoclássicos (FROYEN, 2013, p. 

47). 

 Em relação à economia neoclássica, três ideias podem ser tratadas como seus pilares: 

as forças de mercado tendem a equilibrar a economia a pleno emprego, as variáveis reais da 

economia e os preços relativos seguem trajetórias independentes da política monetária, a 

quantidade de moeda afeta apenas o nível geral de preços. Neste sentido, o laissez-faire era a 

melhor política para o desemprego e a política monetária deveria ser cautelosamente 

controlada (SIMONSEN; CYSNE, 2009, p. 222).  
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 Já a economia keynesiana caracterizava os problemas na questão do emprego 

relacionados à deficiência na demanda agregada, que estaria relacionada à demanda 

inadequada por investimento. A teoria de Keynes propunha políticas econômicas que 

combatessem o desemprego estimulando a demanda agregada, por exemplo, por meio de 

medidas de política fiscal, gastos governamentais em projetos de obras públicas. 

Determinadas políticas monetárias e fiscais poderiam regular a demanda agregada (FROYEN, 

2013, p. 81).  

 Com o desenvolvimento da ciência macroeconômica, novas correntes foram sendo 

desenvolvidas, em linhas gerais sendo mais conectadas com pressupostos clássicos ou 

keynesianos, e então tecendo críticas bilaterais. Podem-se citar, dentre estas correntes 

posteriores, a corrente monetarista, a economia novo-clássica, teoria dos ciclos reais de 

negócios e a análise novo-keynesiana. Assim, didaticamente esta disciplina pode ser estudada 

pelas diversas correntes teóricas, ou ser abordada em relação à dinâmica dos fatores 

relacionados a curto, longo e longuíssimo prazos, conforme se verá a seguir. 

 

2.1.2.2 Abordagem Temporal  

 Como já mencionado, para efeitos didáticos, a macroeconomia pode ser analisada em 

diferentes horizontes de tempo, sendo estudada em vertentes a curto, médio/longo e 

longuíssimo prazos. Para cada horizonte temporal existem fatores e interações a serem 

analisadas. No curto prazo, a demanda determina o produto, muitos fatores afetam a demanda, 

da confiança do consumidor às políticas monetária e fiscal. 

 Nos modelos a curto prazo são introduzidos os conceitos de oferta e demanda 

agregada, estando esta relacionada à quantidade de bens e de serviços que as pessoas desejam 

adquirir em qualquer nível de preços predeterminado. As variações a curto prazo voltam sua 

atenção à produção, renda e demanda. Mudanças na demanda por bens levam a mudanças na 

produção, mudanças na produção influem na renda, mudanças na renda levam a mudanças na 

demanda por bens (BLANCHARD, 2011, p. 38). 

 No médio e longo prazos, a economia retorna a um nível de produto associado à taxa 

natural de desemprego. Nesta vertente de tempo, a macroeconomia examina o equilíbrio do 

mercado de trabalho, descrevendo a taxa natural de desemprego, com seu nível natural de 

produto associado. Examina o equilíbrio simultâneo dos três mercados, o de bens, o 

financeiro e o de trabalho. Estuda ainda a questões pertinentes à inflação e desemprego. 

Demonstra os efeitos do crescimento da moeda, comparando as diferenças com o curto prazo. 
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No horizonte a longuíssimo prazo, o que predomina não são as flutuações, mas o 

crescimento. Analisa-se o crescimento de estoque de capital, força de trabalho e 

conhecimento tecnológico. A teoria do crescimento é projetada de modo a explicar como a 

economia evolui ao longo de um período de várias décadas. Nesta vertente estuda-se o 

crescimento econômico dos diferentes países e as diferenças mundiais.  

Tomando por base tal classificação temporal, ao avaliar um contexto econômico 

específico, Olivier Blanchard (2011, p. 29) faz a seguinte análise exemplificativa: 

 

No curto prazo - alguns poucos anos […] Variações de ano para ano no 
produto são decorrentes principalmente de movimentos na demanda. 
Mudanças na demanda - provocadas talvez por mudanças na confiança do 
consumidor ou em outros fatores - podem levar a uma diminuição no 
produto (uma recessão) ou a um aumento no produto (uma expansão).  
No médio prazo - uma década […] Ao longo do médio prazo, a economia 
tende a voltar ao nível de produto determinado por fatores de oferta: o 
estoque de capital, o nível de tecnologia, o tamanho da força de trabalho. E, 
ao longo de uma década, esses fatores variam em um ritmo lento o suficiente 
a ponto de podermos tomá-los como dados.  
No longo prazo - algumas décadas ou mais […] Para entender por que a 
China conseguiu alcançar uma taxa de crescimento tão alta desde 1980, 
precisamos explicar por que o capital e o nível de tecnologia na China 
cresceram tão rápido. Para isso, precisamos examinar fatores como sistema 
de ensino, taxa de poupança e o papel do governo. 

 

 Citadas brevemente as abordagens e assuntos discutidos pela ciência macroeconômica, 

iniciamos o estudo específico dos temas necessários para o desenvolvimento desta presente 

pesquisa, que englobam as duas vertentes que compõem o distúrbio estagflacionário, os 

âmbitos da inflação e crescimento econômico. Tais conhecimentos são essenciais para análise 

da economia da estagflação, e para correlação com a disciplina jurídica e com o paradigma 

constitucional. 

 

2.2 INFLAÇÃO 

 

Uma das vertentes que caracterizam e compõem o status estagflacionário é a inflação. 

A inflação tem estreita correlação com a política monetária, conforme será averiguado neste 

capítulo e determina implicações importantes para o âmbito social. Sua análise é fundamental 

para a compreensão da economia da estagflação, e apresenta relevância em sua correlação 
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com o Direito. Como a inflação se relaciona com o valor da moeda, iniciamos o item com 

breve explanação sobre este conceito. 

 

2.2.1 Moeda 

Nas economias modernas, erigidas pelo progresso e produção em massa, observa-se 

intensa divisão de trabalho, e a consequência dessa divisão é o estabelecimento de trocas. A 

efetivação das trocas nas economias desenvolvidas se dá pela moeda, devido à inviabilidade 

de trocas diretas. Podemos assumir a definição de moeda como o estoque de ativos em uma 

economia que as pessoas regularmente usam para comprar bens e serviços de cada um 

(MANKIW, 2011, p. 620).1 

 A moeda possui três funções: reserva de valor, unidade de conta e meio de troca. Sua 

função como meio de troca já foi mencionada, utilizada para aquisição de bens e serviços. 

Como uma unidade de conta, a moeda estabelece os termos pelos quais os preços são 

determinados e as dívidas registradas. A moeda constitui o padrão por meio do qual 

mensuramos as transações econômicas. Por fim, como reserva de valor, a moeda representa 

um meio de transferir o poder de compra do presente para o futuro, ou seja, as pessoas podem 

guardar moeda para no futuro, negociá-la em troca de bens e serviços. 

 Denomina-se oferta monetária a quantidade de moeda disponível em determinada 

economia. Em um sistema baseado em moeda fiduciária, ou seja, moeda definida por ato 

governamental sem valor intrínseco, como ocorre na maioria das economias atuais, o governo 

controla a oferta monetária pela chamada política monetária. Em muitos países, como os 

Estados Unidos, a política monetária é exercida por uma instituição conhecida como Banco 

Central - no caso daquele país chamado de Federal Reserve; em nosso país chamado de Banco 

Central do Brasil.  

 O próximo passo é entendermos como a quantidade de moeda afeta a economia. A 

teoria que analisa esta interação é a denominada Teoria Quantitativa da Moeda, mantendo-se 

como a principal explicação para o modo como a moeda afeta a economia a longo prazo. Esta 

teoria, em síntese, após infererências, implica que o nível de preços é proporcional à oferta 

monetária, ou seja, o Banco Central (emissor) exerce controle supremo sobre a taxa de 

inflação. Se o Banco Central mantém estável a oferta monetária, o nível de preços permanece 

                                                           
1Nas palavras originais de Gregory Mankiw: Money is the set of assets in the economy that people regularly use 
to buy goods and services from each other (MANKIW, 2011, p. 620). 
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estável, se aumentar a emissão aumentará o nível de preço, a chamada inflação (MANKIW, 

2010, p. 136-137). 

Após discorrermos brevemente sobre o significado de moeda, e analisarmos como a 

quantidade de moeda afeta a economia e, portanto, como a política monetária tem relação 

com a inflação, daremos sequência com o estudo da vertente inflacionária para posterior 

estabelecimento da economia da estagflação. 

 

2.2.2 Conceito 

Segundo Blanchard (2011, p. 25), a inflação é uma elevação sustentada do nível geral 

de preços da economia - conhecido como nível de preços. A taxa de inflação é a taxa à qual o 

nível de preços aumenta. Simetricamente, deflação é uma queda sustentada do nível de preços 

e corresponde a uma taxa de inflação negativa. Segundo as palavras de Milton Friedman 

(1994, p. 120), um dos maiores economistas do século XX, ganhador do prêmio Nobel em 

1976: “substantial inflation is always and every where a monetary phenomenon”.2 

De acordo com Pedro Jorge Ramos Vianna, em sua obra “Inflação”, é importante o 

caráter contínuo do aumento do nível geral de preços, uma vez que um aumento esporádico 

não causa distúrbios, pois a inter-relação dos mercados ajusta novamente a atividade 

econômica ao novo patamar de preços. Nas palavras do autor: “define-se inflação como um 

movimento contínuo e ascendente do nível geral de preços que se associa imediatamente a um 

processo dinâmico” (VIANNA, 2003, p. 15). Ressalta ainda o autor que o escalonamento 

contínuo do nível de preços produz efeitos devastadores sobre o sistema econômico porque 

influencia as expectativas de seus agentes, provocando quase sempre, má alocação de 

recursos, o que influi, sobremodo, no crescimento econômico do país. 

Para John Lindauer (2013, p. 270), o termo "inflação" significa aumento no nível geral 

de preços de uma economia de tal forma que os consumidores e outros compradores terão que 

pagar preços geralmente mais elevados para os bens e serviços produzidos pelas empresas, 

públicas e privadas de uma economia. Ainda nas palavras do autor: “Não há dúvidas que a 

inflação e o desemprego são desastrosos para os cidadãos e seus políticos [...] No caso da 

inflação, isso significa um valor reduzido de ativos monetários como as pensões e 

                                                           
2 Tradução livre “Inflação substancial é sempre e em todo lugar, um fenômeno monetário” (FRIEDMAN, 1994, 
p. 120). 
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instrumentos financeiros, como obrigações e depósitos bancários. Significa, também, um 

valor reduzido de salários e rendimentos que não são indexados ao nível de preços”.3 

 

 
Fonte: MANKIW (2010, p. 96). 

Figura 1 - Diagrama de dispersão mostrando a correlação entre oferta monetária e taxa de 

inflação em diferentes países no período de 1999 a 2007 

 

Quando o governo emite moeda para financiar despesas ocorre aumento da oferta 

monetária e, conforme observamos anteriormente, isso determina inflação. Esta taxa 

inflacionária funciona de modo símile à imposição de um imposto, já que os preços sobem, a 

moeda passa a valer menos, os cidadãos perdem poder de compra, e o governo emissor 

financia seus gastos; então há transferência de recursos dos cidadãos para o governo, em uma 

forma de “imposto”.  

Analisado o conceito de inflação, bem como seus aspectos básicos, incluindo a relação 

da taxa inflacionária com a política monetária, iniciaremos a análise das causas e 

consequências desse distúrbio econômico. 

                                                           
3Palavras originais do autor: “There is no question that inflation and unemployment are disastrous for people and 
their politicians [...] In the event of inflation, it means a reduced value of one’s monetary assets such as pensions 
and financial instruments such as bonds and bank deposits. It also means a reduced value of wages and incomes 
that are not indexed to the price level”. 
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2.2.3 Causas 

Uma explicação clássica para a dinâmica inflacionária baseia-se na hipótese de 

desequilíbrio entre oferta e demanda, na qual o aumento de demanda não é suprido pelo nível 

de oferta. Neste contexto de inflação denominada “de demanda” existe uma dicotomia 

clássica doutrinária entre os monetaristas e os estruturalistas. Os primeiros explicam que isso 

era causado pelos deficits governamentais e subsequente necessidade de emissão de moeda 

para cobertura do deficit, e por meio de tais emissões haveria aumento da procura, sem 

aumento da produção, aumentando preços. Para os estruturalistas, a inflação seria endógena, 

causada por estrangulamentos estruturais na oferta de certos produtos, causando desequilíbrio 

entre oferta e demanda, provocando aumento de preços, com propagação por toda a 

economia. Neste caso, as emissões seriam uma consequência e não causa. Mas, ao longo do 

tempo, aventaram-se outras etiologias.  

Com o escopo de sintetizar as causas do distúrbio inflacionário, Pedro Jorge Ramos 

Vianna propõe cinco agrupamentos etiológicos: Choque de Demanda, Choque de Oferta, 

Estrutura do Sistema Econômico, Ação Institucional do Governo e Psicologia Coletiva. Nos 

choques de demanda, poder-se-iam citar fatores como excesso de demanda privada e deficit 

público. Nos choques de oferta, fatores como aumento nos custos, nas margens de lucro, nos 

preços por parte das empresas, nos preços internacionais, nas tarifas do setor público. Em 

relação à estrutura do sistema econômico ressaltam-se fatores como aumento de preços 

administrados, sistema de indexação da economia, estrutura produtiva interna, competição 

internacional. Frente à ação institucional do governo destacam-se fatores como políticas de 

favorecimento a grupos específicos e políticas monetárias errôneas. Por fim, em relação à 

psicologia coletiva, aspectos como formação expectacional de agentes produtivos e 

consumidores (VIANNA, 2003, p. 31).  

Em todo caso, independentemente do diagnóstico etiológico que deverá ser tratado de 

forma adequada, só ocorrerá inflação se houver aumento dos meios de pagamento, ou seja, 

utilizando as palavras de Pedro Vianna: “é preciso a existência de mais moeda (corrente ou 

escritural) para que as pressões sobre os preços se materializem”. Assim, o tratamento do mal 

inflacionário necessitará de uma política monetária eficaz. Diante do tema, ao comentar o 

êxito do Plano Real na contenção da inflação, José Júlio Senna, no prefácio em obra de 

Affonso Celso Pastore (2015, p. 11), afirma taxativamente: “Sem política monetária austera, 

não há programa anti-inflacionário que funcione”. 
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Corroborando com tal afirmação são emblemáticas as palavras de Patinkin, sobre o 

plano de estabilização que finalmente controlou a inflação em Israel, transcritas na mesma 

obra de Pastore (2015, p. 85): 

 

Não podem existir dúvidas sobre a existência de uma correlação positiva 
entre a quantidade de moeda e o nível de preços em um processo 
inflacionário. Ao mesmo tempo eu sou forçado a admitir que nunca achei 
essa afirmação muito esclarecedora quer sobre a mecânica da inflação, quer 
sobre a forma ótima de trazê-la a um fim. Antes de tudo há o ponto básico 
que ela não distingue entre os casos nos quais a expansão monetária é 
endógena e os casos nos quais ela é exógena: em outras palavras, entre o 
caso no qual a expansão é o resultado de uma política de acomodação da 
quantidade de moeda a uma elevação exógena dos preços, e o caso no qual a 
expansão monetária joga um papel mais ativo [...] 
[...] tendo dito isto, contudo, eu tenho que ir adiante dizendo que a 
experiência mostra que as políticas que levam a um decréscimo da taxa de 
expansão monetária são uma componente necessária de qualquer programa 
anti-inflacionário bem-sucedido. 

 

Nesse diapasão, sintetizando o presente item, assumimos no presente estudo que, 

independentemente do foco etiológico possível, existindo causa endógena ou exógena, é 

imprescindível uma política monetária adequada, e no caso de políticas falhas esta pode ser 

causa majoritária ou concausa do distúrbio; portanto, o governo é sempre agente ativo da 

existência de contexto inflacionário. Além do estabelecimento de sua política monetária, o 

governo também apresenta papel fundamental na definição de sua política fiscal porquanto 

vimos que desequilíbrios fiscais podem ser determinantes na taxa inflacionária.  

 

2.2.4 Consequências 

Em relação às consequências, para Mankiw (2010, p. 160), em linhas gerais, os custos 

da inflação esperada incluem custos de variabilidade de preços relativos, distorções fiscais e 

inconvenientes de correções. Quanto à inflação não esperada, ocorrem redistribuições 

arbitrárias de riquezas entre devedores e credores. No caso da hiperinflação, a maior parte dos 

custos torna-se bastante grave, surgindo normalmente quando os governos financiam grandes 

deficits por emissões, e só termina com a realização de reformas fiscais. 

No magistério de Pedro Jorge Ramos Vianna (2003, p. 37-38), os efeitos da inflação 

podem ser sumarizados da seguinte forma: 
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I- Efeitos sobre a estabilidade dos preços relativos, pela indução: 

• à instabilidade e à desordem salarial; 

• à desvalorização ou ao controle do câmbio; 

• ao controle das tarifas dos serviços de utilidade pública. 

II-  Efeitos sobre a oferta dos financiamentos a longo prazo: 

• desestímulo à poupança; 

• ilusão monetária do lucro; 

• diluição do valor real dos ativos financeiros. 

III-  Efeitos sobre a alocação de recursos: 

• formação de estoques para especulação; 

• fomento da demanda por metais preciosos e moeda estrangeira forte; 

• desestímulo aos investimentos sociais. 

IV-  Efeitos sobre a estabilidade da federação: 

• pelo fortalecimento da União; 

• pela queda da arrecadação fiscal, em termos reais, nos estados e municípios. 

 

Nesse sentido, pode-se depreender que as consequências sociais determinadas pela 

dinâmica inflacionária são vastas e podem ter grande magnitude, dependendo das taxas 

observadas. A inflação em linhas gerais permite transferências arbitrárias de recursos, e 

implica em má alocação de recursos, prejudicando, inclusive, o crescimento. Dessa forma, o 

estudo deste contexto econômico tem alta relevância frente ao prisma do Direito, 

especialmente nos momentos atuais. Além disso, no âmbito desta pesquisa, é obrigatória sua 

compreensão para análise específica da macroeconomia da estagflação. 

 

2.2.5 Aspectos Históricos 

Inúmeras graves crises inflacionárias são descritas na história universal, em diferentes 

períodos. O primeiro caso bem documentado foi no Império Romano, onde, em síntese, 

imperadores subsequentes encontraram limite para aumento de recursos por impostos; então 

atuaram na moeda, com redução do conteúdo metálico. Outros casos que podem ser citados 

incluem a Peste Negra na Europa, por escassez de bens, a inflação da Espanha no século XVI, 

por excesso de metais preciosos. Além destes, durante as revoluções americana e francesa, a 
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clássica inflação alemã na fase da Primeira Guerra e posterior, além da húngara de 1946 e da 

chinesa de 1949, as últimas três sendo casos emblemáticos de hiperinflação (PAARLBERG, 

1993).  

Sobre a inflação alemã, Lionel Robbins, economista britânico da London School of 

Economics, em prefácio à obra clássica de Bresciani-Turroni (BRESCIANI-TURRONI, 1968, 

p. 5), afirma: 

 

Ela destruiu a riqueza dos elementos mais sólidos na sociedade alemã, e 
deixou um rastro de desequilíbrio moral e econômico, terreno fértil para os 
desastres que se seguiram. Hitler é o filho adotivo da inflação. As 
convulsões financeiras da Grande Depressão foram, pelo menos em parte, o 
produto das distorções do sistema de captação e empréstimo 
internacionaiscujos estragos deram origem. Se quisermos compreender 
corretamente a posição atual da Europa, não devemos negligenciar o estudo 
da grande inflação alemã. Se planejamos uma maior estabilidade no futuro, 
temos que aprender a evitar os erros a partir do qual surgiram.4 

 

No Brasil, vivemos longos e variados ciclos de dinâmica inflacionária, ao longo de 

toda a história nacional, especialmente no período republicano. No século XIX, conforme 

demonstrado por Mircea Buescu (2011, p. 478), um dos fatores inflacionários foi o 

permanente deficit orçamentário, financiado por emissões de papel-moeda. 

Segundo o mesmo autor, o deficit orçamentário persistiu no século subsequente. A 

questão inflacionária após 1964 é bem ilustrada por Pedro Jorge Ramos Vianna, separando o 

tratamento inflacionário em cinco períodos até o ano de 1994, relatando que até tal data o 

combate à inflação não havia sido nem eficiente, nem eficaz, com êxito momentâneo (até a 

publicação de sua obra) por intermédio do Plano Real (VIANNA, 2003, p. 159). 

Assim como descrito para o caso da Alemanha, no Brasil a inflação determinou graves 

consequências sociais, como no contexto de 1964, conforme proposto por Vianna (2003, p. 

160): 

 

                                                           
4Palavras originais do autor: “It destroyed the wealth of the more solid elements in German society, and it left 
behind a moral and economic disequilibrium, breeding ground for the disasters which have followed. Hitler is 
the foster-child of the inflation. The financial convulsions of the Great Depression were, in part at least, the 
product of the distortions of the system of international borrowing and lending to which its ravages had given 
rise. If we are to understand correctly the present position of Europe, we must not neglect the study of the great 
German inflation. If we are to plan for greater stability in the future, we must learn to avoid the mistakes from 
which it sprang”. 
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No governo Goulart, o déficit fiscal, a instabilidade política e a desordem 
salarial levaram o índice inflacionário, no primeiro trimestre de 1964, a 25%, 
o que, a continuar essa taxa de expansão, determinaria um patamar de 
inflação em torno de 144% ao final do ano. Acrescido a isso, o declínio na 
taxa de crescimento do PIB, a partir de 1961, e o elevado índice de 
ociosidade do parque fabril nacional contribuíram decisivamente para o 
golpe militar de 1964. 

 

De maneira sintética, o mal inflacionário não é um distúrbio novo, emergiu em várias 

civilizações e momentos históricos, e sempre foi motivo de preocupações devido às suas 

influências sociais. As consequências inflacionárias tiveram abrangência e magnitude 

variável, em alguns momentos temporais sendo determinantes dos rumos ocorridos no curso 

da história. 

No âmbito latino-americano, vários países também enfrentaram tal perturbação 

econômica. Peru, Bolívia, Argentina e México, assim como o Brasil, passaram por processos 

complexos de hiperinflação. Independentemente de teorias etiológicas, os dados inflacionários 

mundiais atuais indicam certa prevalência de situação inflacionária em países ainda não 

desenvolvidos. Tal afirmação é bem exemplificada no Gráfico 1, explicitando níveis 

inflacionários em diferentes países.  

 

Gráfico 1 – Taxa de inflação pelo mundo, ano de 2014 

 

 
Fonte: Richard Bernstein Advisors, LLC. 



Macroeconomia da Estagflação___________________________________________________________________________________  30 

 

Finalizada a análise da vertente inflacionária, estabelecidos o conceito, teorias básicas, 

consequências e aspecto histórico, passaremos à outra vertente macroeconômica que compõe 

o contexto da economia da estagflação: o baixo crescimento econômico. O entendimento da 

dinâmica inflacionária será especialmente importante ao analisarmos os efeitos sociais da 

estagflação e sua relação com o Direito em capítulo subsequente.  

 

2.3 CRESCIMENTO ECONÔMICO E RECESSÃO 

 

Conforme explicitado no início do capítulo, a estagflação é um distúrbio que apresenta 

dois polos distintos, um deles a inflação, analisada no item anterior, e o outro o baixo 

crescimento que será aqui será analisado. Mas, para compreensão do significado do distúrbio, 

analisaremos primeiramente o conceito de crescimento econômico, bem como suas teorias 

principais.  

 

2.3.1 Conceito e História 

O estudo do crescimento econômico é de vital importância para o panorama 

macroeconômico, mostrando a evolução global da economia de um país em determinado 

período, refletindo-se sobre a quantidade de bens e serviços disponíveis à população e o 

padrão de vida. Este estudo irá analisar a variação da renda nacional em determinado intervalo 

temporal e explicar qual dos diferentes fatores impulsionou tal variação. Fornecerá também 

subsídios para entendimento das diferenças de renda entre os diversos países, por exemplo, 

entre os desenvolvidos e os emergentes. 

Sobre a importância de analisar o crescimento econômico, são representativas as 

colocações de Philippe Aghion (2009, p. 1), professor de Economia da Universidade de 

Harvard:5 

                                                           
5Palavras originais do autor: Why should anyone care about this dry statistic instead of focusing on more specific 
welfare, consumption, or happiness indicators? Perhaps the most compelling reason is that economic growth is 
what mainly determines the material well-being of billions of people. In economically advanced countries, 
economic growth since the industrial revolution has allowed almost the entire population to live in a style that 
only a privileged handful could have afforded a hundred years ago, when per capita GDP was a small fraction of 
what it is today. Indeed, growth in some sectors of the economy, especially the medical and pharmaceutical 
sectors, has allowed almost everyone to live a longer and healthier life than could have been expected by anyone 
in the 19th century, no matter what position a person held on the economic ladder. In contrast, the lack of 
economic growth in the poorest countries of the world has meant that living conditions for hundreds of millions 
of people are appalling by the standards of rich countries; per capita income levels in many 21st-century 
countries are much lower than they were in 19th-century Europe. To understand why the human race has become 
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Por que alguém deveria se preocupar com essa estatística seca, ao invés de 
concentrar-se em indicadores de bem-estar, de consumo, ou felicidade mais 
específicos? Talvez a razão mais convincente é que o crescimento 
econômico é o principal determinante de bem-estar material de bilhões de 
pessoas. Nos países economicamente avançados, o crescimento econômico 
desde a revolução industrial permitiu que quase toda a população pudesse 
viver em um estilo que apenas um punhado privilegiado poderia viver 
séculos atrás, quando o PIB per capita era uma pequena fração do que é hoje. 
De fato, o crescimento em alguns setores da economia, especialmente os 
setores médicos e farmacêuticos, permitiu que quase todos pudessem viver 
uma vida mais longa e saudável do que se poderia esperar para qualquer um 
no século 19, não importando o nível econômico que ela pudesse ocupar. Por 
outro lado, a falta de crescimento econômico dos países mais pobres do 
mundo fez com que as condições de vida de centenas de milhões de pessoas 
sejam terríveis para os padrões dos países ricos; níveis de renda per capita 
em muitos países do século 21 são muito mais baixos do que eram no século 
19, na Europa. Para entender por que a raça humana tornou-se muito mais 
próspera e por que esta riqueza é compartilhada de forma desigual entre os 
habitantes do mundo, precisamos entender o que impulsiona o crescimento 
econômico. 

 

Para medir o crescimento econômico, os economistas utilizam dados do Produto 

Interno Bruto (PIB) o qual mede o total de renda de todos os integrantes da economia, 

portanto mede o total de bens e serviços produzidos em determinado período de tempo, por 

exemplo, um trimestre ou ano. Transações financeiras, como transferências de bens móveis ou 

imóveis, produzidos em outro ano-base, não entram no PIB, assim como qualquer outra 

operação que não caracterize diretamente produção, como operação com ações e títulos, da 

mesma forma não é incluída no PIB.  

Historicamente, do fim do Império Romano até cerca do ano 1500, não houve 

basicamente nenhum crescimento do produto per capita na Europa; a força de trabalho era 

basicamente rural, com pouco progresso tecnológico. As invenções com aplicações fora dela 

não tinham como contribuir de forma expressiva para a produção em geral e para o produto. 

Embora houvesse algum crescimento do produto, um crescimento aproximadamente 

proporcional da população levava a um produto per capita praticamente constante. No 

entanto, se tomarmos o crescimento dos países ricos, a partir de 1950, houve um grande 

aumento no produto per capita, elevando acentuadamente o padrão de vida nesses países 

(BLANCHARD, 2011, p. 189-191).  

Houve, inclusive, após este período, uma convergência no aumento do produto per 

capita nestes países ricos. Devido a condições diferentes, ocorreu em momentos distintos e 
                                                                                                                                                                                     
so much wealthier and why our wealth is shared so inequitably among the inhabitants of the world, we need to 
understand what drives economic growth. 
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com aceleração diversa, mas tendeu à convergência, conforme os ensinamentos de Olivier 

Blanchard. Tal situação não se deu de forma simétrica com muitos países pobres, os quais 

mantiveram a estagnação. O Gráfico 2, ilustra bem tal ocorrência. 

 

Gráfico 2 – PIB per capita de quatro países, 1820-2001 

 

 
 

Fonte: DORNBUSCH (2013, p. 53). 

 

2.3.2 Teorias do Crescimento Econômico 

 

2.3.2.1 Teoria Neoclássica 

Uma teoria central para explicação do crescimento econômico é a teoria neoclássica, 

chamada de Modelo de Crescimento de Solow. Este modelo evidencia o modo como a 

poupança, o crescimento populacional e o progresso tecnológico afetam o nível de produção 

de uma economia, e seu crescimento ao longo do tempo. Em relação à taxa de poupança de 

uma economia, esta determina o tamanho do seu estoque de capital e, por conseguinte, o seu 

respectivo nível de produção. Quanto mais alta a taxa de poupança, maior o estoque de capital 

e mais alto o nível de produção (MANKIW, 2010, p. 267).  
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Neste sentido, um aumento na taxa de poupança exerce um efeito de nível na renda 

per capita, determina um período de rápido crescimento; contudo, esse crescimento termina 

por se desacelerar à medida que o novo estado estacionário vai sendo atingido. Assim, uma 

alta taxa de poupança possibilita um elevado nível de produção no estado estacionário, no 

entanto, isoladamente, não consegue gerar crescimento econômico persistente. 

Ainda no contexto do capital, outros fatores conectados influem na produção, como o 

capital humano e os recursos naturais, determinando impacto sobre o crescimento econômico. 

Facilidades relativas a insumos naturais podem alavancar o crescimento, como nos casos 

americano e russo, e como da Noruega, que apresentou salto no PIB per capita, muito 

relacionado a suas reservas de petróleo (DORNBUSCH, 2013, p. 59).  

Quanto ao capital humano, a poupança e o investimento neste campo, por meio da 

educação ou do treinamento de trabalho, aumenta esta forma de capital, proporcionando 

aumento de produto por trabalhador. Qualquer variação em um importante fator produtivo 

impacta o produto, como em educação e treinamento. A participação do capital humano é 

grande na renda de países industrializados. Nesse contexto, é considerável a análise de 

Blanchard (2011, p. 59):  

 

Estudos recentes concluem que os investimentos em capital físico e em 
educação desempenham papéis aproximadamente semelhantes na 
determinação do produto. Isso significa que o produto por trabalhador 
depende de modo aproximadamente igual do montante de capital físico e do 
montante de capital humano da economia. Os países que poupam mais ou 
gastam mais com educação podem alcançar níveis de produto por 
trabalhador no estado estacionário substancialmente maiores. 

 

Depois da poupança/investimento, o segundo fator no modelo de Solow que interfere 

no crescimento econômico e no padrão de vida é o crescimento populacional.  De acordo com 

este modelo; em primeiro lugar, o crescimento populacional pode ajudar a explicar o 

crescimento sustentável no total da produção e, em segundo lugar, quanto mais alta a taxa de 

crescimento populacional, mais baixos o nível de capital por trabalhador no estado 

estacionário e a produção por trabalhador no estado estacionário (MANKIW, 2010, p. 262). 

Por esses primeiros fatores explicam-se influências sobre o crescimento econômico, até que 

uma determinada economia atinja seu estado estacionário, mas não esclarece o crescimento 

persistente no padrão de vida, este apenas explicado pelo progresso tecnológico, o último 

fator para o modelo de Solow.  
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O progresso tecnológico funciona como um tipo de ampliador da mão-de-obra, ele não 

faz com que cresça o número de trabalhadores, no entanto aumenta a eficiência, como se 

houvesse maior quantidade deles. Uma vez que a economia se encontre no estado 

estacionário, a taxa de crescimento do produto por trabalhador depende unicamente da taxa de 

progresso tecnológico, capaz de justificar o crescimento sustentável de uma economia, e 

padrões de vida persistentemente elevados. O modelo de Solow propõe que o progresso 

tecnológico permita que os valores de muitas variáveis cresçam conjuntamente no estado 

estacionário, característica denominada crescimento equilibrado. 

Em termos de política econômica, tendo como paradigma o modelo de Solow, visando 

ao crescimento econômico no longo prazo, Mankiw (2010, p. 299) sintetiza: 

 

Os formuladores de políticas econômicas nos Estados Unidos e em outros 
países alegam, com frequência, que suas respectivas nações deveriam 
destinar uma maior percentagem do total de sua produção à poupança e ao 
investimento. O crescimento da poupança pública e os incentivos fiscais para 
a poupança privada constituem duas maneiras de estimular a acumulação de 
capital. Os formuladores de políticas econômicas podem, também, promover 
o crescimento econômico estabelecendo as instituições legais e financeiras 
corretas para que os recursos venham a ser alocados de modo eficiente e 
garantindo incentivos apropriados para estimular o desenvolvimento de 
pesquisas e o progresso tecnológico. 

 

Vislumbrada a importância do progresso tecnológico para o crescimento econômico, o 

próximo passo é entendermos o que determina esse progresso. Segundo Blanchard (2001, p. 

229-233), as descobertas científicas e tecnológicas sugerem um processo direcionado pela 

ciência e pelo acaso, não por forças econômicas, contudo, nas economias modernas, é 

consequência direta das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) das empresas. Os 

gastos industriais com P&D chegam a responder por cerca de 2 a 3% do PIB de países como 

Estados Unidos, Inglaterra, Japão e França. O progresso tecnológico depende da fertilidade 

das pesquisas e da apropriabilidade dos resultados de P&D. 

Neste primeiro subitem, analisamos a teoria neoclássica, teoria que explica o 

crescimento econômico relacionado aos fatores investimento, crescimento populacional e 

progresso tecnológico. Tal teoria dominou isoladamente o pensamento econômico por três 

décadas, por explicar adequadamente muito do observado na prática. Todavia, especialmente 

após a década de 1990, novas teorias foram propostas, uma vez que, apesar de explicar a 
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importância do progresso tecnológico, não explicava os fatores deste progresso. Assim, 

continuamos o presente item mencionando as novas teorias, chamadas de endógenas. 

 

 

2.3.2.2 Teorias Endógenas 

Várias teorias endógenas foram desenvolvidas recentemente, com significativo 

aprofundamento em várias vertentes e fatores. Philippe Aghion (2009, p. 12-18), em sua obra 

Economics of Growth, propõe quatro paradigmas para explicação do crescimento econômico: 

1) Modelo neoclássico, que enfatiza relação com capital e trabalho (avaliado no sub-item 

anterior); 2) Modelo AK, primeiro modelo endógeno, trata do capital físico e humano; 3) 

Modelo de Romer, modelo de crescimento baseado em inovação; 4) Modelo Schumpeteriano, 

que foca as inovações qualitativas que tornam velhos produtos obsoletos, relacionados à, 

denominada por ele, destruição criativa. 

Ao tratarmos do assunto progresso tecnológico e inovação é imperioso considerar a 

influência que a teoria econômica de Joseph Schumpeter poderia impor ao contexto 

macroeconômico. Nesse sentido, surge o modelo schumpeteriano de crescimento econômico. 

Sob a influência de Schumpeter nas teorias econômicas, Nelson (2006, p. 162-163) afirma 

que sua principal influência tem sido a de estimular os economistas, em número crescente, a 

ver na inovação um aspecto central da vida econômica, e não um aspecto periférico; e que é o 

progresso econômico o mais importante a longo prazo, mais do que a eficiência econômica 

estática. 

A teoria original de Joseph Schumpeter (1961, p. 108-113), explicita o processo 

denominado destruição criativa que promove as empresas inovadoras, atendendo às 

solicitações do mercado, forçando o fechamento das empresas sem rapidez nas mudanças. 

Segundo este prisma, a dinâmica capitalista evolui em surtos, secundariamente ao processo de 

inovação, mudança, substituição de produtos e empresas. Nesse sentido, a destruição criativa 

poderia ser apresentada como responsável pelo crescimento econômico de um país. 

Retornando ao âmbito macroeconômico e às teorias do crescimento, adotando o modelo de 
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crescimento schumpeteriano são elucidativas as lições de Joseph Aghion (2009, p. 99), na 

comparação entre as teorias endógenas:6 

 

Comparado ao modelo AK, tanto o modelo schumpeteriano e o modelo 
variedade-produto têm a vantagem de apresentar uma análise explícita do 
processo de inovação subjacente ao crescimento de longo prazo. Em 
comparação com o modelo de variedade-produto, o modelo schumpeteriano 
atribui um papel importante para extinção e “turnover” de empresas e dos 
trabalhadores, o que, como argumentamos no final do capítulo anterior, é 
consistente com um número crescente de estudos recentes demonstrando que 
o trabalho e a mobilidade no mercado são elementos fundamentais de uma 
política que favoreça o crescimento, perto da fronteira tecnológica. 

 

Outros economistas propuseram novas teorias para explicação do crescimento 

econômico. Uma das vertentes estabelece fatores como instituições e passado/trajeto 

econômico como vetores que determinam crescimento e desenvolvimento econômico. 

Concernente a esta vertente, Douglass North, Nobel de Economia em 1993, relaciona 

crescimento à mudança institucional. Para ele, a eficiência econômica pode ser influenciada 

por modelos políticos e econômicos, pela política das organizações, firmas, sindicatos e 

partidos, por ideias e ideologias, além de políticas econômicas (NORTH, 2003, p. 122-126). 

Ainda nesta vertente, Daren Acemoglu, professor do Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), expõe a relação entre o papel das instituições e distribuição de poder na sociedade e o 

crescimento econômico. Descreve o autor:  

 

Um elemento central de nossa teoria é a ligação entre instituições 
econômicas e políticas inclusivas e prosperidade. Instituições econômicas 
inclusivas, que asseguram os direitos de propriedade, criam condições 
igualitárias para todos e incentivam os investimentos em novas tecnologias e 
competências, têm maiores chances de conduzir ao crescimento econômico 
do que as extrativistas, que são estruturadas de modo que poucos possam 
extrair recursos de muitos e mostram-se incapazes de proteger os direitos de 
propriedade ou fornecer incentivos para a atividade econômica. 
(ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 386). 

 

                                                           
6Palavras originais do autor: “Compared to the AK model, both the Schumpeterian model and the productvariety 
model have the advantage of presenting an explicit analysis of the innovation process underlying long-run 
growth. Compared to the product-variety model, the Schumpeterian model assigns an important role to exit and 
turnover of firms and workers, which, as we argued at the end of the previous chapter, is consistent with an 
increasing number of recent studies demonstrating that labor and product market mobility are key elements of a 
growth-enhancing policy near the technological frontier” (AGHION, 2009, p. 99). 
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Expusemos, então, o conceito e teorias sobre o crescimento econômico, mostrando a 

importância da teoria neoclássica, bem como apresentando brevemente as modernas teorias 

endógenas. Tais teorias são importantes para o entendimento das razões pelas quais uma 

nação pode enfrentar uma situação de baixo crescimento, dentro do espectro da estagnação e 

recessão econômica. No próximo item serão introduzidos conceitos relacionados aos 

distúrbios associados ao crescimento, necessários para a compreensão da economia da 

estagflação. 

 

2.3.3 Estagnação e Recessão 

 Analisamos os fatores que determinam expansão de uma economia e, por outro lado, 

uma disfunção em sua dinâmica pode fazer com que ela não cresça ou que sofra retração. Tal 

disfunção, dependendo da amplitude e duração, recebe diferentes nominações. Comumente, 

considera-se recessão um declínio do PIB por dois trimestres consecutivos. Um longo 

declínio do PIB, por mais de um ano, pode ser denominado depressão. Por fim, um período de 

ausência de crescimento econômico, porém sem declínio, é considerado um período de 

estagnação. A estagnação pode ocorrer em vários níveis de atividade econômica.  

Nos EUA, o órgão responsável por estabelecer as definições e as aferições relativas ao 

crescimento é o National Bureau of Economic Research-NBER. Knoop (2010, p. 11-12), 

explicita as definições propostas por essa organização:7 

 

Os economistas do National Bureau of Economic Research (NBER), uma 
proeminente organização de pesquisa econômica americana, datam o início e 
fim das contrações econômicas e expansões nos Estados Unidos. Para fazer 
isso, o NBER precisa de uma definição sobre o que constitui uma recessão e 
uma expansão. O NBER define uma recessão como dois ou mais trimestres 
consecutivos de crescimento negativo do PIB. Isto implica que uma 
expansão são dois ou mais trimestres consecutivos de crescimento positivo 
do PIB. O pico da expansão é o momento em que o nível do PIB atinge o seu 
máximo antes de começar a declinar. Assim, o pico de uma expansão data o 
início de uma recessão. Da mesma forma, o vale de uma recessão é o 

                                                           
7Palavras originais do autor: “Economists from the Business Cycle Dating Committee of the National Bureau of 
Economic Research (NBER), the preeminent economic research organization in the United States, date the 
beginning and end of economic contractions and expansions in the United States. To do this, the NBER needs a 
working definition of what constitutes a recession and an expansion. The NBER defines a recession as two or 
more consecutive quarters of negative GDP growth. This implies that an expansion is two or more consecutive 
quarters of positive GDP growth. The peak of an expansion is the point in time at which the level of GDP 
reaches its maximum before it starts to decline. Thus, the peak of an expansion dates the beginning of a 
recession. Likewise, the trough of a recession is the point in time at which GDP falls to its lowest level before it 
begins to rise again, meaning that a trough dates the beginning of an expansion:”.  
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momento em que o PIB cai para seu nível mais baixo antes de começar a 
subir novamente, o que significa que o vale data o início de uma expansão. 

 

Na visão de Dornbusch (2013, p. 14), existe certo ciclo mais ou menos regular de 

expansão (recuperação) e contração (recessão) da atividade econômica em torno de uma 

tendência média de crescimento. Em um pico, a atividade econômica é alta em relação à 

tendência; em um vale, é atingido o ponto mais baixo. A tendência média do PIB é a trajetória 

que ele tomaria se os fatores de produção fossem plenamente empregados, levando-se em 

conta fatores como crescimento populacional, progresso tecnológico e disponibilidade de 

recursos. Mas, os fatores de produção não são plenamente empregados o tempo todo, e 

relacionadas a outros aspectos ocorrerão variações cíclicas. 

 

Gráfico 3 – O ciclo econômico 

 

 
Fonte: DORNBUSCH (2013, p. 14). 

 

Frente ao contexto dos ciclos econômicos, existem variáveis macroeconômicas que 

apresentam conexão intrínseca com as variações do PIB, ou seja, diante de expansão e 

retração geral da economia. Estas variáveis são consideradas pró-cíclicas caso mostrem 

correlação positiva com o PIB; sofrem redução quando se reduz o PIB e aumentam após 

elevação do PIB. Exemplos de variáveis pró-cíclicas são o consumo, o investimento e o 

emprego. Já as variáveis contracíclicas demonstram correlação negativa com o PIB, sendo um 
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exemplo clássico o desemprego, que aumenta com a queda do PIB. Por fim, existem variáveis 

acíclicas sem correlação consistente com as variações do PIB (KNOOP, 2010, p. 14).  

Ainda segundo Todd Knoop (2010, p. 15-18), em sua obra Recessions and 

Depressions, alguns aspectos devem ser explicitados sobre os ciclos econômicos: 1) Os ciclos 

não são realmente “cíclicos”, não são regulares e não apresentam padrão previsível, variando 

em tamanho e duração; 2) Os ciclos não são simétricos, variando num mesmo país e com 

diferenças internacionais; 3) Os ciclos se alteram ao longo do tempo, por exemplo, dados 

evidenciam que os ciclos de recessão se mostram mais curtos que os mais antigos; 4) Os 

componentes do PIB exibem padrão mais volátil que o próprio PIB; 5) Os ciclos são 

associados a grandes alterações no mercado de trabalho. 

As teorias iniciais sobre os ciclos econômicos foram muito impactadas pela Grande 

Depressão. Nesse período os economistas passaram a focar a flutuação dos custos de 

produção e a inadequação das teorias anteriores. Posteriormente, as teorias mais modernas 

passaram a levar em conta outros componentes críticos, como alterações tecnológicas, 

expectativas, investimento, suprimento monetário, políticas públicas, incentivo ao trabalho e 

investimento. 

A visão keynesiana baseia-se na premissa de que a economia capitalista é instável e 

precisa de gestão macroeconômica, a fim de evitar os ciclos de negócios desestabilizadores 

que são extremamente onerosos. Sem a intervenção do governo, essa instabilidade pode 

enfraquecer a convicção do público e afetar o sistema. Para os monetaristas emerge a 

importância da política monetária, reestabelecem-se princípios neoclássicos como a 

neutralidade monetária e a hipótese de taxa natural, enfatiza-se a importância da expectativa 

de preços e seu papel frente à política governamental e surgem as preocupações sobre os 

efeitos negativos de políticas contra-cíclicas. Além destas, outras teorias modernas foram 

desenvolvidas em razão dos ciclos econômicos que transcedem o escopo do presente estudo. 

Considerando-se as diferentes teorias sobre os ciclos e suas causas, bem como as 

teorias sobre crescimento econômico e seus distúrbios, é possível traçar linhas comuns para a 

construção de políticas econômicas adequadas. Tais políticas devem contemplar fatores como 

produtividade, investimento, tecnologia e poupança, além de preconizar políticas monetária e 

fiscal otimizadas. A forma como os países gerenciam seus recursos e empregam políticas 

econômicas, somada ao contexto conjuntural, estrutural e histórico explicam suas taxas de 
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crescimento, além de seus períodos cíclicos. O Gráfico 4 mostra exemplos diferentes de 

amplitude e tempo das crises, em diferentes países e períodos. 

 
Gráfico 4 - Mostra a diferença percentual de queda do PIB na crise e o tempo de duração em 

trimestres em diferentes países 

 

 

Fonte: Reinhardt-Rogoff; NBER; International Monetary Fund, Timothy Taylor. 

 

Até o momento, analisamos as teorias sobre crescimento econômico, seus distúrbios e 

teorias sobre os ciclos econômicos. No próximo item explanaremos a questão do desemprego 

sob o ponto de vista econômico, uma vez que a mesma apresenta associação com as taxas de 

crescimento econômico de um país.  

 

2.3.4 Mercado de Trabalho e Desemprego 

Como o tema “desemprego” tem alta relevância econômica e social, e mostra estreita 

correlação com a conjuntura de baixo crescimento econômico, discutiremos brevemente o 

tema e suas interações sob o prisma da macroeconomia. Além disso, segundo a visão de 

alguns autores, o desemprego integra-se à definição de estagflação. Para introduzirmos a 
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temática, é importante demonstrar que o desemprego afeta de forma altamente significativa a 

população, conforme discorre primorosamente Gregory Mankiw (2010, p. 208):  

 

O desemprego é o problema macroeconômico que afeta as pessoas do modo 
mais direto e cruel. Para a maioria das pessoas, a perda de um emprego 
significa um padrão de vida reduzido e uma angústia psicológica. Não causa 
surpresa o fato de que o desemprego seja um tópico frequente no debate 
político, e que os políticos frequentemente declarem que as políticas 
econômicas propostas por eles ajudariam a criar empregos. 
Os economistas estudam o desemprego com o objetivo de identificar suas 
causas e ajudar a aperfeiçoar as políticas públicas que afetam os 
desempregados. Algumas dessas políticas, tais como programas de 
treinamento voltados para a recolocação de empregos, ajudam as pessoas a 
encontrar novos empregos. Outras, como o seguro-desemprego, amenizam 
algumas das dificuldades que os desempregados enfrentam. Ainda outras 
políticas, afetam, inadvertidamente, a prevalência do desemprego. É fato 
amplamente debatido que leis que determinam um salário mínimo 
demasiadamente alto, por exemplo, costumam fazer crescer o desemprego 
entre os membros menos qualificados e menos experientes da força de 
trabalho. 

 

Para continuarmos a análise, é necessário estabelecer alguns conceitos básicos. O 

termo “mercado de trabalho” relaciona-se à existência de um trade-off entre quem oferta e 

quem procura trabalho. No lado da oferta, quem trabalha ou procura por trabalho compõe a 

denominada população economicamente ativa (PEA). A parcela que não se enquadra em 

nenhuma das duas hipóteses compõe a população não economicamente ativa. Denomina-se 

taxa de atividade a razão entre a população economicamente ativa e a população em idade 

ativa (BLANCHARD, 2011, p. 101).  

Ainda segundo Blanchard (2011), a taxa de desemprego (ou taxa de desocupação), por 

sua vez, é caracterizada pela razão entre o número de desempregados (pessoas procurando 

emprego) e a população economicamente ativa. Uma dada taxa de desemprego pode refletir 

duas realidades distintas; por um lado, pode representar um mercado de trabalho muito ativo 

(com muitos desligamentos e admissões) e, por outro, refletir um mercado de trabalho 

esclerosado e com contingente estagnado de desempregados. 
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Gráfico 5 – Divisão da população em idade ativa no Brasil 

 

 
Fonte: IBGE (2014).  

 

O desemprego pode ser estudado em diferentes horizontes de tempo. Existem 

oscilações econômicas a curto prazo que influenciam no emprego, alterando as taxas de 

desemprego de ano para ano, e existem determinantes com foco a longo prazo que irão 

configurar a taxa natural de desemprego, conceito que leva em conta todas as imperfeições de 

mercado que impedem os trabalhadores de encontrarem empregos instantaneamente.  

 

Gráfico 6 - Taxa de Desemprego e Taxa Natural de Desemprego – EUA 

 

 
Fonte: MANKIW (2010, p. 164). 
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O desemprego que tem como etiologia o tempo necessário para que os trabalhadores 

procurem e encontrem um emprego é o designado desemprego friccional. Este ocorre em 

vista das diferentes habilidades e salários, demandando tempo e esforço por parte dos 

trabalhadores e empregadores para ocupação de suas vagas. Políticas públicas podem reduzir 

esse desemprego, por exemplo, por intermédio da criação de agências de emprego, pelas quais 

a divulgação de postos de trabalho torna mais eficiente a interação entre quem procura e quem 

oferece empregos. Algumas políticas, por outro lado, como no caso do seguro-desemprego, 

podem proteger o trabalhador, e ao mesmo tempo podem aumentar a modalidade friccional de 

desemprego, porém isso não significa que tal política seja impeditiva.   

Outra vertente para explicação do desemprego diz respeito à rigidez salarial, situação 

em que o salário real permanece acima do nível que equilibra a oferta e a demanda de mão-

de-obra, e assim a oferta de mão-de-obra é excedente. Tal situação caracteriza o denominado 

desemprego estrutural. Nesse contexto, explicações para que ocorra rigidez salarial podem se 

relacionar a leis do salário mínimo, poder de sindicatos trabalhistas e aos salários de 

eficiência.  

Um aspecto fundamental no contexto deste capítulo é a correlação entre desemprego e 

crescimento econômico. Nesse âmbito, a Lei de Okun enuncia uma relação inversamente 

proporcional entre desemprego e PIB. Segundo tal lei, se a taxa de desemprego permanecer 

inalterada, o PIB real crescerá aproximadamente 3%, devido ao crescimento na produção de 

bens e serviços oriundo da força de trabalho, da acumulação de capital e do progresso 

tecnológico. Além disso, para cada ponto percentual em que cresce a taxa de desemprego, o 

crescimento no PIB real geralmente cai 2%. Os períodos de recessão estão sempre associados 

a aumento da falta de empregos (MANKIW, 2010, p. 320). 
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Fonte: http://www2.dsu.nodak.edu/users/fernando/PrenticeHall/Blanchard_5e/ch09_5e.ppt. 

Figura 2 – Esquema com a relação entre produto, desemprego e inflação  

 

Em síntese, conforme se observa, nos períodos de baixo crescimento econômico e 

recessão haverá influência negativa sobre a taxa de desemprego, com todas as suas 

repercussões sociais e familiares. A Figura 2 demonstra com seta vermelha a inter-relação 

entre crescimento e desemprego, que se dá pela Lei de Okun. Esta lei é significativamente 

robusta frente aos dados empíricos observados não somente em países desenvolvidos, mas 

também nos periféricos. 

Outra questão pertinente a ser investigada é uma eventual relação entre taxa de 

inflação e desemprego. Em 1958, A.W. Phillips, professor da London School of Economics, 

postulou uma curva demonstrando um trade-off entre esses fatores, a chamada curva de 

Phillips, baseada em dados históricos pregressos. Tal curva descrevia uma relação inversa 

entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação. No entanto, após 1960, tanto nos EUA quanto 

no Reino Unido, os dados passaram a ser inconsistentes, o que motivou a construção posterior 

de novas curvas adaptadas. Nas doutrinas de autores como Mankiw, Froyen e Dornbusch há 

menção à existência de trade-off entre desemprego e inflação apenas no curto prazo. Para 

Milton Friedman, uma política monetária expansionista só consegue mover a taxa de 

desemprego para baixo da taxa natural temporariamente (FROYEN, 2013, p. 208). 
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Gráfico 7– Curvas de Phillips Novo-Clássica e Novo-Keynesiana 

 

 
Fonte: http://www.economicsonline.co.uk. 

 

O Gráfico 7 expressa as Curvas de Phillips segundo explicações novo-clássica e novo-

keynesiana, evidenciando que no longo prazo as taxas de inflação não impactam o 

desemprego (curva de longo prazo em verde), portanto, sem o trade-off proposto inicialmente. 

Os trabalhos independentes de Edmund Phelps e Milton Friedman constituíram o arcabouço 

teórico inicial para a separação entre as Curvas de Phillips a curto e longo prazos. A proposta 

desses economistas é amplamente aceita pela doutrina econômica atual. Em síntese, não há 

base teórica da ciência macroeconômica para um governo tentar uma redução de desemprego 

através de expansão monetária, de forma prolongada; outras devem ser as ações para o 

sucesso nesse campo.  

Conforme demonstramos, o desemprego é um distúrbio grave para uma nação. O 

desemprego denota alocação precária de recursos; a força de trabalho que poderia estar 

contribuindo para renda nacional, gerando produtos e serviços, não cumpre sua função, 

tornando a economia menos eficiente. Além disso, o desemprego determina prejuízos 

individuais e familiares aos atingidos, com consequências sociais importantes. 

Nesse terceiro item, introduziram-se os aspectos conceituais básicos sobre o baixo 

crescimento econômico, incluindo os contextos de recessão e estagnação, bem como a 

questão do desemprego inerentemente relacionada. No segundo item já havia sido estruturada 

a vertente da inflação, portanto, já apresentadas as bases econômicas para o estudo da 

economia da estagflação. A análise do baixo crescimento econômico será retomada nos 



Macroeconomia da Estagflação___________________________________________________________________________________  46 

 

próximos capítulos, com foco nas repercussões sociais determinadas por este distúrbio, e em 

sua interação com o Direito, dentro da conjuntura da estagflação. 

 

2.4 ESTAGFLAÇÃO 

 

Neste último item do capítulo 1 abordaremos aspectos específicos da economia da 

estagflação, incluindo conceito, história, teorias e consequências. Nos itens anteriores, foram 

estabelecidas as bases estruturais, especialmente em 2.2 (Inflação) e 2.3 (Crescimento 

Econômico e Recessão), necessárias para o desenvolvimento do tema. 

 

2.4.1 Conceito 

O termo estagflação origina-se do inglês stagflation, que por sua vez resulta da 

combinação dos vocábulos stagnation e inflation. A expressão estagflação representa uma 

condição econômica caracterizada pela presença de estagnação da economia associada à 

inflação alta. Nas palavras de James Edward Meade, economista britânico laureado com o 

Prêmio Nobel, trata-se de “o pior dos dois mundos” ou “monstro de duas cabeças” (MEADE, 

1982, p. 13 e 18). Em seu artigo Stagflation in the United Kingdom, James Meade afirma que 

esta desagradável palavra foi inventada para descrever uma ainda mais desagradável situação 

na qual a economia é simultaneamente estagnada e inflacionária (MEADE, 1979, p. 1). Na 

outra obra citada neste parágrafo, James Meade (1982, p. 18) afirma: 8 

 

The main symptom of the disease is a state of the economy which is at one 
and the same time stagnant and inflationary, that is to say, suffering 
simultaneously from heavy unemployment and from a rapid rate of rise of 
money prices and so of the cost of living. The disease in its acute form has 
inflicted society only in recent years. 

  

                                                           
8 Tradução: O principal sintoma da doença é um estado da economia, a qual é ao mesmo tempo estagnada e 
inflacionária, que é dizer, que sofre simultaneamente de desemprego pesado e de uma taxa rápida de aumento de 
preços e desta forma modo o custo de vivo. A doença em sua forma aguda infligiu sociedade só nos últimos anos 
(MEADE, 1982, p. 18). 
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Um conceito clássico é o proposto por Alan Stuart Blinder (1979, p. 11-12), professor 

de Economia da Universidade de Princeton, o qual afirma que estagflação é um termo criado 

por nossa alegre sociedade “abreviadora” para conotar a ocorrência simultânea de estagnação 

econômica e altas taxas de inflação, comparativamente. Para ele, a coexistência desses 

distúrbios, na verdade não é tão singular quanto originalmente pensado, mas não há dúvidas 

de que a virulência da estagflação que os afetou em meados de 1970 foi sem precedentes. 

Outra definição retirada de um texto clássico sobre a estagflação é a de Bruno e Sachs 

(1985, p. 2) em sua obra Economics of Worldwide Stagflation: “O período de ‘estagflação’ 

(estagnação combinada com inflação) irrompeu com força total em 1973–75”. Na doutrina de 

Dornbusch (2013, p. 121), estagflação é um termo cunhado para denotar o desemprego 

elevado (‘estagnação’) e a inflação alta. Um conceito encontrado em um trabalho mais 

recente, específico sobre o tema, desenvolvido por Barsky e Kilian (2000, p. 5), propõe: 

“Estagflação é definida como períodos de crescimento baixo ou negativo, e inflação que é alta 

para os padrões históricos”.9 

Como se pode observar, são propostas diversas definições tradicionais, todas elas 

explicitando o contexto macroeconômico, mas normalmente não ficando explícitos os 

parâmetros precisos para o diagnóstico de tal distúrbio. Uma proposta neste sentido é a de 

Knotec, que aparece em dois estudos específicos e recentes sobre o tema, publicados em 2006 

e 2012. O autor propõe um algoritmo para detecção de economia estagflacionária em um 

trimestre, sendo o algoritmo composto de três premissas que devem ser preenchidas para tal 

diagnóstico. A primeira condição é que a inflação deva se situar pelo menos em um desvio 

padrão acima da média a longo-prazo, o crescimento deve estar abaixo da tendência e ter 

piorado desde o trimestre anterior, e a terceira condição é que o trimestre anterior ou posterior 

deva satisfazer às duas primeiras condições (KNOTEC, 2012, p.2). 10 

Apesar de pertinente a busca de um conceito preciso para este distúrbio econômico, 

isso teria um caráter mais didático e classificatório do que analítico sobre a dinâmica da 

patologia e suas repercussões. Nesse sentido, a definição sugerida por Knotec serve como 

paradigma para a presente pesquisa, mas não esgota o assunto, levando-se em conta a 

                                                           
9 Original: “Stagflation is defined as periods of low or negative output growth, and inflation that is high by 
historical standards”. (BARSKY; KILIAN, 2000, p. 5).   
10 Original: “I propose an algorithm to identify stagflation in quarterly data. The algorithm requires a particular 
quarter to satisfy three conditions in order to be classified as “stagflationary”: (1) inflation must be at least one 
standard deviation above its long-run average; (2) output must be below trend and have worsened relative to 
trend since the previous quarter; and (3) either the preceding or succeeding quarter must also satisfy (1) and (2) 
as well”. (KNOTEC, 2012, p. 2). 
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existência de mais de uma definição, e o fato de que o aspecto fundamental do distúrbio é a 

ocorrência de uma dinâmica macroeconômica com características de inflação alta (maior que 

a média) e baixo crescimento (tendência à estagnação ou recessão), independentemente de 

configuração mais específica, o que neste estudo caracterizamos como espectro 

estagflacionário. Tal contexto econômico tem características muito nocivas, com 

consequências sociais deletérias, com interesse ao Direito. 

Em síntese, este estudo adota o conceito de economia estagflacionária aquela 

caracterizada pela presença de uma economia com baixo crescimento (com tendência 

estagnante ou recessiva), associada à inflação alta (com tendência a superar uma média 

histórica ou média regional/mundial) e, portanto, apresentando aumento de preços e do custo 

de vida concomitantemente ao não crescimento da economia do país, implicando redução de 

recursos e estímulo ao desemprego.  

 

2.4.2 História 

Em meados da década de 1970 emergiu um contexto econômico, não previsto pela 

ciência macroeconômica da época, causando questionamentos às teorias então vigentes. Tal 

contexto denotava a existência concomitante de inflação alta e baixo crescimento associado a 

características como aumento de preços e custo de vida e desemprego. A macroeconomia da 

época considerava a existência de um trade-off entre crescimento econômico e inflação, e 

portanto, não concebia a possibilidade de um cenário econômico híbrido, composto de tais 

características. Sobre tal contexto discorre Blanchard (2011, p. 526): 

 

Apesar das batalhas entre keynesianos e monetaristas, a macroeconomia, por 
volta de 1970, parecia um campo bem-sucedido e maduro. Parecia ter êxito 
em explicar os acontecimentos e orientar as escolhas de política econômica. 
A maioria dos debates ocorria dentro de uma estrutura intelectual comum. 
No entanto, poucos anos depois o campo estava em crise. Essa crise tinha 
duas fontes.  
Uma delas foram os acontecimentos. Em meados da década de 1970, muitos 
países experimentavam a estagflação, uma palavra cunhada na época para 
representar a existência simultânea de alto desemprego e alta inflação. Os 
macroeconomistas não haviam previsto a estagflação. 

 

O termo estagflação foi consagrado neste contexto da década de 1970, no entanto foi 

criado anteriormente, em novembro de 1965, por Macleod, porta-voz do Partido Conservador 

do Reino Unido sobre as questões econômicas. Em discurso na Câmara dos Comuns, sobre o 



Macroeconomia da Estagflação___________________________________________________________________________________  49 

 

estado da economia do Reino Unido, o político falou sobre a situação da economia britânica, 

afirmando ao final que a história estava sendo feita. Não sabia o político que também seu 

discurso entraria para a história pela criação de um termo que faria parte da ciência econômica 

futura. Em seu discurso, Macleod discorreu: 

 

We now have the worst of both worlds - not just inflation on the one side or 
stagnation on the other, but both of them together. We have a sort of 
‘stagflation’ situation. And history, in modern terms, is indeed being made 
(NELSON; NIKOLOV, 2002, p. 9).11 

 

O contexto macroeconômico histórico citado fica adequadamente demonstrado no 

Gráfico 8, a partir da análise do caso americano, com correlação entre a inflação ao 

consumidor, do Bureau of Labor Statistics, e a variação do PIB, do Bureau of Economic 

Analysis, evidenciando picos proeminentes de alta inflação e vales pronunciados de baixo 

crescimento econômico, concomitantes nas décadas de 1970 e 1980 nos EUA. Atingiu-se 

nesses períodos, aquele denominado “pior dos dois mundos”, a chamada estagflação. 

Mas este contexto não se restringiu ao caso americano; para Bruno e Sachs, na década 

de 1970 houve uma virada na performance econômica nos países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), caracterizada pela presença da 

estagflação. A OCDE é composta de 33 países, sendo a maioria dos membros países de 

economia com alto PIB per capita, bem como alto Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH). Segundo os autores: 

  

O início da década de 1970 marcou uma virada no desempenho 
macroeconômico das economias industriais avançadas. Nos anos de 1950 e 
1960, quase todas as economias da OCDE desfrutaram de um período de 
baixa taxa de desemprego, crescimento rápido do PIB e dos padrões de vida, 
e de baixo ou suave aumento da inflação. Até o final da década de 1960 um 
macroeconomista poderia plausivelmente falar de uma "obsolescência do 
padrão cíclico de negócios". No entanto, logo em 1970, problemas 
macroeconômicos graves e aparentemente intratáveis emergiram. O sistema 
monetário internacional de Bretton Woods teve um colapso em 1971. Um 
“boom” inflacionário em 1972-73 pavimentou o caminho à profunda 
recessão mundial em 1974-75. No período seguinte, as economias da OCDE 
tiveram um aumento sustentado do desemprego, crescimento econômico 

                                                           
11 Tradução: Agora temos o pior dos dois mundos - não apenas a inflação por um lado, ou estagnação pelo outro, 
mas ambos juntos. Temos um tipo de situação "estagflação". E a história, em termos modernos, está de fato 
sendo feita ( NELSON; NIKOLOV, 2002, p .9). 
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lento, e inflação alta contínua, com outra profunda recessão no início de 
1980. (BRUNO; SACHS, 1985, p. 2). 

 

Gráfico 8 – Inflação ao consumidor (Bureau of Labor Statistics) e variação do PIB nos EUA 

(Bureau of Economic Analysis), com variação percentual em relação ao ano anterior 

 

 
Fonte: thereformedbroker.com. 

 

No mesmo diapasão, John Helliwell (1988, p. 1) mostrou que a estagflação foi um 

distúrbio universal entre os países de maiores economias, incluindo os sete maiores da OCDE, 

no período de 1973 a 1982 (Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e 

Canadá). Após 1982, as taxas inflacionárias caíram nesses países, enquanto o desemprego 

permaneceu de certa forma, ou até aumentou. No período citado, a ênfase dos estudos 

macroeconômicos mudou das causas iniciais de estagflação para as causas de baixo 

crescimento e desemprego, com atenção aos determinantes do aumento de produtividade e os 

efeitos dos salários na demanda por trabalho. 

É interessante ressaltar que nem todos os países saíram juntos do episódio denominado 

Grande Estagflação (década de 1970). Nelson e Nikolov (2002, p. 9) afirmam, por exemplo, 

que a estagflação britânica se iniciou antes e terminou depois, fornecendo dados mais amplos 

para análise do distúrbio. Os autores enfatizam que o termo foi criado por MacLeod em 1965, 
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atestando o início anterior, e taxas de inflação de dois dígitos foram observadas no Reino 

Unido em 1990, em comparação com as observadas nos EUA em 1980. 

Os mesmos autores afirmam, em consonância com o trabalho de Helliwell, que após 

tal período, no entanto com limites distintos entre os países, e entre a publicação dos 

trabalhos, ocorreu certo período de estabililidade, especialmente após os primeiros anos da 

década de 1990 até os primeiros anos após a virada do século, em países como Estados 

Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália. E tal estabilidade também foi acompanhada por 

crescimento econômico satisfatório (NELSON; NIKOLOV, 2002, p. 9).  

Depois do período citado, ocorreram algumas oscilações no ciclo econômico, contudo 

sem grandes sobressaltos, no caso dos países citados, até o ano de 2008. Neste ano eclodiu 

uma crise financeira de impacto significativo, relacionado à crise do mercado imobiliário, ou 

crise americana dos subprimes. Com a crise surgiram falências de inúmeras instituições 

bancárias, outras tiveram ajuda governamental; o mercado de ações sofreu queda de 40% em 

seu valor. No âmbito macroeconômico houve recessão e aumento do desemprego, além de 

queda do valor dos salários (GUILLEN, 2009). Para o presente estudo, a crise que determinou 

recessão mundial não veio acompanhada, em termos gerais, de picos inflacionários que 

caracterizassem espectro estagflacionário típico. 

No caso particular brasileiro (Gráfico 9), entre o final da década de 1960 e o início da 

década de 1970, quando emergiu a estagflação no âmbito dos países desenvolvidos, o Brasil 

apresentava crescimento econômico vultoso. Após 1973, tal crescimento apresentou redução 

em velocidade e a inflação, distúrbio crônico no país, ia gradualmente aumentando. Na 

década de 1970, apesar dos valores inflacionários crescentes, o país não atingiu status 

estagflacionário, mantendo certo grau de crescimento. Nos anos 1980, atingidos momentos de 

recessão e estagnação, associados à inflação galopante, o Brasil também adentrou ao contexto 

do espectro estagflacionário, tardiamente em relação aos países desenvolvidos, que perdurou 

até o início dos anos 1990, conforme se depreende do Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Inflação e variação do PIB no Brasil, anos de 1956 a 2010 

 

 
Fonte: Extraído e editado de brasilfatosedados.wordpress (IPEA, FIPE, IBGE). 

 

Ainda em relação ao Brasil, um aspecto importante no período é que o polo 

inflacionário foi bastante exacerbado, configurando uma vertente de hiperinflação. Em 1990, 

por exemplo, chegou a atingir pico de mais de 80% em um único mês. Na tentativa de conter 

o problema, inúmeros pacotes econômicos e planos de estabilização foram implementados, 

com constantes fracassos, troca de ministros e até de moeda. Só de 1986 a 1994 foram 

lançados seis planos de estabilização. O sucesso na estabilização foi somente atingido com o 

Plano Real, em 1994. Depois dessa data o país teve alguns momentos de instabilidade, como a 

crise asiática/russa em 1997/98, a crise argentina e questões eleitorais em 2001, além da já 

citada crise financeira de 2008. Mas em linhas gerais, especialmente após 2002, o Brasil 

cresceu de forma consistente e estável, até o período pós-crise de 2008.  

Até o momento analisamos o contexto do espectro estagflacionário na macroeconomia 

mundial nas décadas de 1970 e 1980, bem como alguns casos da década de 1990, inclusive o 

brasileiro, além de suscinta descrição de alguns dados de evolução econômica de alguns 

países desenvolvidos e do Brasil, no período citado até meados da crise financeira de 2008. A 

partir de então, no caso dos países desenvolvidos, decorreu certo prazo variável para cada um 

deles para estabilização pós-crise, e, agora, em torno da metade da década de 2010, notam-se 
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alguns deles com certo grau de crescimento e outros tendendo a certa estagnação, mas sem 

distúrbios acentuados. 

Por outro lado, também na metade da década atual, começamos a observar um 

contexto macroeconômico peculiar enfrentado por certos países emergentes, nos quais se 

notam baixo crescimento e inflação alta, ou seja, tendência ao espectro da estagflação. Dentre 

estes países encontram-se Venezuela, Argentina, Rússia, Brasil, Turquia, África do Sul e até 

Chile. Este cenário econômico pode ser bem demonstrado pela análise dos indicadores 

macroeconômicos evolutivos de 2014. Observar o gráfico de dispersão entre 47 países 

(Gráfico 10), que correlaciona valor de inflação nos últimos 12 meses e variação anual do 

PIB, separando países com tendência a alto crescimento e baixa inflação, baixo crescimento e 

baixa inflação, alto crescimento e alta inflação e, por fim, baixo crescimento e alta inflação 

(espectro estagflacionário). 

Este ambiente macroeconômico incômodo e recente nos países emergentes, expresso 

nos indicadores econômicos, vem sendo amplamente divulgado na imprensa especializada12,  

13, e merece acompanhamento e estudos aprofundados, que serão realizados pelos cientistas 

macroeconômicos durante a evolução da conjuntura econômica. Neste estudo estão sendo 

citados os parâmetros macroeconômicos atuais, bem como a teoria disponível, mas estudos 

futuros com foco em história econômica poderão discutir profundamente o momento 

histórico.  

  

                                                           
12 PATU, Gustavo. Estagflação assombra países emergentes. Folha de SP, São Paulo, 24 ago, 2014, Mercado.  
13 The economist. The dodgiest duo in the suspect six. The Economist, London, 8 nov, 2014, Emerging Markets.  
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Gráfico 10 - Dispersão para 47 países, inflação x variação do PIB, ano 2014 

 

 

 

Fonte: Trading Economics (2015), dados de janeiro. 

 

Dentre os países que enfrentam tal contexto, a Venezuela é um dos que se encontram 

em situação mais extrema, com altíssima inflação, em torno de 63% no último ano, associada 

a baixo crescimento, na casa de 1%. O valor inflacionário é de tal monta que não foi 

demonstrado no Gráfico 10, por questões de escala. As consequências sociais observadas 

naquele país são drásticas passando por perda do poder de compra da população e 

desabastecimento generalizado. 

Outro caso drástico é o da Argentina, que como a Venezuela tem atuado com um 

intervencionismo vultoso na economia, e apresentado grandes dificuldades e distorções 

macroeconômicas, com inflação também na cifra de dois dígitos, no último ano na casa de 

10,9%, associada a panorama de recessão, com economia recuando na faixa de 0,8%, 

conforme se observa no Gráfico 10, configurando um caso característico no espectro da 

estagflação. 

No Brasil, o tema tem causado controvérsia política, com governistas negando a 

existência de estagflação sob alegação de que a taxa de desemprego está baixa, e a freada 

econômica é oriunda de crise internacional, apostando que haverá estabilização inflacionária e 
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aumento do PIB nos próximos meses. Do outro lado, políticos de oposição acusam a política 

econômica governista de causadora da estagflação, e vários economistas afirmam que o país 

se encontra em processo de estagflação14, 15, 16. Tal debate vem ocorrendo desde meados de 

2014, e o cenário vem sofrendo deterioração desde então, mesmo após o término deste estudo.  

Para o economista Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central na gestão entre 

1983 e 1985, e diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas, em 

entrevista em julho de 2014, o Brasil já estava em processo de estagflação17. Fazendo uma 

correlação com a situação da Rússia com problemas nos mesmos indicadores, e com uma taxa 

de desemprego em torno de apenas 1 ponto percentual maior, uma das executivas-chefe do 

Banco Central Russo consentiu com o status de estagflação para a economia de seu país, bem 

como de outros emergentes. Segundo esta oficial, Ksenia Yudayeva: “Uma série de 

economias de mercados emergentes, incluindo a Rússia, podem falar de estagflação”18.  

Segundo o prisma deste estudo, em consonância com as definições estabelecidas no 

subitem conceito, levando-se em conta a disparidade entre as terminologias, pode-se 

caracterizar o país, em períodos do ano de 2014, e especialmente nos primeiros meses de 

2015, dentro da designação do espectro estagflacionário. A despeito da alegação de o índice 

de desemprego não estar exacerbado, este parâmetro pode sofrer deterioração com maior 

delay em relação a outras variáveis, além dos dados discutidos no subitem 2.4, não 

restringirem tal conceito. Por fim, e mais importante, o país neste cenário está sofrendo com 

os distúrbios dos “dois mundos”, e estará frente ao dilema de que as medidas que podem 

reduzir a inflação podem agravar a estagnação, e vice-versa. Portanto, discutir esta questão 

fica apenas no âmbito da semântica, retórica e política. 

Um último país a ser mencionado em relação ao tema é o Japão, país desenvolvido e 

membro da OCDE, portanto fora do contexto dos emergentes. O Japão atravessou uma década 

praticamente perdida em 1990, com crescimento estagnado. Passou por momentos turbulentos 

com as crises mundiais da primeira década do século. Instituiu uma nova matriz econômica 

                                                           
14 PESSOA, Samuel. A anatomia de uma estagflação. Folha de SP, São Paulo, 20 jul, 2014, Colunistas. 
15 Ao término deste estudo, as taxas de desemprego continuavam subindo, atingindo o patamar de 7,9% no 
fechamento do primeiro trimestre de 2015, segundo o IBGE . 
16 PATU, Gustavo. O Brasil vive uma estagflação? Folha de SP, São Paulo, 8 jul, 2014, Dinheiro Público e Cia.  
17 GRABOIS, Ana; COSTA, Octávio. Estamos em um processo de estagflação, diz o economista Carlos 
Langoni. Brasil Econômico On Line, 21 jul, 2014. 
18 KOLYANDR, Alexander; HANNON, Paul. Russia is facing stagflation, Central Banker Says. The Wall Street 
Journal, 15 jan, 2014.  
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em 2012, na tentativa de sair de tanto tempo com baixo crescimento, denominada Abenomics, 

em referência a primeiro-ministro que a implantou, Shinzo Abe.  

A matriz do Abenomics é caracterizada por três vertentes: estímulo fiscal, 

afrouxamento monetário e reformas estruturais. Ao final de 2014, os resultados parecem não 

estar sendo obtidos, o yen sofreu grande desvalorização; no entanto o país não cresceu. Aliás, 

teve retração que atingiu 1,2% nos últimos 12 meses, associada a certo aumento inflacionário 

estimulado por tal política, portanto tendendo levemente em direção ao lado do espectro 

estagflacionário, o que poderia efetivar-se em 2015. Segundo Kenro Kawano, um estrategista 

chefe do Morgan Stanley, na pior das previsões para 2015: “Trata-se de estagflação – não 

estagflação extrema, contudo”19. 

Delineamos aspectos históricos do tema economia da estagflação, mostrando o 

aparecimento do distúrbio e o início de seu estudo, a ocorrência da Grande Estagflação, a 

evolução econômica posterior dos países até o momento atual, e o recente panorama de alguns 

países, especialmente emergentes (incluindo o Brasil), com um cenário macroeconômico 

dentro do espectro estagflacionário, o que torna o presente estudo ainda mais necessário.  

 

2.4.3 Teorias 

No contexto da análise da economia estagflacionária é um aspecto central a discussão 

das teorias que explicam sua ocorrência. Várias teorias e correntes propõem-se a estabelecer 

suas causas, e para cada hipótese poderá existir um remédio próprio, uma política econômica 

mais adaptada. Tal discussão trará fundamentos para formulação das políticas 

governamentais, com escopo de prevenção ou tratamento dos distúrbios. Trará base ainda 

para análise pelo Direito, em especial na averiguação de limites aceitáveis para fixação das 

políticas econômicas frente ao sistema normativo, especialmente constitucional. 

Dois grupamentos clássicos de causas podem ser citados, independentemente dos 

diferentes focos propostos pelas correntes econômicas, sendo elas relacionadas a um choque 

de oferta, ou a políticas macroeconômicas equivocadas. No caso da segunda hipótese, é 

pertinente apontarmos responsabilidade governamental pelo aparecimento do distúrbio da 

estagflação, por meio de políticas equivocadas.  

                                                           
19 WARNOCK, Eleanor. ‘Stagflation’ possible for Japan, Morgan Stanley Says. The Wall Street Journal, 5 dez, 
2014. 
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Frente à primeira vertente, inicialmente, é necessário conceituar choque de oferta, que 

seria a queda abrupta do volume de fornecimento de determinado bem. Ocorre perda da 

habilidade de as empresas produzirem certo bem, o que significa que esta foi atingida 

diretamente por alterações de preço, quantidade de matéria-prima, ou tecnologia de produção. 

Choques de oferta impulsionam preços e produção real em direções opostas, por exemplo, 

choques adversos determinam aumento de preços e redução da produção. Os choques de 

oferta podem ser divididos em três espécies: picos transitórios de preço, aumento permanente 

a um valor relativo mais elevado de preços e aumento duradouro da taxa de inflação de preços 

(BLINDER; RUDD, 2008, p. 5-12). 

Em uma análise resumida; se, por um lado, o choque de oferta adverso determina 

aumento de preços pela baixa disponibilidade de um produto, este mesmo choque implica em 

redução do produto interno bruto, porque o aumento de preço que depois se alastra por outros 

produtos e mercado, acaba influindo sobre a demanda e, por conseguinte, sobre 

investimentos, salários, lucro, nível de emprego e nível geral da economia. Em tal contexto 

enfrenta-se uma economia com inflação alta e baixo crescimento econômico. O exemplo 

clássico desta situação foi o choque do petróleo na década de 1970, que fez parte da gênese da 

Grande Estagflação.  

Na visão de Alan Blinder, para entender a estagflação deve-se considerar o equilíbrio 

entre oferta e demanda agregadas. Segundo o autor, este equilíbrio entre tais fatores é que 

determina o nível geral de preços e produto interno de um país, e por consequência as taxas de 

inflação e de crescimento econômico. Se a demanda agregada ultrapassar a oferta agregada 

ocorrerá inflação e, ao contrário, a economia poderá expandir sem inflação caso a oferta 

agregada cresça de forma balanceada junto com a demanda agregada. Conclui o autor: 

“Finally, any retardation in the growth of aggregate supply will tend to produce both 

acceleration of inflation and a slow-down in real economic growth”.20 (BLINDER, 1979, p. 

12). 

Tais explicações podem ser dadas utilizando-se as modernas curvas de Phillips novo-

clássica e novo-keynesiana, conforme abordado previamente no item 2.3.4. Em uma 

economia estagflacionária, o que ocorre é um deslocamento de toda a curva de oferta 

agregada para a esquerda e para cima, conforme ilustra o Gráfico 11, denotando situação na 

qual haverá queda do produto, aumento de desemprego, aumento do nível de preços.  

                                                           
20 Tradução livre: “Finalmente, qualquer retardo no crescimento da oferta agregada tenderá a produzir tanto 
aceleração da inflação quanto redução no crescimento real da economia” (BLINDER, 1979, p. 12). 
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Gráfico 11 – Curva de oferta agregada, na hipótese de choque de oferta  

 

 
Fonte: boundless.com. 

 

Conforme mencionado no início deste item, o segundo grupamento de hipóteses 

causais para a estagflação é a origem por políticas macroeconômicas equivocadas. Diversos 

estudos mostram correlação entre determinadas políticas monetárias e fiscais e a ocorrência 

do distúrbio estagflacionário21,  22,  23,  24,  25. Outros estudos evidenciam também relação entre 

este distúrbio macroeconômico e controle de salários26, 27. Alguns trabalhos mostram, 

inclusive, que a existência de um banco central estável e transparente pode reduzir a 

possibilidade dessa alteração econômica28. Neste sentido, regulações equivocadas, 

hiperregulações ou políticas malfeitas podem impulsionar a gênese da estagflação.  

                                                           
21KNOTEC, Edward S; KHAN, Shujaat. Drifting inflation targets and stagflation. Research working papers from 
The federal reserve bank of Kansas City. Kansas City, p. 1-40, nov. 2012.  
22BLINDER, Alan S. Economic policy and the great stagflation. New York: Academic Press Inc, 1979. 
23BARSKY, Robert; KILIAN, Lutz. A monetary explanation of the great stagflation of the 1970s. NBER 
Working Paper, n.7547, p. 1-47, fev. 2000. Disponível em: 
<http://fordschool.umich.edu/rsie/workingpapers/Papers451-475/r452.pdf>Acessoem: 10 maio 2015. 
24 NELSON, Edward; NIKOLOV, Kalin. Monetary policy and stagflation in the UK. Bank of England Working 
Paper, n.155, p. 1-47, mai.2002.  
25 MEADE, James E. Stagflation, Volume 1, Wage-Fixing. London: George Allen & Unwin, 1982.  
26 Ibid 25.  
27 Ibid 22.   
28 KNOTEC, Edward S; KHAN, Shujaat. Regime changes and monetary stagflation. Research working papers 
from The federal reserve bank of Kansas City. Kansas City, p. 1-37, nov. 2006.  
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A análise da correlação entre políticas econômicas, em cada uma de suas vertentes, e a 

ocorrência da economia da estagflação é um tema capital para o presente estudo, e será 

retomado no último capítulo, no subitem 5.1. Como as políticas econômicas podem ser 

causadoras dessa patologia econômica, o estudo deste campo frente à ciência do Direito ganha 

contornos expressivos, com implicações vultosas para a política, governos e toda a sociedade.  

 

2.4.4 Consequências 

Conforme foi exposto no decorrer do capítulo, a economia da estagflação compõem-se 

de duas vertentes, baixo crescimento e alta inflação; portanto, uma economia estagflacionária 

determina consequências deletérias através dos dois polos, aquilo que James Meade 

caracterizou como “o pior dos dois mundos” e “monstro de duas cabeças” (MEADE, 1982, p. 

13 e 18). Neste diapasão, a estagflação é uma situação conjuntural drástica, com impacto 

profundo nos âmbitos econômico e social.  

No presente capítulo mencionamos brevemente algumas consequências deletérias do 

mal inflacionário e do baixo crescimento separadamente, mas sendo tal tema central no 

enfoque desta pesquisa, as consequências econômico-sociais em sua correlação com o Direito 

serão averiguadas detalhadamente no próximo capítulo. 

 

2.5 CONCLUSÃO 

 

Ao longo do primeiro capítulo foi desenvolvida a vertente exclusivamente econômica 

do estudo, demonstrando definição, histórico e teorias sobre a economia da estagflação. 

Foram analisados os pilares constitutivos deste distúrbio, composto por inflação alta e baixo 

crescimento econômico, sob o prisma de visão da ciência macroeconômica.  

Nos próximos capítulos, este distúrbio econômico será confrontado com a ordem 

econômica constitucional, investigando-se, portanto, a interação entre este contexto 

econômico e o Direito, sob a óptica da Constituição. No último capítulo, será avaliada a 

relação entre a economia da estagflação e políticas econômicas, bem como averiguação sobre 

a existência de limites constitucionais para tais políticas, seus controles e, por fim, 

confrontando ao conceito de desenvolvimento.  
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3 DIREITO, ECONOMIA E A ORDEM ECONÔMICA 

CONSTITUCIONAL 

 

No primeiro capítulo foi desenvolvido o tema da economia da estagflação, sob a visão 

da ciência macroeconômica, estabelecendo-se seus conceitos e teorias, bem como o estudo de 

sua estrutura dual, composta pela inflação e baixo crescimento. A abordagem do capítulo 

inicial foi estritamente econômica, a fim de se determinar cientificamente as definições, 

etiologias e repercussões.  

Neste capítulo, o estudo avança pelo domínio do Direito. Será averiguada a existência 

de uma ordem econômica, matriz normativa diretiva do sistema econômico, com suas 

características básicas. Como introdução ao tema, um breve exame da interconexão entre 

Direito e Economia. A análise destes aspectos é requisito para posterior correlação entre o 

distúrbio estagflacionário e o conteúdo específico da ordem econômica constitucional, com 

suas finalidades e princípios, que será realizada no capítulo 4. 

 

3.1 DIREITO E ECONOMIA 

 

Sendo o foco nuclear deste trabalho a correlação entre uma conjuntura econômica e o 

ordenamento jurídico-constitucional, faz-se necessário iniciarmos o tema fazendo breve 

introdução sobre a imbricação entre o Direito e a Economia, para depois analisar o caso 

concreto da economia da estagflação, em capítulo subsequente. 

 

3.1.1 Interdisciplinariedade 

Direito e Economia são áreas do conhecimento humano que estudam relações sociais 

por diferentes prismas analíticos, porém com ampla interdependência e objetivos comuns. De 

forma sintética, poderíamos considerar o objetivo maior de ambas a maximização do bem-

estar humano, advinda das diferentes interações sociais. O estudo das interconexões entre 

direito e economia, de forma descritiva, remonta à obra de Adam Smith, como se observa em 

sua obra A Riqueza das Nações, especialmente no livro IV sobre Sistemas de Economia 

Política. Em um excerto, analisando certa situação econômica fática, Smith (1996, p. 35), 
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chega a afirmar: “Ambas as leis constituíam violações manifestas da liberdade natural e, 

portanto, eram injustas; e ambas eram, também, tão impolíticas quanto injustas”.  

O conceito de Economia surge de um paradoxo; por um lado, as necessidades 

humanas e sociais são preponderantes e crescem de forma indefinida, por outro os recursos 

necessários para atendimento são limitados, podendo ser considerados escassos. O campo de 

estudo da economia analisa a escassez e a alocação dos recursos na sociedade. Segundo o 

economista Alfred Marshall, em texto clássico do final do século XIX: “Economics is a study 

of mankind in the ordinary business of life; it examines that part of individual and social 

action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material 

requisites of wellbeing”29 (MARSHALL, 1920, p. 1). 

Na outra vertente, o direito visa estudar e regular os limites de atuação das pessoas 

levando-se em conta outras pessoas e a sociedade. Segundo a acepção de Kant (2003, p. 76-

77), “direito é, portanto, a soma das condições sob as quais a escolha de alguém pode ser 

unida à escolha de outrem de acordo com uma lei universal de liberdade” e, em consequência, 

“qualquer ação é justa se for capaz de coexistir com a liberdade de todos de acordo com uma 

lei universal, ou se na sua máxima a liberdade de escolha de cada um puder coexistir com a 

liberdade de todos de acordo com uma lei universal”. 

Em relação ao Direito, faz-se necessário dividi-lo em duas vertentes, uma delas sua 

disciplina normativa, regulando as condutas e relações sociais, o que denominamos Direito 

Positivo. Em outro ângulo, temos o Direito como ciência, estudando o feixe de proposições 

normativas do direito positivo, não se confundindo com este último. Nas palavras de Eduardo 

Marcial Ferreira Jardim: “não devemos confundir o aspecto normativo do direito positivo com 

o aspecto teórico da ciência do direito, a qual estuda o direito positivo”, e, além disso, quando 

tratamos da ciência do direito “estamos diante de uma disciplina teórica, cujo mister consiste 

em estudar o seu objeto, no caso, o direito positivo” (JARDIM, 2010, p. 36-37). 

O Direito e a Economia visam otimizar as relações humanas, maximizando o bem-

estar social. Apesar de serem disciplinas distintas, com foco e metodologias próprios, 

apresentam estreita correlação e implicações mútuas. Muitos problemas da humanidade e suas 

relações só poderão ser solucionados pela atuação conjunta dessas disciplinas. O 

                                                           
29 Tradução: Economia é um estudo da humanidade nos negócios comuns da vida; ela examina a parte da ação 
individual e social que está mais intimamente ligada com a realização e com o uso dos requisitos materiais do 
bem-estar. (MARSHALL, 1890, p. 1) 
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desenvolvimento da economia necessita da regulamentação do direito, e o direito, como área 

que disciplina o mundo real, depende de embasamento pela ciência econômica. 

O Direito constitui-se importante arcabouço estrutural para o desenvolvimento 

econômico uma vez que este só será possível em um ambiente de segurança jurídica, política 

e institucional. Aspectos como estabilidade monetária, livre concorrência, estrutura e serviços 

públicos adequados, regras claras e seguras para o mercado, garantia à propriedade privada e 

intelectual, são pré-requisitos para que uma economia cresça, atraia recursos, impulsione 

investimentos e traga benefícios a toda a sociedade. 

Por outro lado, a Economia também influencia e molda o Direito, e este tenderá a 

seguir princípios econômicos, buscando eficácia e alocação adequada de recursos por meio de 

sua atuação normativa. Assim, o Direito molda a Economia e a Economia molda o Direito. 

Quanto mais escassos os bens, maior necessidade de regulação por parte do direito, nas 

palavras de Carnelutti: “quanto più economia, più diritto” 30. Ademais, quanto mais 

desenvolvido o direito, maior será o embasamento advindo da ciência econômica, com os 

fatos e a ciência econômica trazendo subsídios mais amplos para a gênese desse Direito. 

Diante desta interação, é representativa a análise de Fábio Nusdeo (2013, p. 32): 

 

Direito e Economia devem ser vistos, pois, não tanto como duas disciplinas 
apenas relacionadas, mas como um todo indiviso, uma espécie de verso e 
reverso da mesma moeda, sendo difícil dizer-se até que ponto o Direito 
determina a Economia, ou, pelo contrário, esta influi sobre aquele. Existe, 
isto sim, uma intrincada dinâmica de interação recíproca entre ambos, donde 
tornar-se indispensável para o jurista o conhecimento, pelo menos, de noções 
básicas de Economia e vice-versa para os economistas. 

 

Das complexas interações existentes entre Direito e Economia emergem inúmeras 

abordagens, com algumas áreas de estudo e alguns campos de atuação. O desenvolvimento da 

presente pesquisa se dará pela óptica do Direito Econômico, campo a ser analisado no 

próximo item. Dentre outras abordagens, poderíamos citar a Análise Econômica do Direito, 

que utiliza ferramentas e recursos teóricos da economia para análise de temas focais do 

Direito, por exemplo, averigua-se a eficiência de regras jurídicas as quais regulam temas sem 

conexão com a Economia (GONÇALVES, 2001, p. 129). Ainda se poderiam citar ramos 

como o Direito Financeiro e Tributário, que trata da normatização da atividade financeira, 

                                                           
30 Tradução: Quanto mais economia, mais direito. (NUSDEO, 2013, p. 32) 
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orçamentária e fiscal do Estado. Contudo, dentre as várias interações, esta pesquisa será 

desenvolvida sob o prisma do Direito Econômico, o qual passamos a analisar. 

 

3.1.2 Direito Econômico 

O Direito Econômico advém da necessidade de o Estado estabelecer as diretrizes de 

política econômica de um país, fazendo a condução econômica de uma nação. Na visão de 

Comparato (1978, p. 465), “é o conjunto das técnicas jurídicas de que lança mão o Estado 

contemporâneo na realização de sua política econômica”. Em outras palavras, seria a 

disciplina jurídica relacionada à forma como o Estado estabelece, intervém, e regula o sistema 

econômico.  

Na visão de Luiz Carlos Barnabé de Almeida (2012, p. 83), o Direito Econômico 

nasceu com a necessidade de o Estado participar da atividade econômica, deixando de ser 

agente passivo, colocando em prática leis, princípios, teorias e modelos econômicos por meio 

da “política econômica”, com objetivos básicos do crescimento sustentado, estabilidade e 

equitatividade; então foi necessário criar o tratamento jurídico dessa política. Ainda segundo o 

autor, seria o ramo das ciências jurídicas que tem como objeto o processo de juridicização da 

política econômica. 

Mencionado o contexto de nascimento do Direito Econômico, historicamente 

poderíamos apontar como momento culminante a emergência das Constituições ditas 

“sociais”, aquelas que passam a estabelecer direitos sociais, os quais dependem de ação ativa 

do Estado. Nos ensinamentos de Vicente Bagnoli (2013, p. 18): 

 

A Constituição de Weimar e aquelas que nela se inspiraram ou sucederam, 
com mais frequência, após a Segunda Guerra, contribuíram para tratar 
assuntos econômicos em sentido jurídico, trazendo a preocupação com a 
ordem jurídico-econômica e social, daí expressões como ordem jurídico-
econômica, ordem econômica e social, ordem econômica e ordem 
econômica e financeira integrarem a maioria das Cartas que sucederam o 
período nazifascista. Surge, então, um novo Direito, a disciplina do Direito 
Econômico. 

 

Ainda conceituando o Direito Econômico, tomamos a tradicional definição de 

Washington Peluso Albino de Souza (1980, p. 3), caracterizando-o como: ramo do Direito, 

composto por um conjunto de normas de conteúdo econômico e que tem por objeto 

regulamentar medidas de política econômica referentes às relações e interesses individuais e 
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coletivos, harmonizando-as - pelo princípio da economicidade - com a ideologia adotada na 

ordem jurídica. 

Outra definição, com escopo de caracterizarmos adequadamente o tema, é a visão 

proposta por Leonardo Vizeu Figueiredo, considerando Direito Econômico: 

 

[...] como o ramo do Direito Público que disciplina a condução da vida 
econômica da Nação, tendo como finalidade o estudo, o disciplinamento e a 
harmonização das relações jurídicas entre os entes públicos e os agentes 
privados, detentores dos fatores de produção, nos limites estabelecidos para 
a intervenção do Estado na ordem econômica [...] (FIGUEIREDO, 2014, p. 
3). 

 

As definições propostas apontam para o Direito Econômico como o arcabouço e 

técnica jurídica para estabelecimento das políticas econômicas estatais, propiciando 

integração entre tais políticas e o ordenamento jurídico. Nesse sentido, para atingir 

determinado resultado econômico, o Estado deverá instituir uma política sob a base do Direito 

Econômico. No âmbito desta pesquisa, evitar uma política que cause estagflação, ou instituir 

outra para corrigir tal distúrbio, se dará dentro de uma moldura econômico-constitucional, no 

âmbito Direito Econômico. 

Em sua função, o Direito Econômico traz segurança às práticas econômicas, 

legitimando a atuação do Estado por meio da sua intervenção no domínio econômico e 

assegurando a ordem econômica e social, conforme discorre Vicente Bagnoli (2013, p. 18). 

Estará no escopo do Direito Econômico o estabelecimento das bases de uma economia que 

possibilite desenvolvimento humano, tecnológico e social, e que propicie integração aos 

objetivos nacionais expressos no direito e na constituição.  

Objetos prioritários a serem tratados pelo direito econômico englobam a organização 

da economia, a definição do sistema e do regime econômicos; a condução ou controle 

superior da economia pelo Estado, em particular estabelecendo o regime das relações ou do 

“equilíbrio de poderes” entre o Estado e a economia; e a disciplina dos centros de decisão 

econômica não estaduais, especialmente enquadrando, macroeconomicamente a atividade das 

instituições fundamentais, conforme proposto por João Bosco Leopoldino da Fonseca (2014, 

p. 30). 

É importante notar que qualquer que seja a opção do legislador para o estabelecimento 

da organização econômica de um país, haverá a construção de um Direito Econômico, uma 
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vez que até em sistemas econômicos com menor atuação estatal há a necessidade de regulação 

institucional. Em tal contexto, economias de mercado e sistemas liberais levantam-se sob a 

égide de um corpo legislativo econômico, sobre as bases de um Direito Econômico. Sobre 

esta questão, discorre Calixto Salomão Filho (2013, p. 36):  

 

A idéia de regulamentação do poder econômico no mercado tem uma origem 
em uma premissa socioeconômica fundamental: todo agrupamento social, 
por mais simples que seja, organizado ou não sob a forma de Estado, que 
queira ter como fundamento básico da organização econômica a economia 
de mercado deve contar com um corpo de regras mínimas que garantam ao 
menos o funcionamento deste mercado, ou seja, que garantam um nível 
mínimo de controle das relações econômicas. 

 

Uma característica importante do Direito Econômico, em sua metodologia, é sua 

inerente tendência a impulsionar uma interpretação teleológica das normas, buscando 

resultados econômicos e sociais. Ele não se esgota em si mesmo, mas atuará direcionando o 

Estado à eficiência, inclusive para garantir o bem-estar e os direitos sociais. É foco prioritário 

da Constituição o desenvolvimento, e o Direito Econômico terá papel relacionado. Nesta 

esteira, é o pensamento de Eros Roberto Grau (2012, p. 147-148): 

 

Pensar Direito Econômico é pensar o Direito como um nível do todo social – 
nível da realidade, pois – como mediação específica e necessária das 
relações econômicas. Pensar Direito Econômico é optar pela adoção de um 
modelo de interpretação essencialmente teleológica, funcional, que 
instrumentará toda a interpretação jurídica, no sentido de que conforma a 
interpretação de todo o direito. É compreender que a realidade jurídica não 
se resume ao direito formal. É concebê-lo – o Direito Econômico – como um 
novo método de análise, substancial e crítica, que o transforma não em 
Direito de síntese, mas em sincretismo metodológico. 

 

Tendo em vista a definição de Direito Econômico, suas funções, finalidades e 

metodologia, além da evolução histórica de valores na ordem jurídica, em especial no âmbito 

econômico e social, ele surge como ramo autônomo. Para Lafayete Josué Petter (2008, p. 84), 

considerando o disposto no inciso I do artigo 24 da Constituição, não restam dúvidas de que o 

Direito Econômico compreende um ramo autônomo do Direito, cabendo à União, aos 

Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal legislar sobre o tema. No mesmo diapasão, para 

Bagnoli (2013, p. 18), uma vez que ele apresenta sujeitos, objeto, normas, e campos próprios, 

e interage em harmonia com outros ramos do direito, configura-se como ramo autônomo. 
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Em síntese, para efeito constitutivo deste estudo, conforme apresentado e em 

consonância com a doutrina exposta, consideramos o Direito Econômico ramo autônomo do 

Direito, constituído de um corpo orgânico próprio de normas de conteúdo econômico, que 

conduzem a intervenção estatal no domínio econômico, sendo ferramenta para o 

estabelecimento das “políticas econômicas”, bem como regulando todas as relações público e 

privadas no âmbito da Economia. O Direito Econômico traz segurança e solidez ao sistema 

econômico, estrutura o funcionamento do mercado, legitima a atuação do Estado e impulsiona 

o desenvolvimento. Na presente pesquisa, a economia da estagflação será analisada sob a 

óptica do Direito Econômico. 

 

3.1.3 Direito Constitucional Econômico 

Estabelecida a definição e escopo do Direito Econômico, quando o analizamos 

estritamente sob o prisma das leis superiores pertinentes ao tema, detentoras da prerrogativa 

diretiva de todo o sistema, englobando as normas e princípios constitucionais, entramos no 

horizonte do Direito Constitucional Econômico. Esta área tem como paradigma de estudo a 

“Constituição Econômica”, como matriz para consecução da política econômica. 

Inicialmente, cumpre-nos conceituar brevemente Direito Constitucional, a fim de projetarmos 

em específico sua atuação no campo econômico. Segundo José Afonso da Silva (2005, p. 34), 

Direito Constitucional “configura-se como Direito Público fundamental por referir-se 

diretamente à organização e funcionamento do Estado, à articulação dos elementos primários 

do mesmo e ao estabelecimento das bases da estrutura política”. 

Até o momento, caracterizamos o Direito Constitucional Econômico como a parte do 

Direito Econômico estritamente relacionada às normas da “Constituição Econômica”. Mas 

preliminarmente, é imperioso demonstrar a relação hierárquica e a importância de tais normas 

dentro do sistema jurídico. Para isso, utilizamo-nos das lições de Roque Antônio Carraza 

(2015, p. 38) sobre as normas constitucionais: 

 

A Constituição, conforme acenamos, ocupa o nível supremo da ordem 
jurídica, acima do qual não se reconhece outro patamar de juridicidade 
positiva. É ela que enumera os princípios fundamentais, organizativos e 
finalísticos da comunidade estatal, definindo as relações do poder político, 
dos governantes e governados [...] 
Lei máxima, a Constituição é o critério último de existência e validade das 
demais normas do sistema do Direito, pelo que condiciona o agir – como 
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mais adiante veremos – dos próprios Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário. 
Em suma, a Constituição é o limite do Poder Público e o fundamento de todo 
o sistema jurídico. 

 

O Direito Constitucional Econômico adquire ainda maior vulto na esteira das 

modernas tendências do neoconstitucionalismo, com crescente influência do Direito 

Constitucional sobre todas as áreas do Direito. No contexto desse movimento doutrinário, 

preconiza-se a eficácia da Constituição, não retórica, visando à concretização dos direitos 

fundamentais. Nesse sentido, o estudo das normas e princípios constitucionais gerais, bem 

como os específicos, no caso em matéria econômica, ganham maior preponderância. De 

acordo com os ensinamentos de Luís Roberto Barroso (2012, p. 39): 

 

Nesse ambiente, a Constituição passa a ser não apenas um sistema em si – 
com a sua ordem, unidade e harmonia – mas também um modo de olhar e 
interpretar todos os demais ramos do Direito. A constitucionalização 
identifica um efeito expansivo das normas constitucionais, que se irradiam 
por todo o sistema jurídico. Os valores, os fins públicos e os 
comportamentos contemplados nos princípios e regras da Lei Maior passam 
a condicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito 
infraconstitucional. À luz de tais premissas, toda interpretação jurídica é 
também interpretação constitucional. Qualquer operação de realização do 
Direito envolve a aplicação direta ou indireta da Constituição. Direta, 
quando uma pretensão se fundar em uma norma constitucional; e indireta 
quando se fundar em uma norma infraconstitucional [...]  

 

Sinteticamente, adotaremos o conceito de Direito Constitucional Econômico como a 

vertente do Direito Econômico, com fulcro estrito na Constituição Econômica, e que portanto 

estudará as normas superiores que organizam a atividade econômica do Estado, incluindo os 

dispositivos e princípios fundamentais de âmbito econômico, análise que será realizada de 

forma integrada aos valores, fundamentos e princípios constitucionais gerais. 

Neste primeiro item do capítulo fizemos breve introdução sobre a interconexão entre 

Direito e Economia e apresentamos a área de interação pela qual se desenvolverá esta 

pesquisa, qual seja, o Direito Constitucional Econômico. No próximo item serão apresentados 

os conceitos de Constituição Econômica e de Ordem Econômica Constitucional, necessários 

para as próximas etapas desta pesquisa. 
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3.2 ORDEM CONSTITUCIONAL ECONÔMICA 

 

3.2.1 Constituição 

Para desenvolvimento do tema, é imperativo, como preâmbulo, conceituar 

Constituição. São inúmeras e amplas suas definições, algumas adotando sentidos diversos, 

dentre eles o jurídico, o sociológico, o político, o material e formal, o culturalista. Todas as 

definições são importantes e analisam o tema sob diferentes enfoques, mas exaurir o tema 

transcende o objetivo focal do capítulo.  

Sob o ponto de vista político, Constituição pode ser entendida como o conjunto de 

decisões do poder constituinte ao criar ou reconstruir o Estado, criando e legitimando os 

órgãos de poder e regulando suas relações mútuas e entre eles e a sociedade. Para Carl 

Schmitt, há distinção entre Constituição e leis constitucionais, sendo as decisões políticas 

essenciais para manutenção do Estado, como a normatização dos direitos fundamentais, as 

normas que estruturam o Estado, dentre outras, consideradas como Constituição. Já as demais 

normas, mesmo que estejam no corpo normativo constitucional, são leis constitucionais 

(PADILHA, 2014, p. 61-62). 

Na concepção estritamente jurídica, liderada por Hans Kelsen, Constituição é 

considerada norma pura, puro dever-ser, sem pretensão a outra fundamentação. A concepção 

de Kelsen toma a palavra constituição em dois sentidos: no lógico-jurídico e no jurídico-

positivo; de acordo com o primeiro, constituição significa norma fundamental hipotética, cuja 

função é servir de fundamento lógico transcendental da validade da constituição jurídico-

positiva que equivale à norma positiva suprema, conjunto de normas que regula a criação de 

outras normas, lei nacional no seu mais alto grau (SILVA, 2005, p. 39). E o segundo, 

associando-se a normas postas, ou seja, positivadas, que têm validade relativa à norma 

fundamental.  

Podemos considerar que Constituição é a norma fundamental de organização do 

Estado que determina a divisão dos poderes políticos, os direitos e garantias fundamentais e a 

ordem social e econômica (PADILHA, 2014, p. 61). Na estruturação do presente estudo, 

tomamos como definição preponderante a proposta por José Afonso da Silva (2005, p. 37-38):  
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A constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria, então, a 
organização de seus elementos essenciais: um sistema de normas jurídicas, 
escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu 
governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de 
seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e 
suas respectivas garantias. 

 
Frente ao caráter constitucional é importante citar sua característica impositiva e de 

vinculação a todas as pessoas, poderes e órgãos. Neste contexto, é emblemática e atual a 

clássica lição de Ruy Barbosa: “Não há, numa Constituição, cláusula a que se deva atribuir 

meramente o valor moral de conselhos, avisos ou lições. Todas têm a força imperativa de 

regras” (BARBOSA, 1933, p. 489). 

Delineado o conceito de Constituição, em âmbito geral, podemos definir o significado 

de Constituição Econômica, de forma específica, primordial no encadeamento lógico desta 

pesquisa. 

 

3.2.2 Constituição Econômica 

Segundo Vital Moreira, o termo Constituição Econômica parece ter surgido nos 

estudos de Baudeau, em 1771, que designou com tal expressão um dos capítulos de sua obra 

“Première introduction à la philosophie économique”31, dando um significado de conjunto de 

preceitos jurídicos reguladores da sociedade econômica (société économique). Mas o termo 

ganhou curso na literatura econômica, em outro contexto, significando sistema econômico. 

Sua conotação associada ao constitucionalismo só aparece após a Primeira Guerra mundial 

(TAVARES, 2011, p. 72).  

O conceito de Constituição Econômica é bastante complexo e pode ser concebido em 

várias vertentes. Pode-se concebê-la, por um lado, como sistema econômico concretamente 

adotado e, por outro, como o conjunto de preceitos constitucionais que norteiam a ação estatal 

em âmbito econômico. Continuando a discussão, transcrevemos alguns sentidos propostos por 

Sabino Cassese, condensados na obra Direito Constitucional Econômico, de André Ramos 

Tavares (2011, p. 72): 

 

 

                                                           
31 Tradução: Primeira introdução à filosofia econômica. 
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Sabino Cassese oferece três possíveis sentidos de `Constituição econômica`. 
Em primeiro, consoante o autor, poderia ser considerada como fórmula que 
agrupa as normas da Constituição em sentido formal que disciplinam as 
relações econômicas e, ainda, normas que, apesar de estarem em leis, seriam 
de relevância constitucional. Em um segundo sentido, apoiado nas lições de 
Albert Venn Dicey, Cassese considera n`on solo analisi delle norme 
costituzionali e delle leggi, ma anche analisi dei mutamenti dell’opinione 
pubblica`. Por fim, em seu terceiro sentido admitido pelo autor, ter-se-ia que 
a Constituição econômica non abraccia soltanto le norme costituzionali 
(primo significato), le leggi e l’opinionepubblica (secondo significato), ma 
anche un cerchio più ampio, il diritto vivente’. 

 

Sob o manto do constitucionalismo, José Afonso da Silva (2005, p. 790-791) a 

considera “como a parte da Constituição que interpreta o sistema econômico, ou seja: que dá 

forma ao sistema econômico”. Outra definição clássica, amplamente propugnada no campo 

doutrinário, construída por Vital Moreira (1974, p. 5), conceitua Constituição Econômica 

como: 

 

[...] o conjunto de preceitos e instituições jurídicas que, garantindo os 
elementos definidores de um determinado sistema econômico, instituem uma 
determinada forma de organização e funcionamento da economia e 
constituem, por isso mesmo, uma determinada ordem econômica. 

 

A definição de Vital Moreira compreende que a Constituição Econômica é formada 

por preceitos e instituições jurídicas, não apenas pelo texto constitucional explícito. Verifica-

se, assim, a existência de uma divisão conceitual da Constituição Econômica em formal e 

material. A Constituição Econômica formal estaria restrita às normas constitucionais escritas, 

enquanto a material seria mais ampla, formada por preceitos e instituições jurídicas, na esteira 

da doutrina de Vital Moreira. 

Tal diferenciação é bem explicitada pelos ensinamentos de Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho, que define Constituição Econômica formal como o conjunto de normas que, incluídas 

na Constituição escrita, formal do Estado, versam sobre o econômico, enquanto em sentido 

material abrange todas as normas que definem os pontos fundamentais da organização 

econômica, estejam ou não incluídas no documento formal que é a Constituição escrita 

(FERREIRA FILHO, 2012, p. 308-309).   

Esta pesquisa ancora-se no conceito de Constituição Econômica caracterizado como 

normas e instituições jurídicas superiores que estabelecem o sistema econômico e dirigem 

todo ciclo de atividade da economia, fundamentando-se proeminentemente em sua vertente 
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formal, mas buscando incorporar o instituto jurídico em suas facetas doutrinária e 

principiológica. Seguir-se-á um breve contexto histórico sobre a Constituição Econômica. 

 

3.2.2.1 Contexto Histórico 

Do ponto de vista histórico, a Constituição Econômica não surgiu como inovação 

repentina em determinado momento temporal, mas sempre permeou os textos constitucionais. 

No século XX ocorreu uma individualização temática em algumas constituições, e o 

desenvolvimento de um campo de estudo independente dentro da dogmática jurídica. Mas a 

normatividade econômica já era existente nos textos constitucionais anteriores.  

A despeito da questão, inúmeros doutrinadores e estudiosos consideram que as 

constituições sociais do século XX inovaram ao dispor sobre a organização da atividade 

econômica. José Afonso da Silva (2005, p. 786) opina: “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 de 1917”. Além da Constituição do 

México, poderíamos citar a Constituição Russa de 1918, a Constituição de Weimar, além de 

outras europeias no período entre guerras, e também no período pós-Segunda Guerra. 

Todavia, independentemente de ideologias e de sistemas econômicos, qualquer forma 

de organização das atividades no campo da economia demandam um arcabouço jurídico. 

Mesmo sistemas econômicos liberais que necessitam de menor regulação vão depender do 

estabelecimento constitucional da propriedade privada e da livre concorrência, por exemplo. 

Neste contexto, analisa Gilberto Bercovici (2005, p. 32): 

 

A Constituição Econômica não é uma inovação do constitucionalismo social 
do século XX, mas está presente em todas as Constituições, inclusive nas 
liberais dos séculos XVIII e XIX. �Durante o liberalismo, a visão 
predominante era da existência de uma ordem econômica natural, fora das 
esferas jurídicas e políticas, que, em tese, não precisaria ser garantida pela 
Constituição. No entanto, todas as Constituições liberais possuíam 
disposições econômicas em seus textos. A Constituição Econômica liberal 
existia para sancionar o existente, garantindo os fundamentos do sistema 
econômico liberal, ao prever dispositivos que preservavam a liberdade de 
comércio, a liberdade de indústria, a liberdade contratual e, 
fundamentalmente, o direito de propriedade como o ramo do Direito Público 
que disciplina a condução da vida econômica da Nação, tendo como 
finalidade o estudo, o disciplinamento e a harmonização das relações 
jurídicas entre os entes públicos e os agentes privados, detentores dos fatores 
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de produção, nos limites estabelecidos para a intervenção do Estado na 
ordem econômica. 

 

No Brasil, a primeira Constituição a fazer constar um título específico sobre a ordem 

econômica foi a Constituição Federal de 1934. Esta, além de conter algumas premissas de 

cunho liberal, previamente expressas nas Constituições de 1824 e de 1891, passou a introduzir 

questões relacionadas à efetivação de direitos sociais, incorporando-se ao contexto mundial da 

época. Tal Constituição enfatizava a prerrogativa de o Estado de direcionar a economia por 

meio de leis. Na Constituição de 1937, em linhas gerais, mantiveram-se os dispositivos 

determinantes da atuação do Estado na esfera econômica. A Constituição de 1946 apresentava 

tendências mais liberais em política e economia, mas com manutenção da intervenção do 

Estado, pela União. O texto da Constitutição de 1967 tinha como base premissas de ideologia 

em segurança nacional, não estando a pessoa humana em uma primeira linha de cogitação. 

Em economia surge o encargo do Estado na promoção de desenvolvimento, de forma direta 

ou indireta (FONSECA, 2014).  

Em 1988 é promulgada nova Constituição Federal. Nas palavras de João Bosco 

Leopoldino Fonseca (2014, p. 126): 

 

O rompimento com o período político anterior propiciou a formação de uma 
ideologia marcada pela contraposição aos fundamentos informadores do 
constitucionalismo anterior, nos campos econômico e social. Pode-se afirmar 
que houve acentuada ênfase no aspecto social, quer sob o aspecto de se dar 
uma configuração de alto relevo ao cidadão, o que levou o deputado Ulisses 
Guimarães a apelidar o novo texto de Constituição cidadã, quer sob o prisma 
do novo papel a ser desempenhado pelo Estado. 

 

Em relação ao âmbito econômico, a Constituição de 1988, de modo oposto à 

Constituição de 1967, que ampliou a intervenção do Estado na economia, reduziu sua atuação 

interventora. Segundo Manuel Gonçalves Ferreira Filho (1990, p. 117): 

 

[...] a promulgação da Constituição Federal de 1988 pretendeu operar uma 

profunda mudança nessa concepção econômico-intervencionista do Estado, 

estabelecendo, em suas diretrizes, um regime bem menos intervencionista do 

que o anteriormente vigente, reiterando a adoção do sistema capitalista de 

economia descentralizada, baseada, pois, no mercado. 
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Após a conceituação de Constituição Econômica e uma introdução histórica breve, 

iremos analisar a ordem econômica constitucional, conceito que emerge em conexão com o de 

Constituição Econômica, contendo fundamentos e princípios diretores do sistema econômico. 

A ordem econômica constitucional irá estabeleceras bases para a instituição da política 

macroeconômica nacional, criando as diretrizes de toda atividade econômica do país. 

 

3.2.3 Ordem Econômica Constitucional – Definição 

A ordem econômica constitucional pode ser considerada, genericamente, como o 

molde estrutural por sobre o qual se desenvolve todo o sistema econômico nacional. Na visão 

de José Afonso da Silva (2005, p.786) é a racionalização jurídica da vida econômica. Há uma 

diversidade de definições e enfoques sobre o termo, e tal discussão é pertinente para o 

desenvolvimento do presente estudo.  

Preliminarmente, a expressão ordem econômica pode ser empregada com dois 

enfoques, como ser e como dever-ser. O primeiro enfoque relaciona-se com o mundo 

econômico real e o segundo com o mundo jurídico que visa definir a economia. Neste sentido, 

Max Weber já opunha os conceitos de ordem jurídica e ordem econômica. Ordem Jurídica 

seria, para ele, uma ordem determinada por uma análise dogmática-jurídica, por intermédio da 

investigação da ordem normativa e da subsunção de situações a tais preceitos normativos. Por 

outro lado, a ordem econômica relacionaria-se com a ciência econômico-social, que analisa 

ações humanas condicionadas a uma realidade econômica (FONSECA, 2014, p. 101-102). 

Muito elucidativa é a análise das conotações pertinentes à expressão, proposta por 

Vital Moreira, condensada na obra Ordem Econômica na Constituição Federal de 1988, de 

Eros Roberto Grau (2012, p. 65): 

 

[...] em um primeiro sentido, ‘ordem econômica’ é o modo de ser empírico 
de uma determinada economia concreta; a expressão, aqui, é termo de um 
conceito de fato (é conceito do mundo do ser, portanto); o que o caracteriza é 
a circunstância de referir-se não a um conjunto de regras ou a normas 
reguladoras de relações sociais, mas sim a uma relação entre fenômenos 
econômicos e matérias, ou seja, relação entre fatores econômicos concretos; 
conceito do mundo do ser, exprime a realidade de uma inerente articulação 
do econômico como fato; 
- em um segundo sentido, ‘ordem econômica’ é expressão que designa o 
conjunto de todas as normas (ou regras de conduta), qualquer que seja a sua 
natureza (jurídica, religiosa, moral etc.), que respeitam à regulação do 
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comportamento dos sujeitos econômicos; é o sistema normativo (no sentido 
sociológico) da ação econômica; 
- em um terceiro sentido, ‘ordem econômica’ significa ordem jurídica da 
economia. 

 

Na mesma obra, após demonstrar as diferentes conotações, Eros Grau (2012, p. 68) 

propõe uma definição emblemática para o termo, do ponto de vista jurídico, caracterizando 

ordem econômica como conjunto de princípios jurídicos de conformação do processo 

econômico, desde uma visão macrojurídica, condicionando a atividade econômica a 

determinados fins políticos, gravitando em torno de um núcleo, que podemos identificar nos 

regimes jurídicos da propriedade e do contrato.  

Outro aspecto importante é a discussão sobre a correlação entre os termos ordem 

econômica e Constituição Econômica, a última já analisada em item anterior. Na visão de 

Vital Moreira (1974, p. 59), tais conceitos não devem ser confundidos, uma vez que, segundo 

ele, ordem econômica “é constituída por todas as normas ou instituições jurídicas que têm por 

objeto as relações econômicas. Dentre essas só algumas delas possuem caráter fundamental e 

constituem a CE”. Então, de acordo com o autor, a Constituição Econômica seria um 

subgrupo da ordem econômica.  

Tendo a visão de Moreira como paradigma, se estudarmos a ordem econômica, 

elegendo para análise apenas normas de caráter fundamental ou princípios maiores 

constitucionais, a definição de ordem aproxima-se de Constituição Econômica. Nesse 

contexto, os conceitos de ordem econômica constitucional e Constituição Econômica teriam 

estreita correlação. Nas lições de Eros Grau (2012, p. 68), ao tratar da ordem econômica na 

Constituição de 1988, tais conceitos são muito próximos. 

Partindo-se da discussão sobre o termo ordem econômica, tomada a sua acepção 

jurídico-normativa, e restringindo-a sob o fulcro constitucional, tem-se a possibilidade de 

delimitarmos uma ordem econômica constitucional. Na doutrina de André Ramos Tavares 

(2011, p. 81), em sua obra Direito Constitucional Econômico, a ordem econômica 

constitucional seria o conjunto de normas que realizam uma determinada ordem econômica 

no sentido concreto, dispondo acerca da forma econômica adotada. Esta definição propõe 

caráter normativo à expressão, ressaltando a óptica do dever-ser implicando efeitos sobre a 

economia real.  

Nesta pesquisa, assumimos ordem econômica constitucional como o corpo normativo 

condutor da vida econômica pátria, sendo a base estrutural jurídica do sistema econômico, 
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contendo as normas bem como os fundamentos, finalidades e princípios, componentes de uma 

matriz norteadora da macroeconomia nacional, dirigindo todo o ciclo econômico do país. 

 

3.2.4 Ordem Econômica Constitucional – Âmbito Normativo 

Definimos ordem econômica constitucional como corpo normativo condutor do 

sistema econômico pátrio, e neste item iremos estudar sua configuração na Constituição da 

República Federativa do Brasil. Apresentaremos brevemente sua estrutura, para posterior 

análise do distúrbio macroeconômico da estagflação, frente aos parâmetros principiológicos 

constitucionais. 

Preliminarmente, é importante explicitar que a ordem econômica constitucional é 

formada por normas dispostas em título específico sobre matéria econômica, mas não se 

restringe a elas, uma vez que todas as normas e princípios constitucionais com conteúdo ou 

implicação econômica configuram esta ordem. Quando mencionarmos os princípios, existirão 

em sentido estrito (dispostos no título específico da Ordem Econômica), e em sentido amplo 

(dispostos de forma esparsa pela Constituição Federal).   

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu Título VII, a Ordem Econômica e 

Financeira da Nação, de onde se irradiam todas as diretrizes condutoras da economia 

nacional. Nesse Título, em seu Capítulo 1, encontra-se o núcleo normativo geral de toda 

atividade econômica: “Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica”. E, dentro de tal 

Capítulo, o eixo central da Ordem Econômica é disposto no artigo 170 que estatui os 

fundamentos, finalidades e princípios da Ordem Econômica brasileira: 

 

Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano 
e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação; 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 
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Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos 
casos previstos em lei. 

 

O estudo preliminar do artigo 170 nos permite seccionar tal dispositivo em três 

diferentes camadas, para melhor análise. A primeira delas evidencia os fundamentos da ordem 

econômica que são a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. A segunda expressa 

a finalidade caracterizada em assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social. E por fim, são expostos os nove Princípios da Ordem Econômica: soberania 

nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre-concorrência, defesa do 

consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca 

do pleno emprego e tratamento favorecido para empresas de pequeno porte nacionais. 

Dentro do escopo deste estudo, outros princípios econômico-constitucionais, não 

dispostos no título VII da Constituição Federal, são importantes para o desenvolvimento do 

tema. Dentre eles podemos citar o desenvolvimento nacional, a dignidade da pessoa humana, 

a segurança jurídica, a erradicação da pobreza e a construção de sociedade livre e justa, todos 

estes explícitos. Mas podemos ainda citar alguns princípios implícitos como subsidiariedade, 

liberdade econômica, igualdade econômica, democracia econômica, boa-fé econômica.  

Apresentada a estrutura normativa da ordem econômica constitucional, passaremos a 

analisar, no próximo item, a correlação desta com a economia da estagflação. 
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4 A ESTAGFLAÇÃO E OS FUNDAMENTOS E FINALIDADES DA 

ORDEM ECONÔMICA 

 

No primeiro capítulo desenvolveu-se o conceito da economia da estagflação, com seus 

componentes estruturais, sob a visão da ciência econômica. Neste, discorreremos sobre a 

interação desse distúrbio com os parâmetros normativos constitucionais, averiguando as 

consequências econômico-sociais. A análise será estruturada em três etapas, a primeira no 

âmbito dos Fundamentos da Ordem Econômica (subitem 4.1), a segunda diante da Finalidade 

da Ordem (subitem 4.2) e, posteriormente, frente aos Princípios Econômico-Constitucionais 

(item 4.3).  

 

4.1 A ESTAGFLAÇÃO E OS FUNDAMENTOS DA ORDEM ECONÔMI CA 

 

Analisaremos a inter-relação entre o distúrbio estagflacionário e os fundamentos da 

ordem econômica. Tais fundamentos são expressos no artigo 170 da CF, descritos 

separadamente em relação aos outros princípios, demonstrando a intenção do legislador de 

assentar todos os demais princípios sobre um alicerce comum. Washington Peluso Albino de 

Souza (1989, p. 71) caracteriza os fundamentos como causa da ordem econômica em conexão 

com os objetivos, diferentemente dos princípios que seriam os elementos pelos quais tal 

ordem seria efetivada. São fundamentos da ordem econômica a valorização do trabalho 

humano e a livre iniciativa, e serão estes os paradigmas de análise referente à estagflação.  

 

4.1.1 Valorização do Trabalho Humano 

A valorização do trabalho humano é o primeiro fundamento da ordem econômica 

nacional, disposto no caput do Artigo 170 da Constituição. Em posição ainda mais elevada, 

assume também o caráter de fundamento da República, no âmbito do inciso IV do artigo 1º da 

Carta Magna. A grande magnitude jurídico-constitucional de tal valor emerge em conexão 

com sua importância social que se expressa através dos benefícios individuais, para sociedade 

e para a economia. O sistema econômico estabelecido pelo legislador constitucional ancora-se 

no trabalho e este, além de estruturar o sistema, também atua como instrumento de garantia ao 
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desenvolvimento individual e social. Na visão de Leonardo Vizeu Figueiredo (2014, p. 109), 

a atividade laborativa é: 

 

[...] útil e produtiva, é necessária não somente para o indivíduo, mas também 
para a sociedade. Isto porque, em um sistema econômico ordenado no 
ideário capitalista, a produção de rendas e riquezas se norteiam no trabalho. 
Há que se ter em mente que a relevância do labor transcende sua 
contraprestação pecuniária. Em virtude do exercício laborativo útil e 
produtivo, a pessoa toma consciência de si e de seu valor, tornando-se um 
ser humano pleno e digno, uma vez que descobre seu papel na sociedade e o 
sentido de sua existência.  

 

Na esfera individual, este fundamento relaciona-se a aspectos como realização pessoal, 

autonomia e independência, e neste prisma a valorização é estabelecida em conexão com a 

dignidade da pessoa humana, como fundamento do Estado brasileiro. Nesta esteira, a atuação 

estatal no campo econômico deve ter direção em possibilitar emprego aos cidadãos, que 

garanta uma renda mínima que, por si e sem interferências externas, lhe garanta o acesso 

(compra) a todos os bens de consumos essenciais para se viver condignamente no seio da 

sociedade. Assim, tal valor deve ser o meio pelo qual o trabalhador irá efetivar todos os 

direitos sociais positivados no artigo 6º, observadas as garantias do artigo 7º, ambos da CRFB 

(FIGUEIREDO, 2014, p. 109). 

Sob o ponto de vista da sociedade e da nação, o trabalho é a base de geração de 

recursos, de riqueza e desenvolvimento do país. O trabalho é a unidade estruturante do 

sistema econômico estabelecido pelo legislador constituinte, e todo ciclo de produção, todos 

os bens e serviços essenciais dependem do valor trabalho. A consecução de direitos 

individuais e sociais, temas que englobam saúde, educação, alimentação, previdência social, 

só se viabilizam por intermédio da geração de recursos do trabalho humano, que é 

maximizado com a organização e especialização.  

Dada a importância do valor trabalho para cada cidadão, para toda a sociedade, para o 

desenvolvimento nacional, é natural que o legislador constituinte estabelecesse a valorização 

do trabalho humano como fundamento da República, bem como primeiro fundamento da 

ordem econômica nacional. Por outro lado, a estagflação configura-se em situação com 

características opostas. 

A economia da estagflação caracteriza-se, em um de seus polos, por baixo 

crescimento, portanto com produto interno com tendência estagnante ou em queda, e em tais 
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condições o desemprego apresenta tendência a aumento. Conforme analisamos no primeiro 

capítulo, sob as bases macroeconômicas há correlação estreita entre desemprego e 

crescimento econômico, de forma inversamente proporcional, com enunciado proposto pela 

Lei de Okun. Os períodos de recessão estão sempre associados a aumento da falta de 

empregos (MANKIW, 2010, p. 320).  

A economia da estagflação implica oposição ao emprego, podendo inicialmente estar 

associada a aumento da taxa de desemprego ou, quando já francamente instalada, por 

desemprego em altas taxas. E nessas condições se originam todas as repercussões sociais, 

familiares e econômicas do desemprego. Este contexto foi observado de maneira dramática 

durante a Grande Estagflação da década de 1970, com os países desenvolvidos sofrendo com 

problemas drásticos de desemprego. 

O distúrbio estagflacionário, portanto, pressupõe consequências deletérias diretas 

sobre o bem-estar dos desempregados e de suas famílias, com efeitos financeiros e 

psicológicos, atuando contra a dignidade das pessoas. Além disto, do ponto de vista 

econômico, esta patologia demonstra alocação inadequada de recursos, com subutilização da 

força produtiva da nação, determinando uma retroalimentação negativa sobre o crescimento. 

Todos estes aspectos, no contexto de emprego, denotam oposição completa e frontal contra às 

diretrizes constitucionais. 

Em síntese, a economia da estagflação choca-se frontalmente contra o primeiro 

fundamento da ordem econômica, a valorização do trabalho humano, estando fora da moldura 

proposta pela Constituição Federal. 

 

4.1.2 Livre Iniciativa 

A livre iniciativa eleva-se como preceito constitucional de grande preponderância, 

instituída como o segundo fundamento da ordem econômica e, mais ainda, como fundamento 

da República. Segundo Luiz Alberto David de Araújo e Vidal Serrano Nunes (2001, p. 375), 

“erigida à condição de fundamento da ordem econômica e simultaneamente princípio 

constitucional fundamental (CF, art. 1.º, IV, in fine), a livre-iniciativa talvez constitua uma 

das mais importantes normas de nosso ordenamento constitucional”. 

Livre iniciativa implica na liberdade de entrar, permanecer e sair do mercado, significa 

que o Estado não deve restringir o exercício da atividade econômica, salvo em casos restritos 

de proteção à sociedade. Relaciona-se também com a liberdade em escolher as atividades 
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econômicas e laborais, na esteira do parágrafo único do mesmo dispositivo constitucional: “É 

assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 

autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. A livre iniciativa apresenta 

grande amplitude conceitual no âmbito constitucional. Segundo os ensinamentos de André 

Ramos Tavares (2011, p. 231): 

 
A liberdade de iniciativa garantida constitucionalmente não se restringe à 
liberdade de iniciativa econômica, sendo esta apenas uma de suas 
dimensões. A livre-iniciativa de que fala a Constituição há de ser, realmente, 
entendida em seu sentido amplo, compreendendo não apenas a liberdade 
econômica, ou liberdade de desenvolvimento de empresa, mas englobando e 
assumindo todas as demais formas de organização econômicas, individuais 
ou coletivas, como a cooperativa (art. 5.º, XVIII, e art. 174, §§ 3.º e 4.º), e a 
própria liberdade contratual e comercial.  

 

O estabelecimento da livre iniciativa no âmbito constitucional ilustra a escolha do 

constituinte do sistema econômico de mercado, realçando a ação da iniciativa privada, 

princípio básico da ordem capitalista. A livre iniciativa é corolário do liberalismo clássico, 

mas adquire contornos diferenciados sob o prisma de nossa Constituição Econômica, uma vez 

que tal princípio não eclode de forma incondicional, pois resta ao Estado um papel 

subsidiário, com prerrogativa de atuação apenas onde se fizer necessário, ou seja, estritamente 

quando falhar a autorregulação do mercado. Dessa forma, o Estado figura como ente 

normativo e regulador, definidor de uma ordem econômica, mas com atuação direta na 

economia somente subsidiária, nos defeitos do mercado, e em exceções quando avocar o 

exercício de certas atividades vitais à segurança nacional ou de relevante interesse, no 

contexto do artigo 173 da Constituição (FIGUEIREDO, 2014, p. 110).  

A livre iniciativa possui substrato no bem-estar e interesses dos indivíduos, bem como 

nos interesses da sociedade. Na vertente individual, este princípio garante o direito da pessoa 

de atuar no mercado segundo sua vontade, garante a escolha livre de seu ramo de atividade, 

sendo alicerce para o desenvolvimento pessoal. Na vertente social, a livre iniciativa determina 

efeito benéfico na economia e na sociedade, permitindo ingresso de agentes necessários ao 

mercado, e sendo o fundamento da livre concorrência, princípio da ordem econômica a ser 

tratado posteriormente neste estudo, garantidor de isonomia ao concorrente, e protetor do 

consumidor. 

A economia da estagflação, em consonância com o explanado anteriormente, tem duas 

vertentes constitutivas, o baixo crescimento e a alta inflação. E neste contexto, os dois ramos 
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constitutivos irão determinar efeitos sobre a livre iniciativa. Por um lado, o status 

inflacionário, conforme discorremos no capítulo anterior, determina efeitos sobre a 

estabilidade dos preços relativos, levando à instabilidade e à desordem salarial. Este contexto, 

com redução e desequilíbrio dos recursos financeiros das pessoas, com tendência a acúmulo 

de recursos nos grandes investidores, prejudica profundamente a livre iniciativa. 

Ainda no polo inflacionário, tal distúrbio leva a efeitos sobre a oferta dos 

financiamentos a longo prazo, com desestímulo à poupança e diluição do valor real dos ativos 

financeiros. Determina também efeitos sobre a alocação de recursos, com fomento à demanda 

por metais preciosos e moedas estrangeiras fortes, além do desestímulo aos investimentos 

sociais (VIANNA, 2003, p. 37-38). Este contexto prejudica a livre atuação dos agentes no 

mercado direta ou indiretamente, obviamente limitando a existência da livre iniciativa. 

No polo do baixo crescimento, a influência sobre a livre iniciativa é de grande 

magnitude. Em uma economia estagnada ou em recessão, existem menos recursos para 

investimentos, salários mais baixos, mercado consumidor restrito, funcionamento geral do 

mercado em nível reduzido. Os recursos e oportunidades disponíveis aos agentes do mercado 

encontram-se bastante restritos, especialmente aos agentes de menor poder de atuação. Esta 

conjuntura limita significativamente a livre iniciativa, prejudicando o funcionamento do 

mercado e o desenvolvimento da economia. 

Assim, pode-se depreender que a conjuntura da estagflação opõe-se ao espectro da 

livre iniciativa, tanto pelo contexto da alta inflação, quanto pelo contexto do baixo 

crescimento. Em uma economia estagflacionária, os agentes ficam impedidos de atuarem no 

mercado conforme seus interesses e, portanto, os benefícios que seriam aferidos em razão da 

livre atuação dos agentes ficam anulados. Nota-se, mais uma vez, um efeito retroalimentador 

negativo sobre o mercado, já que a limitação da livre iniciativa implicará em uma economia 

mais fraca.  

Portanto, a economia da estagflação situa-se em polo oposto à livre iniciativa e, assim, 

desarmoniza com o segundo fundamento da ordem econômica constitucional. Mais uma vez, 

esta conjuntura econômica situa-se fora das diretrizes emanadas pela Constituição Econômica.    

Em conclusão ao item: a ordem econômica constitucional possui dois fundamentos, 

sendo eles a valorização do trabalho humano e livre iniciativa, e a economia da estagflação 

configura-se como conjuntura oposta a ambos os fundamentos; podemos então afirmar que 
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este distúrbio econômico se contrapõe integralmente aos fundamentos da ordem econômica 

constitucional. 

 

4.2 A ESTAGFLAÇÃO E AS FINALIDADES DA ORDEM ECONÔMI CA 

 

Neste item, analisaremos a interação entre a economia da estagflação e as finalidades 

da ordem econômica constitucional. Conforme citado previamente, para Washington Peluso 

Albino de Souza há conexão entre as finalidades e fundamentos da ordem econômica, 

compondo a “causa” da ordem econômica, diferentemente dos princípios, que seriam a forma 

como a ordem seria efetivada. Já analisamos os fundamentos, agora passamos a discutir as 

Finalidades. 

Inicialmente, em termos semânticos, o vocábulo “finalidade” apresenta sentido de 

objetivo, de escopo, de propósito. Analisando o significado da palavra e seu contexto na 

ordem econômica, Manuel Gonçalves Ferreira Filho (2012, p. 312), discorre: “É certo que 

toda organização econômica visa, em última análise, à satisfação das necessidades da 

comunidade. Entretanto, podem-se considerar sob a rubrica ‘finalidade’, tomado o termo num 

sentido lato, tanto os objetivos que se propõem à economia quanto o valor atribuído aos 

móveis da conduta econômica humana”.  

A Constituição Federal de 1988, ainda no caput do artigo 170, dentro do título “Da 

Ordem Econômica e Financeira”, estabelece como finalidade a busca de uma existência 

digna, conforme os ditames da justiça social. Analisando este aspecto, André Ramos Tavares 

(2011, p. 125), ensina: 

 

Assim, ao falar em finalidade, a Constituição expressamente está a ressaltar 
o caráter ou a carga, mais propriamente dita, programática, da norma, como 
objetivo a ser buscado. E, nesses termos, consoante a Constituição, o 
objetivo é dúplice, englobando a procura de uma existência digna e 
consoante os ditames da justiça social. 

 

Para efeito analítico no desenvolvimento desta pesquisa, separamos a finalidade da 

ordem econômica em seus dois aspectos, visando à análise mais profunda dos aspectos da 

economia da estagflação. Assim, serão averiguadas as características da estagflação em 

relação à existência digna, e, posteriormente à justiça social.   
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4.2.1 Existência Digna 

A existência digna, como finalidade, configura-se como parâmetro básico a ser 

atendido pela ordem econômica constitucional, inclusive sendo balizadora dos outros 

princípios econômicos. Há conexão intrínseca entre a existência digna e a dignidade da pessoa 

humana. Segundo a posição de André Ramos Tavares, a existência digna nada mais é que a 

expressão econômica da “dignidade da pessoa humana”, fundamento do Estado brasileiro, 

expresso no inciso III do artigo 1º da Constituição (TAVARES, 2011, p. 129). Neste sentido, 

pode-se considerar que a positivação da existência digna, como fim da ordem econômica, 

emerge de uma diretiva constitucional maior. 

A dignidade da pessoa humana, sendo fundamento do Estado, é diretriz básica de toda 

a Constituição e elemento norteador de toda a hermenêutica constitucional. Tal fundamento 

irradia efeitos sobre a normativa econômica, definindo e inspirando os fins da ordem 

econômica. A dignidade da pessoa humana será estudada ainda neste capítulo, mas para 

compreendermos sua força constitucional, citamos neste momento as palavras de Daniel 

Sarmento (2006, p. 85-86): 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado como fundamento 
da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso III, CF), e que costura e 
unifica todo o sistema pátrio de direitos fundamentais, ‘representa o 
epicentro axiológico da ordem constitucional, irradiando efeitos sobre todo o 
ordenamento jurídico e balizando não apenas os atos estatais, mas também 
toda a miríade de relações privadas que se desenvolvem no seio da sociedade 
civil e no mercado. 

 

A existência digna apresenta íntima correlação com a garantia do mínimo existencial, 

caracterizado por um salário capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e 

sua família, portanto com importantes consequências econômicas. É importante ressaltar que 

a função garantidora estatal, em sua vertente assistencial, deve ser focada nos 

verdadeiramente hipossuficientes e, em relação à população economicamente ativa, o Estado 

deve focar seus esforços em políticas geradoras de emprego, incentivando a atividade 

econômica e a capacidade de geração de rendas individuais, implicando em maior arrecadação 

de receitas (FIGUEIREDO, 2014, p. 110). 

Em relação à economia da estagflação, esta situa-se em contraposição à finalidade da 

existência digna. Também neste caso, as duas vertentes da estagflação militam contra o 

objetivo constitucional. Na vertente inflacionária, em consonância com os fundamentos 
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estruturados no primeiro capítulo, o impacto sobre a estabilidade dos preços provoca 

redistribuição de recursos, comumente da sociedade em direção ao governo (senhoriagem), e 

de assalariados em direção aos detentores da produção, estes últimos com maior facilidade em 

repassar os custos do distúrbio inflacionário. Pode ocorrer empobrecimento de parcela 

desprotegida, com tendência contrária à existência digna. 

Na vertente da estagnação econômica e recessão, a falta de crescimento reduz a 

produção e os recursos da sociedade, determina aumento de desemprego e redução de renda, 

torna menos disponíveis os bens e serviços para a população, conforme observamos no 

capítulo inicial. Prolifera a pobreza e crescem as situações de vida sem dignidade. Por outro 

lado, a falta de crescimento também gera menos recursos ao governo, que ficará 

impossibilitado de atuar adequadamente por meio das políticas públicas de proteção e 

redistribuição de renda, deixando parte da população sem a assistência necessária.  

Resumidamente, o decurso da economia da estagflação se dá em contradição à 

finalidade econômico-constitucional da existência digna, portanto, fora da quadratura 

normativa da Constituição.  

 

4.2.2 Justiça Social 

O outro núcleo finalístico da ordem econômica relaciona-se com os ditames da justiça 

social. Esta vertente tem associação com o objetivo de implementação de condições de vida 

adequadas, em caráter universal, que permitam o pleno desenvolvimento da personalidade. 

Nas palavras de Leonardo Vizeu Figueiredo (2014, p. 110): “Traduz-se na efetivação de 

medidas jurídicas e adoção de políticas que garantam a todos o acesso indiscriminado aos 

bens imprescindíveis à satisfação de suas necessidades fundamentais”. 

Para o desenvolvimento conceitual da justiça social, como finalidade da ordem 

econômica, é pertinente a análise das ideias de justiça comutativa e distributiva. A justiça 

distributiva tende a se relacionar com a repartição proporcional, enquanto a justiça comutativa 

com a repartição numérica, e no contexto da ordem econômica, levando-se em conta o 

sistema adotado pelo legislador, bem como a hermenêutica constitucional ampla, infere-se a 

associação dessa finalidade com o conceito da justiça distributiva. Leonardo Vizeu Figueiredo 

(2014, p. 110-111), discorre sobre a justiça social afirmando: 
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Baseia-se na justiça distributiva, na qual há repartição de bens e encargos 
entre todos os membros da sociedade, promovida pelo Poder Público, 
garantindo-se uma igualdade proporcional entre os mais e os menos 
favorecidos, em contraposição com a justiça comutativa. 
Trata-se, portanto, do compartilhamento social de todos os riscos e riquezas 
da Nação, a fim de que o desenvolvimento socioeconômico de um seja 
equitativamente distribuído a todos os membros da sociedade. Por óbvio, 
nem todos terão acesso aos mesmos níveis de renda, diante das naturais 
desigualdades que cercam as pessoas, na qualidade de seres individuais que 
são. Todavia, deve o Estado garantir renda mínima àquela parcela menos 
abastada da sociedade, mediante efetivação do princípio da solidariedade [...] 

 

A justiça social, como finalidade da ordem econômica, exibe correlação intrínseca 

com o objetivo do Estado de construir uma sociedade justa e solidária, instituído no inciso I, 

do artigo 3º da Constituição, bem como com o expresso no artigo 193 da mesma Carta, que 

configura justiça social como objetivo da ordem social. Assim, tal preceito permeia a Carta 

Magna e compõe a hermenêutica constitucional. A interação entre justiça social pelo prisma 

da ordem social e da ordem econômica fica bem estabelecida no ensinamento de Tércio 

Ferraz Sampaio Jr. (1989, p. 53): 

 

A ordem econômica deve visar assegurar a todos a existência digna 
conforme os ditames da justiça social. O objetivo da ordem social é o 
próprio bem-estar social e a justiça social. A primeira deve garantir que o 
processo econômico, enquanto produtor, não impeça, mas ao contrário, se 
oriente para o bem-estar e a justiça sociais. A segunda não os asegura, 
instrumentalmente, mas os visa, diretamente. Os valores econômicos são 
valores-meio. Os sociais, valores-fim. 

 

A estagflação, nesse sentido, tem caráter desarmonizador com o espírito da ordem 

econômica, já que colide frontalmente com a justiça social. E tal divergência tem etiologia em 

ambos os componentes estruturais da estagflação, tanto pela conjuntura inflacionária quanto 

pela estagnação econômica. Quando focamos a análise do mal inflacionário, este distúrbio, 

conforme já demonstrado, determina transferências arbitrárias de recursos, sejam eles entre 

credores e devedores, entre assalariados e empresários, entre população e governo. E estas 

transferências arbitrárias têm caráter de injustiça, por fragilizar os desprotegidos e, por 

transferir recursos não merecidos a agentes do mercado.  

Quando enfocamos a análise no espectro da estagnação econômica, também existe 

colisão com a justiça social. O baixo crescimento econômico reduz os recursos disponíveis ao 

Estado para realização de suas políticas de proteção e para investimento social, e o governo 

não consegue atuar nas distorções e vulnerabilidades do mercado, adequadamente. Conforme 
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já analisamos, a recessão e estagnação econômicas atuam aumentando o desemprego e 

reduzindo salários e, assim, afetam significativamente o polo mais frágil das relações 

econômicas.  

Por consequência, com base nos componentes da estagflação, ficamos frente a uma 

situação econômica conflitante em relação à finalidade de justiça social. 

Como conclusão do item, a estagflação trata-se de situação econômica incompatível 

com as finalidades da ordem econômica, atuando em oposição às diretrizes da existência 

digna e da justiça social, afastando-se da matriz finalística econômica proposta pela 

Constituição Federal. 

 

4.3 A ESTAGFLAÇÃO E OS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMIC A 

 

Após o estudo da interação entre a economia da estagflação e os fundamentos e 

finalidades da ordem econômica constitucional, passaremos à exploração da interconexão 

entre esta patologia econômica e os princípios da ordem econômica. Podem-se separar dois 

tipos de princípios da ordem econômica, aqueles explicitados no âmbito do artigo 170, que 

podem ser caracterizados como princípios econômico-constitucionais em sentido estrito, e 

outros princípios esparsos pela Constituição, de cunho econômico mas não delimitados no 

artigo 170, passíveis de serem definidos como princípios econômico-constitucionais em 

sentido amplo. Como o foco do capítulo é a análise das correlações entre uma situação 

econômica, a estagflação, e os princípios diretivos da ordem econômica, serão discutidos 

apenas os princípios que guardam relação com a conjuntura econômica em estudo nesta 

pesquisa.  

Antes de enfrentarmos o tema, é mister definir princípio. Com este propósito, 

utilizamos os ensinamentos de Roque Antonio Carraza (2010, p. 44-45): “[...] princípio 

jurídico é um enunciado lógico implícito ou explícito, que, por sua grande generalidade, 

ocupa posição de preeminência nos vastos quadrantes do direito e, por isto mesmo, vincula, 

de modo inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que com ele se 

conectam”. Ainda segundo o autor, os princípios podem ser encontrados em todos os escalões 

da pirâmide jurídica, portanto existem princípios constitucionais, legais e até infralegais.  
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Neste estudo, tratar-se-á dos princípios constitucionais, portanto, daqueles de maior 

força hierárquica, situados no ápice do sistema normativo. Para demonstrarmos 

adequadamente o patamar hierárquico desses princípios, citamos as lições de Paulo Bonavides 

(2006, p. 289-290): 

 

Postos no ponto mais alto da escala normativa, eles mesmos, sendo normas, 
se tornam, doravante, as normas supremas do ordenamento. Servindo de 
pautas ou critérios por excelência para a avaliação de todos os conteúdos 
normativos, os princípios, desde sua constitucionalização, que é ao mesmo 
passo positivação no mais alto grau, recebem como instancia valorativa 
máxima categoria constitucional, rodeada do prestígio e da hegemonia que 
se confere às normas inseridas na Lei das Leis. Com esta relevância 
adicional, os princípios se convertem igualmente em norma normarum, ou 
seja, norma das normas. 

 

Após delinearmos princípio constitucional in genere, passamos a enfocá-lo no âmbito 

econômico in specie. Consideraremos princípios econômico-constitucionais aqueles de carga 

valorativa com nítida, direta e substancial repercussão econômica, com potencial para 

influenciar de forma significativamente a economia real. Evitam-se, assim, ampliações 

excessivas, já que qualquer assunto pode ter uma certa conexão com a economia, e atuar neste 

sentido poderia diluir o foco, a força e a profundidade da análise. Estes princípios podem estar 

dispostos em Título próprio, ou esparsos pela Carta Magna, conforme já explicitamos, e serão 

o paradigma de comparação a partir da economia estagflacionária. 

 

4.3.1 Princípios da Ordem Econômica em Sentido Estrito 

Iniciaremos o tópico com a investigação da interação entre a economia da estagflação, 

com suas características e componentes estruturais, e os princípios econômico-constitucionais 

em seu sentido estrito, ou seja, aqueles dispostos no artigo 170 da Constituição Federal. 

 

4.3.1.1 Soberania  

O primeiro princípio elencado é a soberania. Soberania adquire duas vertentes, uma 

política e outra econômica. O artigo 1º da Constituição Federal, em seu inciso I, institui a 

soberania como fundamento do Estado, possuindo caráter geral e influenciando a 

interpretação constitucional. Segundo Canotilho (2022, p. 90), a soberania “traduz-se num 

poder supremo no plano interno e num poder independente no plano internacional”. 
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Como princípio da ordem econômica, a soberania é instituída para determinar reflexos 

sobre a economia. Surge o conceito de soberania econômica, que guarda relação com a 

soberania política mas tem escopo de atuação diversa. Segundo a visão de João Bosco 

Leopoldino da Fonseca (2014, p. 128), a soberania instituída como princípio da ordem 

econômica não é mera repetição, mas uma complementação, não é possível obter a soberania 

política sem atingir autonomia econômica. Ainda segundo ele, as políticas econômicas a 

serem adotadas devem levar o Estado a firmar sua posição de soberania perante os demais 

Estados. 

A soberania econômica está diretamente relacionada à autonomia do Estado na 

formulação de sua política econômica autônoma. Está também ligada à capacidade de 

desenvolvimento com independência, de detenção dos meios tecnológicos, de capacidade de 

produção e possibilidade de competição nos mercados mundiais. Por este prisma, leciona José 

Afonso da Silva (2005, p. 792-793): 

 

Se formos ao rigor dos conceitos, teremos que concluir que, a partir da 
Constituição de 1988, a ordem econômica brasileira, ainda de natureza 
periférica, terá de empreender a ruptura de sua dependência em relação aos 
centros capitalistas desenvolvidos. Essa é uma tarefa que a Constituinte, em 
última análise, confiou a burguesia nacional, na medida em que 
constitucionalizou uma ordem econômica de base capitalista. Vale dizer, o 
constituinte de 1988 não rompeu com o sistema capitalista, mas quis que se 
formasse um capitalismo nacional autônomo, isto é, não dependente. Com 
isso, a Constituição criou as condições jurídicas fundamentais para a adoção 
do desenvolvimento autocentrado, nacional e popular, que, não sendo 
sinônimo de isolamento ou autarquização econômica, possibilita marchar 
para um sistema econômico desenvolvido, em que a burguesia local e seu 
Estado tenham o domínio da reprodução da força de trabalho, da 
centralização do excedente da produção, do mercado e a capacidade de 
competir no mercado mundial, dos recursos naturais e, enfim, da tecnologia. 

 

A economia da estagflação é uma conjuntura que impõe fragilidade sistêmica ao país. 

Seu componente inflacionário desarranja a economia, origina desvalorização cambial e 

problemas no controle do câmbio, desestimula a poupança e investimentos, estimula aumento 

de juros e atrai capital meramente especulativo, conforme estudado no primeiro capítulo. 

Deste modo, o contexto inflacionário é amplamente desfavorável à obtenção da soberania 

econômica. O país pode possuir soberania política para decidir rumos da economia, mas 

continuará sem soberania em termos econômicos, não tendo as características de solidez, 
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carecendo de estabilidade, de recursos, de indústria adequada, perdendo em competitividade 

internacional.  

O componente recessivo da estagflação, por sua vez, impõe uma economia com níveis 

baixos de atividade, com redução da produção, com diminuição da geração de recursos e 

riquezas, redução de salários e desemprego, com menor alocação de recursos produtivos, 

conceitos já estabelecidos no primeiro capítulo deste estudo. Assim, este contexto, em 

consonância com o exposto anteriormente, é uma situação que conduz a empobrecimento 

geral do país, com maior vulnerabilidade econômica, maior dependência externa, e menor 

soberania.  

Resumindo, a economia da estagflação com seus componentes estruturais opõe-se ao 

princípio da soberania, configurando situação fática fora da moldura constitucional.  

 

4.3.1.2 Livre Concorrência 

A Constituição assume o modo de produção capitalista, e adota como princípio a livre 

concorrência, que é o motor que impulsiona esse tipo de organização da economia. Mas o 

tratamento da matéria pelo legislador é ainda mais profundo, pois, como já vimos, este definiu 

a livre iniciativa, conceito conexo e ascendente, como fundamento de Estado, nos termos do 

inciso IV do artigo 1º da Constituição Federal. Neste sentido discorre Manuel Gonçalves 

Ferreira Filho (2012, p. 315): “O princípio da livre iniciativa reclama a livre concorrência, que 

também é erigida em princípio”. 

A livre concorrência tem vínculo com uma atuação autônoma de agentes no mercado, 

garantindo uma competição justa, determinando efeitos benéficos sobre a economia. Nas 

lições de Leonardo Vizeu Figueiredo (2014, p. 114): 

 

Concorrência é a ação competitiva desenvolvida por agentes que atuam no 
mercado de forma livre e racional. Isto é, trata-se da disputa saudável por 
parcela de mercado entre agentes que participam de uma mesma etapa em 
ciclo econômico (produção ↔ circulação ↔ consumo). Assim, deve o 
Estado intervir de forma a garantir que a competição entre os concorrentes 
de um mesmo mercado ocorra de forma justa e sem abusos (monopólio, 
oligopólio, truste, cartel etc.), garantindo-se, assim, o equilíbrio entre a 
oferta e a procura, bem como a defesa da eficiência econômica. 
[...] Cuida-se, assim, da proteção conferida pelo Estado ao devido processo 
competitivo em sua Ordem Econômica, a fim de garantir que toda e qualquer 
pessoa que esteja em condições de participar do ciclo econômico de 
determinado nicho de nossa economia, dele possa, livremente, entrar, 
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permanecer e sair, sem qualquer interferência estranha oriunda de interesses 
de terceiros. 

 

Com base no Princípio basilar da livre concorrência, com subsequente irradiação de 

seus efeitos em outros dispositivos jurídicos, somado à hermenêutica constitucional geral e à 

legislação infraconstitucional específica, ergue-se o corpo do Direito Concorrencial. O âmbito 

do artigo 173 da Constituição Federal estabelece a competência para punir as situações que 

comprometam a livre concorrência, dentro do foco de repressão ao abuso do poder 

econômico. A lei 12529/2011, a chamada lei antitruste, estabelece o Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência. A defesa da concorrência é um tema de importância estratégica para 

o Estado, caracterizando uma forma de política econômica de governo.  

É pertinente analisarmos brevemente alguns aspectos relativos à legislação antitruste 

para compreensão ampla da extensão do princípio da livre concorrência e suas repercussões. 

Conforme demonstra Calixto Salomão Filho (2013), a legislação antitruste tutela, entre 

outros, a ordem concorrencial, os concorrentes e os consumidores. A ação antitruste é citada 

em ampla gama de objetivos e resultados, o que pode ser analisado em diferentes momentos, 

em Estados diversos e em conjunturas variadas. Nesta esteira Paula Forgioni (2013, p. 161-

162) leciona: 

 
É impressionante a miríade de objetivos máximos que já foram atribuídos às 
leis antitruste: redistribuição da renda; proteção das pequenas empresas; 
concentração do poder político, controle regional dos negócios, proteção dos 
trabalhadores, eficiência econômica, bem estar do  consumidor, controle de 
preços, obtenção de resultados econômicos desejáveis, promoção da 
concorrência, promoção de condutas leais, limitação da atuação e expansão 
das grandes empresas, controle do poder político dos grandes 
conglomerados, ampliação da capacidade competitiva das empresas 
nacionais para assegurar participação maior no comércio internacional e 
assim por diante. 

 

O direito antitruste, como projeção emanada da orientação constitucional, visa tutelar 

a própria estruturação do mercado, essência do sistema capitalista, definido pelo legislador 

constituinte. E, ao zelar pelas estruturas do sistema econômico, a proteção da concorrência, 

além de trazer benefícios aos concorrentes, também atua sobre os interesses dos 

consumidores, trabalhadores e da própria sociedade em geral, consoante com a posição de 

Fábio Ulhoa Coelho (1995, p. 5). 
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De forma sinótica, conforme demonstrado, podemos afirmar que o princípio da livre 

concorrência visa garantir a atuação e a disputa isonômica dos diferentes agentes no mercado, 

protegendo os concorrentes, os consumidores e todo o sistema econômico, trazendo 

eficiência. Estabelecido o conteúdo do princípio, iniciamos a correlação com a estagflação. 

A economia da estagflação, de maneira oposta ao descrito, caracteriza-se como 

situação disfuncional, em que suas vertentes constitutivas determinam óbices ao 

funcionamento do mercado. Devido ao polo inflacionário do distúrbio, há redistribuição 

arbitrária de recursos, por exemplo, entre devedores e credores, entre assalariados e 

empresários, além de outras disfunções, como as observadas entre diferentes empresas, de 

acordo com a teoria desenvolvida no primeiro capítulo. Empresas maiores e detentoras de 

mais de um ciclo de produção, pela maior facilidade no repasse de preços, geralmente ficam 

mais protegidas no âmbito inflacionário e tendem a ter vantagem competitiva, em oposição à 

livre concorrência. 

Na vertente recessiva do distúrbio, a redução da produção e a restrição de recursos, 

conforme delineado no primeiro capítulo, fazem com que empresas com diferentes graus de 

vulnerabilidade sejam afetadas em maior ou menor grau, reduzindo a isonomia no mercado. 

Alguns estudos, em concordância com esta visão, tratam da vulnerabilidade de empresas 

pequenas32,  33. Um dos focos encontrados no âmbito recessivo relaciona-se com questões 

financeiras, como restrição de financiamentos e pagamento pelos consumidores.  

Em conjunturas recessivas pode-se encontrar maior pressão para atos de concentração 

de mercado ou abuso de poder econômico. Estudo recente e pertinente ao tema, proposto por 

Branston e Cowling34, discute a questão de monopólios em âmbito recessivo. É cediço que em 

períodos de crise econômica são comuns pressões perante os governos para flexibilizar a ação 

antitruste, visando à estabilização de preços ou à adequação da produção ao nível da 

demanda. Para Vickers (2008, p. 9), nesses casos “o incentivo e oportunidade para interesses 

mascarados em busca de favores do sistema político são maiores que o comum em uma 

recessão econômica”. Estes aspectos ilustram como existe pressão contrária à livre 

concorrência no âmbito das situações econômicas elencadas.   

                                                           
32 Sweeney, Paul. SMEs Tough out the economy. Financial Executive v. 26, n. 8, p. 44-47, 2010.  
33Yigui, Ma; Lin, Shumin. Credit crunch’ and small- and medium-sized enterprises: aspects affecting survival. J. 
Financial Services Marketing v. 14, n. 4, p. 290- 300, 2010. 
34Branston, J. R.; Cowling, K.; Tomlinson, P. R. Profiteering and the degree of monopoly in the great recession: 
recent evidence from the US and the UK. J. Post Keynesian Economics v. 37, n. 1, p. 135-162, 2014. 
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Portanto, mais uma vez encontramos a economia da estagflação em eixo oposto ao 

disposto pela ordem econômica constitucional, neste momento conflitando com o espírito do 

princípio da livre concorrência. 

 

4.3.1.3 Defesa do Consumidor 

O inciso V do artigo 170 da Constituição Federal estabelece a defesa do consumidor 

dentre os princípios da ordem econômica, mesmo este já estando disposto no artigo 5º da 

Carta Magna, demonstrando a preocupação de se resguardar o tema. Proteger o consumidor 

significa preservar os direitos básicos do indivíduo no âmbito das relações econômicas, 

conforme leciona André Ramos Tavares (2011, p. 171).  

O princípio da defesa do consumidor apresenta um espectro dual de atuação, por um 

lado protegendo o consumidor e por outro determinando resultados sobre o sistema 

econômico. Neste sentido, Fonseca (2014, p. 130), afirma: “A proteção ao consumidor tem 

duas facetas, importantes ambas; protege-se ao consumidor dentro de uma perspectiva 

microeconômica e micro jurídica; mas ao Estado interessa, também como uma das formas de 

preservar e garantir a livre concorrência”.  

Pelo prisma do consumidor, estabelece-se a proteção do polo vulnerável na relação de 

consumo, com conexão intrínseca com os direitos do indivíduo, e da própria dignidade da 

pessoa humana, sendo esta vulnerabilidade independente da capacidade econômica dos polos 

ou dos valores envolvidos, conforme posição doutrinária prevalente no Direito do 

Consumidor. E, em vista da natureza do direito a ser protegido, é necessária a efetivação de 

políticas públicas, transcendentes à mera normatividade (TAVARES, 2011, p. 170-171). 

A vulnerabilidade na relação de consumo advém de assimetria no conhecimento das 

etapas do ciclo econômico que caracterizam desvantagem na relação, devendo ser 

neutralizada por benefícios legais e processuais. Nesta esteira está o Código de Defesa do 

Consumidor, a Lei 8078/1990.  

Por outro lado, a defesa do consumidor determina influências no campo econômico e 

fornece proteção estrutural ao sistema, apresentando interrelação com o princípio da livre 

concorrência. Quando se protege o consumidor, determina-se proteção à base da economia, 

conforme explica Figueiredo (2014, p. 114): 
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Trata-se da proteção conferida pelo Estado à base do ciclo econômico, que 
se inicia com a produção ou oferecimento de determinado bem ou serviço, 
desenvolve-se com a circulação ou a distribuição dos mesmos, e perfaz-se 
quando são adquiridos pelo consumidor final, sendo este (o consumo) a base 
que sustenta o respectivo ciclo, sem o qual tende a ruir. 

 

Os efeitos econômicos passam, inclusive, pela questão da eficiência, pois o produtor 

deve ponderar qualidade e custo para maximizar o lucro; com isso no contexto da economia 

nacional, haverá produção de maior qualidade com alocação eficiente de recursos. Uma 

produção com alocação otimizada de recursos e com aumento de qualidade permite também 

aumento do nível de competitividade global, viabilizando melhores condições no comércio 

exterior. 

No caso da economia da estagflação, sua dinâmica e vertentes constitutivas 

evidenciam substratos opostos ao princípio da defesa do consumidor. O polo inflacionário da 

estagflação confronta nuclearmente o princípio em epígrafe, já que, em conformidade com o 

apresentado no capítulo inicial, a situação inflacionária caracteriza-se por instabilidade nos 

preços relativos, com desordem nos valores dos produtos de consumo e salários, com impacto 

no poder de compra das pessoas, especialmente dos assalariados. Além disto, o contexto de 

inflação tende a estimular formação de estoque para especulação, levando a 

desabastecimentos.  

Em relação ao polo recessivo, existem potenciais prejuízos aos consumidores, já que a 

redução de recursos e a produção global da economia limitam o acesso a bens em caráter 

quantitativo e qualitativo, consoante o explicitado no capítulo anterior, sob a visão da 

macroeconomia. 

Em síntese, a estagflação é um cenário econômico com características contradizentes 

às bases principiológicas da defesa do consumidor, dissonando da essência constitucional. 

 

4.3.1.4 Redução das Desigualdades Regionais e Sociais 

Outro princípio enumerado no artigo 170 da Constituição, incluído na ordem 

econômica, é a redução das desigualdades regionais e sociais. O mesmo tema apresenta-se 

disposto como objetivo fundamental da República, no âmbito do inciso III do artigo 3º da 

Constituição Federal, e ainda no artigo 43 da mesma Carta. Pela descrição do princípio 

notam-se, preliminarmente, dois focos de atuação diferentes, sendo um relativo às regiões e 

outro referente a disparidades sociais.  
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Quanto à vertente da redução das desigualdades sociais, este princípio soma-se à 

finalidade da ordem econômica da existência digna, conforme os ditames da justiça social, e 

surge em estreita conexão com a dignidade da pessoa humana, como fundamento do Estado e 

com os objetivos da República, constantes no artigo 3º da Constituição Federal. Uma vez que 

o legislador constitutinte estabeleceu o sistema capitalista, ele orienta que as ações do Estado 

no âmbito econômico devem se pautar em uma justiça distributiva, protegendo 

proporcionalmente os hipossuficientes, garantindo vida digna a todos. 

Diante da redução das desigualdades regionais, ressalta-se a integração de objetivos 

com o disposto nos artigos 43 e 174 da Constituição Federal. É nítida a intenção constitutional 

de reduzir as desigualdades entre as regiões, viabilizando um desenvolvimento global, com o 

escopo de solucionar a questão da existência de regiões pobres e subdesenvolvidas. Ações 

estatais com esse foco de atuação podem ser instituídas em âmbito econômico ou financeiro, 

inclusive no aspecto fiscal, passando por objetivos como industrialização. Pertinente à 

questão, ensina Ives Gandra Martins (2001, p. 24): 

 

Uma das formas de promover a industrialização de regiões menos 
desenvolvidas do território de um país é, sem dúvida, a redução ou 
eliminação de encargos de ordem aduaneira ou fiscal sobre uma porção de 
seu território, o que, no Brasil, foi feito, em relação à Amazônia Ocidental, 
mediante a criação de Zona Franca de Manaus, pela Lei 3.173/57, alterada 
pelo DL 288/67. 

 

Efetivar uma redução das desigualdades regionais e sociais, além de ser uma ponte 

para se atingir os outros princípios e objetivos do Estado, fortalece e retroalimenta o sistema 

econômico, funcionando como mola propulsora às atividades da economia, e viabilizando o 

desenvolvimento.   

No tocante à economia da estagflação, observamos ser ela cenário com características 

em contraposição a tal princípio. Primeiramente, o contexto de baixo crescimento, com menor 

produção e restrição de bens e serviços, gera menor quantidade de recursos ao Estado em sua 

função redistributiva, consoante o apresentado no capítulo inicial do estudo. Nesta situação 

ocorre menor arrecadação e o Estado apresenta impedimentos em sua atuação de propulsão às 

reduções das desigualdades, tanto sociais quanto regionais, com queda dos investimentos. A 

economia real, independentemente do papel do Estado, permanece em situação não propícia à 
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redução das desigualdades. O desemprego, oriundo da estagnação econômica, é óbice 

importante para a tentativa de reduzir desigualdades sociais.  

A inflação alta também evidencia conexão com esta matéria. No item 1.2.4, 

demonstramos que o distúrbio inflacionário gera efeitos na alocação de recursos, com 

desestímulo a investimentos sociais, e com geração de instabilidades entre os entes da 

federação, com queda da arrecadação fiscal, em termos reais, nos estados e municípios. Neste 

sentido, ficamos diante de aspectos contrapostos ao princípio da redução das desigualdades. 

Consequentemente, a economia da estagflação contrasta com a ordem econômica,  

quando analisada sobre o prisma de seu princípio da redução das desigualdades sociais e 

regionais. 

 

4.3.1.5 Busca do Pleno Emprego 

O inciso VIII do artigo 170 da Constituição institui a busca do pleno emprego como 

princípio da ordem econômica. A valorização do trabalho é enunciada como fundamento da 

ordem econômica, acompanhada pela busca do pleno emprego como princípio. Além disto, 

integra-se aos fundamentos do Estado, conforme disposição do inciso IV do artigo 1º da 

Constituição Federal. Tal princípio visa, por um lado, garantir a eficiência do país no âmbito 

econômico, com o aproveitamento adequado de sua potencialidade e, por outro, defender o 

desenvolvimento individual, propiciando clima favorável a todos quantos queiram trabalhar. 

Da mesma forma que o observado em outros princípios, este tende a estabelecer 

diretrizes às políticas macroeconômicas, em especial evitando políticas recessivas, 

estagnantes e inflacionárias. Na análise de Américo Luís Martins da Silva (1996, p. 80): “A 

busca do pleno emprego é, como se afigura, um princípio diretivo da economia. Ele se opõe 

evidentemente às políticas recessivas, uma vez que elas trazem o desemprego”. 

Este princípio integra-se plenamente aos objetivos do Estado, tratando de tema 

primordial no campo econômico. Impulsionar e resguardar o emprego tem grande potencial 

de influência sobre a economia e a sociedade. É emblemática a lição de Leonardo Vizeu 

Figueiredo (2014, p. 116): 

 

Cuida-se, destarte, da maximização de resultados no que tange ao uso do 
fator de produção humano, isto é, da mão de obra, dentro dos parâmetros 
estabelecidos pelas normas jurídicas legisladas pelo Estado. Observe-se 
que, desta forma, busca-se, por corolário, garantir-se a maximização de 
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resultados por parte do exercício das atribuições sociais do Poder Público. 
Isto porque quanto mais pessoas estiverem laborando em atividades 
geradoras de rendas, maior será o volume de arrecadação do Poder Público, 
via receitas derivadas, sendo menor os gastos com o setor de seguridade 
social, uma vez que menos cidadãos vão ter que se valer do 
assistencialismo social, por não necessitarem de auxílios externos para seu 
sustento e de sua família. Assim, pode o Estado focar seus gastos em 
atividades promotoras de desenvolvimento tecnológico, pesquisa científica, 
cultura, dentre outras. 

 

Assim, buscar o pleno emprego é objetivo dos sistemas econômico e social, sendo 

base para conquista do desenvolvimento. No âmbito econômico, significa impulsionar todas 

as etapas do ciclo produtivo, bem como o consumo. Sob o prisma do Estado, implica menor 

custo na defesa dos hipossuficientes, viabilizando outros investimentos. Pelo lado social, é 

fundamento básico para o desenvolvimento individual e familiar. A efetivação deste princípio 

deve ser contemplada na política econômica, inclusive em momentos de crise, por meio de 

políticas contracíclicas. Obviamente, na implementação de tais políticas, deve-se atentar a 

seus efeitos colaterais, sendo fundamental o estabelecimento de parâmetros com base no 

estado da arte da ciência macroeconômica.  

A economia estagflacionária apresenta atributos em contradição ao propugnado por 

este princípio. As bases desta contraposição já foram analisadas no primeiro capítulo, bem 

como discutidas neste, nas observações sobre a valorização do trabalho humano como 

fundamento da ordem econômica. Resumidamente, a economia da estagflação possui polo 

recessivo que implica pressão sobre as taxas de desemprego, desarmonizando, portanto, com a 

intenção constitucional.  

 

4.3.1.6 Tratamento Favorecido a Empresas de Pequeno Porte Nacionais 

O inciso IX do artigo 170 estatui o princípio do tratamento favorecido a empresas de 

pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no 

país. Soma-se ao inciso citado o artigo 179 da Constituição, que configura tratamento 

normativo ainda mais amplo, visando estimular tal espécie de empresas. E, sob tais 

fundamentos constitucionais, surge o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte, a Lei Complementar 123/2006.  

As empresas de pequeno porte têm importância como entidades empregadoras e 

geradoras de renda, constituindo-se como entes concorrenciais. Proteger a pequena empresa é 

defender a concorrência. Nas palavras de Leonardo Vizeu Figueiredo (2014, p. 117): “Trata-
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se, portanto, da proteção conferida à parcela dos agentes privados que participam do ciclo 

econômico de produção e circulação, sem, todavia, deter parcela substancial de mercado, 

tampouco poderio econômico, sendo, corolário lógico da defesa da concorrência”. 

Nos ensinamentos de André Ramos Tavares (2011, p. 211-212): 

 

A Constituição pretende, por meio do tratamento privilegiado que cria 
expressamente, promover o desenvolvimento social, entendendo que este 
ocorrerá pelo fortalecimento das empresas nacionais de porte menos 
avantajado e, consequentemente, portadoras de maiores dificuldades na 
consecução de suas atividades e alcance de seus objetivos (ligados 
necessariamente ao desenvolvimento do próprio país). Nesse passo, pois, 
fica bastante nítida a conotação ampla que o princípio aqui em apreço 
assume, não podendo ser considerado apenas como uma mera regra 
constitucional desconectada do restante das normas desse mesmo nível. 

 

Atinente à conjuntura da estagflação, encontramos características distoantes em 

relação ao conteúdo proposto no princípio do tratamento favorecido às pequenas empresas. 

Algumas destas características foram apresentadas na discussão sobre a livre concorrência, 

outro princípio da ordem econômica. No contexto estagflacionário, podem-se observar 

tendências anti-isonômicas às empresas, em detrimento das menores. Empresas menores 

tendem a ser mais vulneráveis à inflação, já que geralmente possuem menor capacidade de 

repasse de preços, conforme já visto no item mencionado. 

Por outro lado, o componente recessivo da estagflação também tende a ser mais 

nocivo às pequenas empresas, consoante ao analisado no tópico da livre concorrência, e a 

estudos sobre o tema35,  36. Uma das explicações assenta-se no prisma financeiro, pois em 

situações de estagnação existem poucos recursos disponíveis, e as pequenas empresas 

enfrentam restrição de crédito e financiamento, além de sentirem mais as restrições de 

pagamento dos consumidores. 

Então, o princípio em epígrafe visa proteger e estimular a pequena empresa, e a 

economia da estagflação tende a atuar de maneira oposta, situação fora da quadratura da 

ordem econômica constitucional. 

A conclusão do subitem é que o estudo correlacional entre a economia da estagflação e 

os príncipios econômico-constitucionais em sentido estrito, ou seja, aqueles explícitos no 
                                                           
35 Sweeney, Paul. SMEs Tough out the economy. Financial Executive v. 26, n. 8, p. 44-47, 2010.  
36Yigui, Ma; Lin, Shumin. Credit crunch’ and small- and medium-sized enterprises: aspects affecting survival." 
J. Financial Services Marketing v. 14, n. 4, p. 290-300, 2010.  



A Estagflação e os Fundamentos e Finalidades da Ordem Econômica ____________________________________________________ 98 

 

âmbito do artigo 170 da Constituição Federal, evidencia conflito conceitual, demonstrando 

que a conjuntura macroeconômica concreta em análise situa-se fora da moldura projetada pela 

base principiológica constitucional. 

 

4.3.2 Princípios da Ordem Econômica em Sentido Amplo 

Neste subitem serão apresentados alguns princípios de cunho econômico, de 

hierarquia constitucional, mas não dispostos no título específico, desenvolvidos no item 

anterior. Estes princípios integram o que denominamos princípios econômico-constitucionais 

em sentido amplo. Muitos princípios constitucionais gerais podem tangenciar a seara 

econômica, e poderiam ser citados, mas focaremos apenas nos que mostram grande 

interconexão com o campo econômico, e em especial relacionados ao distúrbio econômico em 

análise na presente pesquisa. 

 

4.3.2.1 Desenvolvimento Nacional 

Este princípio, da mais alta magnitude, encontra-se explícito no preâmbulo da 

Constituição Federal como valor supremo da sociedade, além de estar positivado no inciso II 

do artigo 3º da Carta Magna, como objetivo fundamental da República Federativa Brasileira. 

Este princípio tem foco preponderante na vertente econômica, mas não se restringe a ela, 

englobando aspectos sociais, culturais, políticos, todos aspectos interdependentes. Neste 

tópico, apresentamos brevemente o Desenvolvimento como princípio constitucional, mas este 

tema será analisado novamente em outro capítulo.  

A garantia constitucional deste princípio, vem acompanhada de proteção pelo direito 

internacional, como podemos exemplificar pelo artigo 1º do Pacto Internacional Relativo aos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, no qual fica prescrito: “Todos os povos 

têm direito de dispor de si mesmos. Em virtude desse direito eles determinam livremente seu 

estatuto político e garantem livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural”. 

Garantir em âmbito constitucional o Desenvolvimento Nacional significa que as ações 

e políticas públicas deverão se mover nesse sentido, ter eficiência em conduzir a nação para 

tal rumo. As demais legislações e hermenêutica jurídica devem se pautar por esse paradigma.  

Para Guilherme Amorim Campos da Silva (2004, p. 62): “O direito ao desenvolvimento 

econômico é, assim, direito fundamental, e encerra preceitos fundamentais que devem 

orientar os três poderes constituídos”.  
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O conceito de desenvolvimento é bastante amplo, e pode ser analisado sob diversas 

vertentes, por exemplo, pelo prisma econômico e jurídico. Para Cristiane Derani (2001, p. 61), 

em uma abordagem geral, o desenvolvimento econômico é garantia de melhor nível de vida 

coordenada com condições de vida mais saudáveis, sendo o grau de desenvolvimento aferido 

pelas condições materiais de que dispõe uma população para seu bem-estar.  

O desenvolvimento, em virtude da amplitude de seu conceito e magnitude 

constitucional, apresenta conexão com vários outros Princípios Econômicos da Carta Magna, 

necessitando, para sua efetivação, da materialização de vários outros princípios. Só existirá 

desenvolvimento se vários outros fundamentos constitucionais forem garantidos e, assim, se 

poderia imputar uma ascendência desse princípio sobre outros de cunho econômico. Na visão 

de Fábio Fernandes Neves Benfatti (2014, p. 180) “A Constituição define um caminho para 

alcançar-se o Desenvolvimento Econômico, por meio de sua Força Normativa, tendo por base 

seus Fundamentos Constitucionais”. 

O desenvolvimento nacional é valor supremo da sociedade, é princípio econômico-

constitucional maior, interage com outros Princípios Econômicos, sendo efetivado por 

intermédio destes. As vertentes constitutivas da estagflação contrapõem-se ao 

desenvolvimento. De forma sintética, o polo recessivo do distúrbio, implica menor quantidade 

de bens e serviços para a população, além de maior desemprego, e o polo inflacionário 

determina perda do poder de compra e restrição aos serviços, especialmente de assalariados, 

devido a distúrbios de alocação de recursos, que impactam aspectos sociais e culturais. Todos 

estes aspectos contrastam com o princípio do desenvolvimento, tema que voltará a ser 

debatido no último capítulo. 

 

4.3.2.2 Dignidade da Pessoa Humana 

A dignidade da pessoa humana é outro princípio da mais alta amplitude em nosso 

ordenamento jurídico, sendo expresso no primeiro artigo da Constituição Federal em seu 

inciso III, como fundamento da República. Para parte da doutrina é considerado como 

sobreprincípio, situando-se em posição ascendente aos demais. Tal proeminência é ilustrada a 

partir da doutrina de Marcelo Novelino (2013, p. 448): 

 

Consagrada expressamente no inciso III do art. 1.º da Constituição brasileira 
de 1988, a dignidade da pessoa humana desempenha um papel de 
proeminência entre os fundamentos do Estado brasileiro. Núcleo axiológico 
do constitucionalismo contemporâneo, a dignidade é considerada o valor 
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constitucional supremo e, enquanto tal, deve servir, não apenas como razão 
para a decisão de casos concretos, mas principalmente como diretriz para a 
elaboração, interpretação e aplicação das normas que compõem a ordem 
jurídica em geral, e o sistema de direitos fundamentais, em particular. 

 

A dignidade da pessoa humana emerge como três vertentes normativas: metanorma, 

princípio e como regra. Como meta norma atua sendo diretriz para criação e interpretação de 

outras normas. Como princípio, impõe aos poderes públicos o dever de proteção da dignidade 

e de promoção dos valores, bens e utilidades para uma vida digna. E, como regra, determina o 

dever de respeito à dignidade, pelo Estado ou por terceiros.  

Em relação ao conteúdo normativo, ainda de acordo com a doutrina de Marcelo 

Novelino, existe certa dificuldade em seu estabelecimento preciso, no entanto não há 

impedimento à identificação de hipóteses nas quais ocorre sua violação no plano jurídico. Há 

uma imposição aos poderes públicos do dever de respeito, proteção e promoção dos meios 

necessários para uma vida digna. Esclarece o autor:  

 

O dever de respeito impede a realização de atividades prejudiciais à 
dignidade (“obrigação de abstenção”). De acordo com a denominada 
fórmula do objeto, a dignidade é violada nos casos em que o ser humano não 
é tratado como um fim em si mesmo, mas como mero instrumento para se 
atingir determinados fins [...] 
O dever de proteção exige uma ação positiva dos poderes públicos na defesa 
da dignidade contra qualquer espécie de violação, inclusive por parte de 
terceiros. Nesse sentido, cabe ao Poder Legislativo estabelecer normas 
adequadas à proteção da dignidade [...] 
O dever de promoção impõe a adoção de medidas que possibilitem o acesso 
aos bens e utilidades indispensáveis a uma vida digna. Ligada à igualdade 
material, esta acepção exige uma atuação positiva dos poderes públicos, no 
sentido de fornecer prestações materiais (saúde, educação, moradia, lazer, 
trabalho, assistência e previdência social [...] e jurídicas (elaboração de leis, 
assistência judiciária, segurança pública [...]. A dignidade, nesse sentido, 
atua como um princípio que tem como núcleo o mínimo existencial 
(NOVELINO, 2013, p. 449-450). 

 

A dignidade da pessoa humana é princípio constitucional geral, mas apresenta 

importante interação com a área econômica. Na visão de Celso Bastos (1998, p. 425): “A 

referência à dignidade da pessoa humana parece conglobar em si todos aqueles direitos 

fundamentais, quer sejam os individuais clássicos, quer sejam os de fundo econômico e 

social”. Este princípio irradia efeitos diretamente ao campo econômico, mas também é 

expresso nesta área de forma específica ao se configurar como finalidade da ordem 
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econômica, no âmbito do artigo 170 da Constituição, conforme já discorrido neste capítulo. 

Em tal sentido, segue o magistério de André Ramos Tavares (2013, p. 448):  

 

O caput do art. 170 fala em “existência digna”, consignando-a como uma 
finalidade da ordem econômica. Já no art. 1.º havia a referência à “dignidade 
da pessoa humana” (inc. III) como um dos fundamentos do Estado brasileiro. 
Trata-se, sem dúvida, no art. 170, do mesmo princípio constante do art. 1.º, 
aplicado (especificado) no âmbito econômico. Aliás, a dignidade da pessoa 
humana ou a existência digna tem, por óbvio, implicações econômicas, já 
que a discussão em torno da dignidade envolve, sempre, o chamado ‘mínimo 
existencial. 

 

Conforme explicitado, além de sua altíssima relevância como fundamento da 

República, e como princípio geral jurídico-constitucional, a dignidade da pessoa humana 

apresenta grande expressão e interação principiológica no âmbito da ordem econômica, 

inclusive em sua associação direta com a existência digna, finalidade da ordem econômica. 

A economia estagflacionária desarmoniza-se com o princípio da dignidade da pessoa 

humana, basicamente segundo os aspectos desenvolvidos no item da existência digna. 

Retomando os conceitos de modo sintético e conclusivo, há tendência ao empobrecimento de 

parcela desprotegida, como assalariados, em vista da inflação, além de menos recursos em 

termos de bens e serviços, com aumento de desemprego, devido ao baixo crescimento. Neste 

contexto, prolifera-se a pobreza e crescem as situações de vida sem dignidade.  

 

4.3.2.3 Erradicação da Pobreza e Construção de Sociedade Livre e Justa 

No artigo 3° da Constituição Federal, que versa sobre os objetivos fundamentais da 

República, constam outros dois importantes princípios, ligados ao campo econômico, 

expressos nos incisos I e III; são eles, respectivamente, a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária, e a erradicação da pobreza e da marginalização, ambos intimamente 

conectados. Tais princípios manifestam ainda estreita conexão com a finalidade da ordem 

econômica de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, tema 

já desenvolvido previamente neste capítulo. 

Em relação a tais princípios, é imprescindível a compreensão de que, para efetivação 

de seu escopo, é fundamental uma economia eficiente, otimizada, relacionada ao processo de 

desenvolvimento nacional. Alguns distúrbios funcionais na economia nacional impedem o 

crescimento, prejudicam as atividades da iniciativa privada, bem como limitam recursos para 
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ações estatais, conjunto de situações que inviabiliza atingir os objetivos dos dois importantes 

princípios constitucionais.  

Frente a esses princípios, há uma óbvia oposição pela economia estagflacionária. Na 

conjuntura da estagflação, o baixo crescimento, com menos recursos e mais desemprego, 

implica em aumento da pobreza, conflitando com o princípio de sua erradicação. Estas 

mesmas condições, somadas ao contexto inflacionário, que determina transferências aleatórias 

de recursos, muitas vezes contrários aos polos fragilizados, também atentam contra o 

princípio de construção de sociedade livre e justa.  

 

4.3.2.4 Segurança Jurídica 

A segurança jurídica é outro princípio não estritamente econômico, mas com 

importantes influências sobre este campo. O princípio encontra-se implícito em vários 

dispositivos constitucionais, mas emerge de forma preponderante do inciso XXXVI do artigo 

5º da Constituição Federal. A segurança jurídica é um fator estruturador do sistema 

econômico, viabilizando investimentos, e fornecendo solidez ao contexto macro e 

microeconômico. Este foco do Direito como fator impulsionador da Economia, fica bem 

demonstrado nas palavras de Benjamin Powell (2003, p. 439): 

 

Há uma grande quantidade de literatura ligando liberdade econômica com 
crescimento e medidas de bem-estar. Estudos de Scully (1988 e 1992), Barro 
(1991), Barro e Sala-I-Martin (1995), Knack e Keefer (1995), Knack (1996), 
Keefer e Knack (1997) todos mostram que medidas de direitos de 
propriedade bem definidas, políticas públicas que não atenuam direitos de 
propriedade, e o Estado de Direito tendem a gerar crescimento econômico. 

 

Tal princípio atua ainda como elemento de vantagem competitiva multimercados. São 

bastante pertinentes as considerações de Misabel Abreu Machado Derzi (2005, p. 803-805): 

 

No mundo contemporâneo de integração de mercados, a concorrência 
tornou-se um dos aspectos mais importantes a partir dos quais podemos 
comparar os sistemas tributários existentes. É sabido que os agentes 
econômicos procuram se instalar ou locar seu capital naqueles Estados que 
lhes possam oferecer maiores vantagens financeiras e maior segurança de 
atuação. [...] 
Pois bem, de modo geral se pressente uma aproximação entre os países mais 
desenvolvidos: um retorno à segurança jurídica, como fator de concorrência. 
É evidente que, decisivamente, o custo total de um investimento (do ponto 
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de vista efetivo e prospectivo) pesa na decisão de todo agente econômico. 
Ele busca não apenas levantar os ônus diretos (carga tributária, p. ex.) como 
ainda os indiretos (entre os quais se incluem a certeza e a clareza das 
obrigações, o volume de deveres acessórios, os preços das consultorias e 
assessorias especializadas, o grau de litigiosidade inerente às relações entre a 
administração e os contribuintes, a morosidade judicial e as garantias 
processuais). Quanto maior a segurança, a previsibilidade e a garantia dos 
resultados do investimento, mais se acentuam as inclinações para investir. 

 

Inaceitável pensarmos em justiça sem a base da segurança jurídica, e impensável 

raciocinarmos sobre desenvolvimento econômico sem o amparo desse conceito (NUNES, 

2014, p. 153). O ideal de segurança jurídica é fundamental para qualquer sistema econômico 

coerente, igualitário, eficaz e propulsor de crescimento e desenvolvimento. Insegurança 

jurídica é óbice significativo ao desenvolvimento, conforme depreendemos da análise de 

Ricardo Mariz de Oliveira (2011, p. 603): 

 

Realmente, quase todos os entraves para o desenvolvimento, que têm origem 
em incertezas, nascem da insegurança jurídica, que se apresenta, por 
conseguinte, como o principal e o maior obstáculo para o povo brasileiro se 
desenvolver economicamente, mas também culturalmente em qualquer outro 
aspecto de sua existência. 

 

A segurança jurídica, além de determinar efeitos positivos sobre o domínio 

econômico, é um princípio intimamente relacionado ao conceito de justiça e equidade que 

integram a concepção maior de desenvolvimento. Encontra-se intrinsicamente conectada com 

o estado democrático de direito, sendo um de seus princípios basilares. A segurança jurídica 

pode ser considerada princípio-valor, pois se trata de princípio constitucional positivado, mas 

também valor norteador na hermenêutica constitucional. 

Este princípio foi elencado em nosso estudo por motivo pouco diferente dos outros 

princípios já citados. Ele não se configura como paradigma oposto à situação fática da 

estagflação, mas sua ausência implica em repercussões negativas no campo econômico; 

algumas delas em associação com alguns parâmetros podem acentuar condições que levem a 

esse distúrbio. A ausência de segurança jurídica, como vimos, é um fator limitador de 

crescimento. Portanto, em resumo, a relação entre os temas sugere que contextos opostos ao 

princípio da segurança jurídica são contextos que, em determinadas situações, podem acentuar 

tendências a distúrbios econômicos, como no caso da estagflação. 
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Finalizamos este subitem demonstrando oposição entre a economia da estagflação e 

alguns importantes princípios econômico-constitucionais, não dispostos no âmbito do artigo 

170 da Constituição, portanto considerados em sentido amplo. 

 

4.4 CONCLUSÃO 

 

Neste quarto capítulo, tomamos os conceitos macroeconômicos construídos no 

primeiro capítulo e os analisamos pelo prisma da matriz normativa econômica constitucional. 

Foram examinadas as características da economia estagflacionária perante cada fundamento, 

finalidade e princípio da ordem econômica, em sentido amplo e sentido estrito, dentre aqueles 

que apresentam conexão com tal conjuntura macroeconômica.  

Tendo em vista a análise dialética realizada, a conclusão obtida é que a economia da 

estagflação se opõe frontalmente às diretrizes constitucionais existentes e, portanto, tal 

cenário econômico se encontra fora da moldura projetada pela Constituição. Esta conclusão 

estabelece a resposta para a primeira hipótese proposta nesse estudo. E este resultado gera 

algumas consequências lógicas, uma delas a obrigação de os agentes políticos estabelecerem 

políticas econômicas que combatam essa situação econômica, questões que serão abordadas 

no último capítulo.  

 

 



Estagflação, Política Econômica e Constituição___________________________________________________________________ 105 

 

5 ESTAGFLAÇÃO, POLÍTICA ECONÔMICA E CONSTITUIÇÃO 

 

No primeiro capítulo construiu-se o arcabouço teórico da economia da estagflação, 

sendo depois realizada a correlação entre esse contexto macroeconômico e os objetivos 

constitucionais. Neste capítulo analisaremos a relação entre a estagflação e as políticas 

econômicas governamentais. A partir da análise dessa interação, serão investigados 

parâmetros adequados ao estabelecimento de políticas econômicas, e mesmo eventual 

limitação à instituição de tais políticas públicas, como consequência da matriz principiológica 

constitucional. Este debate situa-se no campo do Direito Econômico, como disciplina capaz 

de estudar e intervir no campo econômico, fornecendo o arcabouço jurídico para instituição 

das políticas estatais, inclusive as de escopo contra distorções macroeconômicas, como no 

caso específico da estagflação. 

 

5.1 ESTAGFLAÇÃO E POLÍTICAS ECONÔMICAS 

 

Nesse item iremos analisar a correlação entre políticas econômicas e a economia da 

estagflação, em duas vertentes, primeiramente evidenciando certas políticas como etiologia 

para o distúrbio estagflacionário, e depois estudando quais políticas são adequadas, e podem 

ser implantadas, para evitar ou combater a estagflação.  

 

5.1.1 Políticas Econômicas como Causa da Estagflação 

Conforme discutido no primeiro capítulo, dois grupamentos principais de hipóteses 

são aceitos pela doutrina macroeconômica como causas para estagflação, independentemente 

da corrente macroeconômica que estruture a teoria explicativa. Uma delas é o choque de 

oferta, hipótese apresentada no primeiro capítulo, e primeira teoria classicamente 

estabelecida37,38. O outro grupo descrito como fator etiológico, postulado pela doutrina 

posteriormente, refere-se a políticas econômicas, neste caso incluindo regulações 

equivocadas, hiper-regulações ou políticas malfeitas. Frente a esta hipótese causal, há 

implicações e responsabilidade dos governos na gênese desta distorção econômica, com 

                                                           
37 SAMUELSON, P. A. Worldwide stagflation. In: NAGATANI, Hiroaki; CROWLEY, Kate. Collected 
scientific papers. Cambridge, M.I.T. Press, 1977. v. 4. p. 801-807.  
38 - BLINDER, Alan S. Economic policy and the great stagflation. New York: Academic Press Inc, 1979.  
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consequências que deverão ser analisadas pelo prisma do Direito. Neste subitem discutiremos 

como as políticas econômicas podem gerar estagflação, segundo a ciência econômica.  

Para iniciar a discussão abordaremos a questão da política monetária como propulsora 

da estagflação. Barsky e Kilian (2000, p. 1) propõem a gênese estagflacionária diretamente 

associada ao fenômeno monetário, independentemente da existência de um choque de oferta, 

por intermédio de modelo relacionado a expansões e retrações na emissão de moeda. Os 

autores chegam a afirmar que, na Grande Estagflação da década de 1970, o choque dos preços 

do petróleo não foi nem de perto parte essencial do mecanismo causal do distúrbio 

estagflacionário, na verdade causado por flutuações no suprimento monetário. Ao final do 

desenvolvimento do modelo e conclusão da pesquisa, os autores afirmam: 

 

Nossa análise sugere que, em parte substancial, a Grande Estagflação dos 
anos 1970 foi devida a percepções equivocadas dos decisores políticos e 
poderia ter sido evitada, se o Fed tivesse contido a velocidade ajustada de 
crescimento monetário no início dos anos 1970. Além disso, a percepção 
equivocada de que a inflação observada em 1973-1974 foi devido a choques 
de oferta contemporâneos (notadamente um choque nos preços do petróleo) 
impediu o Fed de aprender com seus erros e causou-lhe a repetir o ciclo de 
estagflação no final dos anos 1970. Este ponto é importante, pois na medida 
em que a estagflação é devida a choques de oferta exógenos, qualquer 
tentativa de diminuir a inflação iria agravar a recessão. Em contraste, se 
estivermos certos de que a estagflação é antes de tudo um fenômeno 
monetário, então a estagflação não apresenta o inevitável "dilema de política 
econômica". Concluímos que os aumentos do preço do petróleo por si só não 
são susceptíveis de reacender a estagflação, desde que o Federal Reserve 
abstenha-se de políticas monetárias excessivamente expansionistas. Além 
disso, mesmo com um ressurgimento da OPEP, um aumento sustentado do 
preço real do petróleo é improvável, na ausência de um ambiente 
macroeconômico favorável (BARSKY; KILIAN, 2000, p. 33-34). 

 

No mesmo diapasão, utilizando um modelo de base novo-keynesiana, Nelson e 

Nikolov (2002, p. 6) chegam a resultado semelhante ao analisar a estagflação, desta vez no 

Reino Unido. Os autores propõem que a estagflação britânica, nos anos 1960 e 1970, ocorreu 

por “política monetária negligente”, com falha em reconhecer a primazia desta política no 

combate à inflação, com tentativa de conter este distúrbio por meio de outras medidas. Outro 

aspecto, segundo eles, foi a falha dos decisores políticos em reconhecer a queda de 

produtividade concomitante. 

Alan Blinder (1979, p. 198-201), em sua clássica obra Economic Policy and the Great 

Stagflation, já havia discorrido sobre o tema. Segundo ele não há dúvida de que o Federal 
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Reserve (FED) exagerou na dose e adotou uma expansão monetária exacerbada em meados de 

1972, e depois em torno de 1973 adotou uma política oposta, de maneira muito abrupta, 

restringindo em excesso o suprimento monetário, dando contribuição para o início da 

recessão. Para ele, as críticas tanto de monetaristas quanto de keynesianos à ação do FED são 

justificadas, apesar de considerar a política monetária, no caso específico em questão, uma 

causa, porém não a maior delas. Nas palavras de Blinder (1979, p. 201): 

 

It is true that whenever monetary policy departed notably from what a fixed 
rule would have called for, it did so in the wrong direction and made things 
worse than they need to have been. Opponents of discretionary policy may 
take solace in this, and policy makers deserve to be upbraided. Monetary 
policy in 1972-1976 was poorly conceived and executed; there can be no 
doubt about that. But the economy was suffering so many body blows during 
1973-1975 that it seems to me highly unlikely that monetary policy was a 
major cause, never mind the major cause, of the Great Stagflation. The FED 
was guilty of contributory negligence, not of first-degree murder39 

 

Assim, independentemente da corrente macroeconômica adotada, é inquestionável a 

importância da política monetária na dinâmica estagflacionária, seja como concausa, 

conforme descrito por Blinder, ou como causa majoritária e autosuficiente, conforme proposto 

em teorias mais recentes, como as desenvolvidas por Barsky e Killian, e Nelson e Nikolov. 

Portanto, atos políticos e governamentais, no âmbito de suas políticas monetárias, podem ter 

influência substancial quanto à estagflação, gerando repercussões sociais altamente deletérias.  

Outro foco de atuação das políticas econômicas é o âmbito fiscal. A política fiscal 

relaciona-se com a gestão do orçamento e seus componentes, os gastos públicos e impostos, 

como variáveis de controle macroeconômico. A política fiscal apresenta interação com a 

política monetária, e também é descrita como parâmetro de influência em relação à economia 

estagflacionária. O risco de estagflação é exacerbado em uma economia na qual já foram 

utilizadas previamente opções monetárias e fiscais de forma proeminente para tentar 

impulsionar o crescimento econômico40. 

                                                           
39 Tradução livre: “É verdade que quando política monetária afastou-se notadamente do que uma regra fixa teria 
proposto, fê-lo na direção errada e fez as coisas piores do que elas precisariam ser. Os opositores da política 
discricionária podem se consolar com isso, e os formuladores de políticas merecem ser repreendidos. A Política 
Monetária em 1972-1976 foi mal concebida e executada; não pode haver nenhuma dúvida sobre isso. Mas a 
economia estava sofrendo tantos golpes durante 1973-1975 que me parece altamente improvável que a política 
monetária foi uma causa majoritária, quanto mais a causa principal, da Grande Estagflação. O FED era culpado 
de negligência, não homicídio em primeiro grau”.  
40 Seeds of Stagflation. Economic Review. Public Bank Berhad, 2011. 
http://www.pbebank.com/corporate/cnt_review120.pdf> Acesso em: 12 mai 2015 
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Dentre os objetivos, a política fiscal deve se direcionar à redução da relação 

dívida/PIB. Dívidas altas impõem monetização via Banco Central, com mais inflação. Uma 

observação preliminar é que dívidas crescentes comprometem o orçamento com pagamento 

de seus serviços (juros e amortização), limitando a atuação estatal. Os deficits geralmente têm 

efeito inflacionário, via redução do nível de atividade econômica, e isto acontece pois, para 

cobertura, é necessária maior remuneração (juros mais alto) na colocação de títulos no 

mercado, determinando queda do investimento privado, com menor formação de capital e 

menor potencial de crescimento. Então, com um produto menor a uma dada oferta monetária 

temos pressão inflacionária (ROSSI, 1987, p. 1-2). Neste sentido, há influência rumo à 

estagflação.   

É interessante analisarmos o tema mais uma vez frente ao contexto da Grande 

Estagflação dos anos 1970, na qual se denotam, novamente, erros na política governamental. 

Segundo Alan Blinder (1979, p. 165-166): “É difícil encontrarmos coisas boas a dizer sobre a 

política fiscal durante o período da Grande Estagflação. Mais frequente do que o oposto, esta 

política estava empurrando em direção equivocada”. Em meados de 1972 a política fiscal 

estava estimulativa em excesso, e em 1973 claramente oposta, no entanto de forma 

excessivamente abrupta, do mesmo modo como citado em relação à política monetária, tudo 

isto somado ao choque de preços impulsionando para estagflação. 

Outro estudo interessante analisando o contexto dos anos 1970 e o aspecto fiscal foi 

elaborado por Christopher A. Sims, professor da Universidade de Princeton. O autor expõe 

aspectos deletérios da política fiscal, especialmente em relação à incertezas de seus aspectos 

futuros, impactando inclusive a política monetária que pode perder potência ou ter efeitos 

perversos. Expõe o autor:  

 

Não há desculpa para que os modelos econométricos destinados à análise da 
política monetária continuem a omitir tratamento sério ao comportamento 
fiscal. É evidente, a partir da análise teórica, que a política fiscal pode ser um 
mecanismo de transmissão primária ou fonte primária para mudanças na taxa 
de inflação. Estamos em 2010, entrando em um período de mudanças 
notáveis na política fiscal e notável incerteza sobre a política fiscal. 
Balancetes do banco central têm se expandido a ponto de que os possíveis 
efeitos da política monetária sobre a situação fiscal não possam ser 
ignorados. Um banco central que está a considerar seriamente a gama de 
impactos de suas ações e as ações das autoridades fiscais no futuro 
crescimento do produto e da inflação deve estar usando um modelo 
quantitativo que trata explicitamente e de forma realista os potenciais 
impactos da política fiscal sobre o nível de preço (SIMS, 2011, p. 55-56). 
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Além das políticas monetária e fiscal, outros aspectos referentes às políticas 

governamentais em âmbito econômico podem influenciar a uma direção estagflacionária. 

Políticas governamentais relacionadas ao emprego e salário podem determinar repercussões 

neste sentido. Iway desenvolveu uma teoria de “estagflação impulsionada por salários” 

associada ao controle salarial por forças associativas como sindicatos, portanto como o Estado 

trata a questão de salários e negociação pode ter relação com a economia estagflacionária. O 

autor menciona a hipótese de forças associativas poderem aumentar a taxa de desemprego 

involuntário agregado simultaneamente a aumento salarial e de preços produzindo estagflação 

a curto prazo. Tal situação teria curta duração, dependendo da posição dos sindicatos. No 

longo prazo, o aumento da pressão associativa poderia deslocar a curva de Phillips, com 

perpetuação da economia estagflacionária (IWAY, 1981, p. 242). 

Para James Meade, analisando a Grande Estagflação, durante os anos 1970 houve uma 

explosão da média dos ganhos semanais, marcando uma nova atitude dos empregados, com 

aumento de pressão sobre as taxas de pagamento reforçado pelo aumento do custo de vida, 

situação na qual ocorreu explosão de custos e preços. Estas conjunturas impõem políticas 

restritivas para controle do descalabro inflacionário, determinando queda no produto e 

aumento do desemprego, este último o fantasma da estagflação. James Meade menciona que a 

inflação salarial, incidentalmente, teria um aspecto distributivo desejável, com certa 

transferência de valor do lucro ao salário, mas não pelo excesso monopolístico (MEADE, 

1982, p. 38-39). E, diante da questão, o autor propõe outras formas de se obter tal efeito 

positivo, sem a fixação de salários de forma monopolística pelos sindicatos. Propõe o autor: 

 

Há toda uma bateria de outras medidas ao invés de medidas de fixação dos 
salários que podem e devem ser usados para influenciar a distribuição de 
renda e bens entre indivíduos e famílias [...] Devem ser removidos os 
movimentos de pessoas entre empregos de baixa remuneração para trabalhos 
de alta remuneração. Devem ser tomadas medidas fiscais para atenuar as 
desigualdades nos rendimentos pós-taxação e promover uma maior dispersão 
da propriedade dos bens. Benefícios sociais e de bem-estar, como a educação 
e saúde devem ser desenvolvidos [...] Há grandes vantagens em fazer uso de 
medidas fiscais e semelhantes descritos no parágrafo anterior, em vez de 
fixação do salário - como o meio básico para influenciar a distribuição de 
renda e riqueza, e para lidar com os problemas da pobreza (MEADE, 1982, 
p. 40). 
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Mais uma vez, analisando-se a conjuntura da Grande Estagflação, Alan Blinder 

explica que a conveniência de instituir controles obrigatórios de preços e salários era talvez 

discutível em 1971. Mas, em retrospecto, o programa foi claramente um erro, e 

provavelmente muito grave. Segundo ele, as razões para este ponto de vista não são 

encontrados na fala usual de ineficiências alocativas provocada por controles, embora 

algumas delas certamente estavam presentes. Em vez disso, as piores consequências dos 

controles tinham base macroeconômica (BLINDER, 1979, p. 132), deteriorando o cenário, 

com influências à recessão, inflação e ao desemprego. 

Alguns outros aspectos em política econômica podem ser citados como estímulo à 

ocorrência de estagflação. Incertezas na condução econômica são altamente prejudiciais, 

imperfeições nas informações e falta de transparência são aspectos propulsores de distúrbios. 

Knotec, por exemplo, propõe um modelo segundo o qual, em situações de variância 

significativa das taxas de juros, se chega à altíssima probabilidade de ocorrência de 

estagflação. O autor afirma: “These results suggest that extremely uncertain environments can 

cause the incidence of stagflation to rise and can help explain why previous work has relied 

on some type of information imperfection to generate stagflation”41 (KNOTEC; KHAN, 

2012, p. 21). Atuações de Bancos Centrais sem transparência, ou ainda com alta 

susceptibilidade política, o que poderia alterar a marcha das políticas econômicas, podem ser 

deletérias e provocar estagflação.  

Assim, políticas monetária e fiscal excessivamente expansionistas, políticas não 

harmômicas com os ciclos econômicos, política trabalhista associada a controle excessivo de 

salários de forma monopolista, falta de transparência ou continuidade nas políticas, ou ainda 

políticas dúbias, podem lançar influências negativas na economia, com tendências 

estagflacionárias. E, de acordo com o analisado nos capítulos anteriores, os prejuízos em 

âmbito social são muito pronunciados.  

Em síntese, demonstramos que políticas econômicas inadequadas são fator de gênese 

da estagflação e, nesse sentido, a responsabilidade centra-se nas atuações governamentais. 

Como implicação lógica, surge a questão da existência de limites ao estabelecimento de 

políticas econômicas, ou eventuais controles, assuntos que serão tratados ao longo deste 

capítulo. Para aprofundar a discussão, o próximo subitem discutirá alguns parâmetros de 

                                                           
41 Tradução livre: “Estes resultados sugerem que ambientes de extrema incerteza podem causar a incidência de 
impulsão à Estagflação e podem ajudar a explicar porque trabalhos anteriores dependeram de algum tipo de 
imperfeição de informação para gerar Estagflação”.    
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políticas adequadas, o que servirá como paradigma para análise das políticas equivocadas já 

citadas, além de base para o estabelecimento de eventuais limites sob o prisma do direito.  

 

5.1.2 Políticas Econômicas Adequadas e Estagflação 

Analisamos como uma política econômica pode determinar influências em direção a 

uma economia estagflacionária. Neste subitem verificaremos brevemente o polo oposto, ou 

seja, citar em linhas gerais as políticas adequadas, que poderiam evitar ou combater a 

economia da estagflação. Tendo em vista que os principais distúrbios a serem evitados pelas 

políticas econômicas são recessão e inflação, combater a estagflação significa executar uma 

boa política econômica de modo geral, e vice-versa. A fim de iniciar a discussão, 

descreveremos o conjunto resumido de medidas em política econômica proposto, por James 

Edward Meade, como cura para a estagflação: 

 

A cura da estagflação requer ação em quatro principais áreas econômicas. 
1) As políticas financeiras (fiscais, monetárias e cambiais) devem ser 
concebidas de forma a manter a demanda total de dinheiro para bens e 
serviços em um caminho estável de crescimento moderado. 
2) Deve haver um conjunto de políticas para a promoção da concorrência, 
frente ao controle de preços e à fixação das tarifas nas empresas 
nacionalizadas, a fim de restringir as margens de lucro excessivamente 
monopolistas. 
3) Deve haver uma bateria de medidas de segurança social, fiscais, e de bem-
estar, para influenciar a distribuição de renda e riqueza entre indivíduos e 
famílias. 
4) Deve haver uma reforma radical dos acordos de fixação de salários tal que 
a principal preocupação sobre a fixação dos salários em cada setor da 
economia seja promover o emprego no setor. (MEADE, 1982, p. 43). 

 

Tais medidas, sinteticamente expressas podem configurar de modo genérico boas 

políticas econômicas para qualquer conjuntura, em qualquer lugar e qualquer tempo, gerando 

resultados eficazes para a economia, ou pelo menos reduzindo os danos em uma economia 

muito degenerada. Mas, diante do tema, é importante examinar alguns aspectos em específico, 

para aprofundarmos a análise. Um dos aspectos fundamentais nesse contexto é a questão da 

política monetária, e para nosso exame é necessário antes mencionar o regime cambial, 

devido à inerente interconexão. 

A política monetária depende do regime cambial utilizado pelo país. São dois os tipos 

de regimes: o de câmbio fixo e o de câmbio flutuante. Na modalidade de câmbio fixo, o banco 
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central fixa a taxa de câmbio, comprando e vendendo a moeda estrangeira a preço 

previamente estipulado. No regime de câmbio flutuante, o banco central deixa que o mercado 

de câmbio estabeleça o preço da moeda atrelada. No regime de câmbio fixo, a política 

monetária é passiva, não sendo possível atuação sistemática no mercado para fixação da taxa 

de juros. A passividade da política monetária implica que a taxa de expansão monetária seja 

igual à taxa de expansão monetária do país no qual a moeda foi atrelada, a longo prazo, 

havendo também convergência da taxa de inflação42.  

O regime de câmbio fixo requer que o banco central siga uma disciplina rígida nas 

suas operações ativas, não expandindo o crédito líquido, para que a taxa de câmbio fixa possa 

ser mantida. O funcionamento desse regime é incompatível com o financiamento sistemático 

do deficit público pelo banco central. A experiência histórica dos sistemas de câmbio fixo 

mostra que, invariavelmente, os países que adotaram tal regime não têm obedecido à 

disciplina rígida que o sistema impõe, sacrificando o câmbio fixo em prol de objetivos que 

não podem ser atingidos com o funcionamento de um regime de câmbio fixo43.  

No caso brasileiro, a implantação do regime de câmbio flutuante, em 1999, foi 

necessária em vista de violenta crise cambial na época, e pode ser considerada como bem 

sucedida levando-se em conta seus resultados. A economia logrou ajustes substanciais no 

balanço de pagamentos com fortes desvalorizações cambiais e, ao mesmo tempo, foi capaz, 

por meio de política monetária específica, de manter a inflação em níveis aceitáveis. Por outro 

lado, o comércio internacional do país expandiu-se a taxas vigorosas, não apenas superiores às 

do período de câmbio administrado, como também superiores à taxa de crescimento do 

comércio internacional (SOUZA; HOFF, 2006). Além disso, é visão bastante difundida que as 

dificuldades iniciais do Plano Real eram relacionadas ao regime de câmbio antigo, conforme 

depreendemos das explicações de Carneiro e Wu (2011, p. 65): 

 

Tornou-se consensual, entre economistas brasileiros e analistas de mercado, 
a visão de que as dificuldades iniciais do Plano Real, a exemplo do que 
ocorreu com outros programas de estabilização baseados em âncora cambial, 
foram provocadas pela fixação do câmbio, em combinação com a ação 
expansionista permitida pela folga de financiamento externo. Mesmo para 
aqueles que defendiam a fixação temporária da taxa de câmbio para 

                                                           
42 BARBOSA, Fernando de Holanda. Política monetária: instrumentos, objetivos e a experiência brasileira. 
http://www.fgv.br/professor/fholanda/Arquivo/Polimone.pdf> Acesso em> 15 maio 2015 
 
43 Idem 42.   
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desindexar a economia, o prolongamento do regime de câmbio administrado 
foi considerado a principal razão para os elevados custos que a estabilização 
impôs ao país, nos anos seguintes, na forma de juros elevados, fragilidade 
externa e baixo crescimento. 

 

Em síntese, uma política cambial adequada é essencial para estabilidade econômica, 

atuando conjuntamente com a política monetária para tal fim. Ambas são vertentes essenciais 

para o estabelecimento de políticas econômicas eficazes, atuando na profilaxia e contra o 

distúrbio estagflacionário. Assim, apresentada a questão do regime cambial, passamos a tratar 

especificamente da política monetária. Preliminarmente, é importante mencionar ser 

fundamental objetivarmos uma taxa inflacionária baixa e estável, conforme depreendemos dos 

capítulos anteriores. A política monetária deverá atuar no sentido de minimizar as 

divergências entre as metas de inflação e produto e as taxas reais na economia. 

Quando a meta de produção é o nível de equilíbrio do produto, a função reativa da 

política monetária permitirá que o banco central direcione a economia para as metas de 

inflação e do produto, caso a economia sofra inflação, demanda agregada ou choque de oferta. 

O banco central fará isso ajustando a taxa de juros nominal para afetar a taxa de juros real, o 

nível de demanda agregada e a produção. A mudança apropriada na taxa de juros reais 

dependerá de a taxa de juros reais de estabilização ter mudado e da sensibilidade da demanda 

agregada, de quão avessa a inflação é ao banco central, e da resposta da inflação a alterações 

no desemprego (CARLIN; SOSKICE, 2006, p. 169).   

Em relação à política monetária, um aspecto importante no caso brasileiro, foi a 

adoção do regime de metas de inflação, com resultados satisfatórios desde o início de sua 

implantação, em consonância com a forma adotada em inúmeros bancos centrais ao redor do 

mundo. O regime de metas de inflação envolve a definição e a divulgação oficial de um limite 

ou banda de variação para a taxa de inflação em um determinado período com a condução da 

política monetária por parte do Banco Central, visando atingir a taxa de inflação definida com 

o ajuste de parâmetros, principalmente a taxa de juros, para que a inflação esperada esteja na 

banda estabelecida. Para elucidar o aspecto histórico do início da implantação, segue a análise 

de Carneiro e Wu (2011, p. 100): 

 

Reunidos em seminário fechado no mês de julho de 2000, um time 
respeitável de especialistas internacionais, que incluía vários diretores de 
bancos centrais de diversos países, produziu uma opinião unânime: fora 
excelente o desempenho do governo brasileiro nos doze meses que se 
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sucederam à implementação da estratégia de metas inflacionárias. A razão 
para isso havia sido, entre outras vitórias, o sucesso em atingir a inflação 
alvo, que resultou da coerência entre as ações do Banco Central do Brasil e 
do Tesouro Nacional diante dos choques imprevisíveis, favoráveis ou 
desfavoráveis. Além dos resultados práticos e visíveis da inflação abaixo da 
esperada e dentro das metas, todos os índices de preços em doze meses 
haviam caído um terço nos primeiros seis meses do ano, a economia voltara 
a crescer e o desemprego a diminuir. 

 

A análise dos resultados evolutivos pós-período de implantação, conclui terem 

ocorrido bons resultados, em que pesem os grandes desvios observados quanto às metas 

inicialmente traçadas em alguns anos, notadamente em 2002 e 2003; de modo geral, a 

iniciativa poderia ser considerada relativamente bem-sucedida, seja porque permitiu enfrentar 

situações adversas, como as desvalorizações de 1999 e 2002, com custos moderados em 

termos da evolução do produto e da própria inflação, seja porque, em síntese, houve tendência 

de convergência da inflação em outros períodos em relação à meta (GIAMBIAGI; 

MATHIAS; VELHO, 2006, p. 35) 

Os bons resultados apresentados pelo regime de metas de inflação têm levado um 

número crescente de países desenvolvidos e em desenvolvimento a preconizar o regime de 

metas de inflação, cada um com o seu próprio arranjo institucional. A diferença entre os dois 

grupos de países diz respeito ao fato de as autoridades monetárias dos países desenvolvidos 

possuírem maior capacidade de construir a sua credibilidade, o que promove maior 

desempenho desse regime monetário, acarretando menor custo de convergência da taxa de 

inflacionária e menor chance de inconsistência temporal (NEVES; OREIRO, 2008, p. 129). 

Para combate à inflação, no tocante às políticas monetárias, poder-se-iam citar três 

opções. A primeira seria a de câmbio fixo, na qual a taxa de câmbio opera como âncora das 

expectativas, como no caso argentino da última década do século, ou no início do plano real. 

A segunda alternativa seria o sistema de metas de inflação, talvez o regime mais difundido 

nos meios acadêmicos a partir dos anos 1990 e adotado pelo Brasil em 1999. Uma terceira 

opção seria o caso híbrido, tipicamente associado ao Federal Reserve (FED), o banco central 

americano, que não adota uma meta rígida e explícita de inflação, embora claramente persiga 

na prática um objetivo de inflação baixa (GIAMBIAGI; MATHIAS; VELHO, 2006, p. 1). 

Dada a presente conjuntura bem como o histórico recente, além dos resultados aferidos, o 

sistema de metas inflacionárias fornece indícios de tratar-se da opção mais pertinente no 

cenário atual.   
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Em relação à estagflação e a políticas monetárias, estudo muito pertinente de Khan e 

Knotec demonstra a importância da estabilidade na condução econômica. Conforme vimos, 

estes autores demonstram a importância da política monetária na gênese da estagflação; por 

outro lado, com um modelo novo keynesiano, propõem que a estabilidade por meio da fixação 

de metas de inflação praticamente elimina a possibilidade de estagflação originada por 

política monetária. Para eles: “Once the inflation target is fixed, the incidence of stagflation in 

the baseline model is essentially eliminated”44. Por fim, concluem que a incerteza na política 

econômica exerce significativo papel etiológico (KNOTEC; KHAN, 2012). 

E a questão da incerteza é diametralmente oposta a dois aspectos: a clareza e a 

credibilidade. Políticas econômicas são mais efetivas quando as decisões políticas apresentam 

ao público suas diretrizes, objetivos e planos (BERNANKE, 2004). Em relação à 

credibilidade, qualidade nuclear em termos de política monetária, a efetividade é 

umbilicalmente conectada com o fato de o mercado acreditar no que afirma a autoridade 

monetária.  

Tendo em vista a importância da estabilidade na gestão macroeconômica, tanto para 

uma boa política econômica, quanto especificamente para combater e prevenir a estagflação, 

emerge outra questão importante: a autonomia do Banco Central, como aspecto que impede 

interferências políticas na gestão monetária, trazendo estabilidade e aumentando a 

credibilidade, o que é fundamental para este contexto. Estudo emblemático que correlaciona a 

atuação do Banco Central, alterações de regime e estagflação é o de Knotec, no qual o autor 

propõe: “A incidência de Estagflação pode ser reduzida por um estável e transparente Banco 

Central” (KNOTEC, 2006, p. 1).    

Por fim, a última vertente a ser discutida neste subitem é a questão da política fiscal. A 

política fiscal reflete o conjunto de medidas governamentais relacionadas à administração de 

receitas e despesas. Como preâmbulo, conforme apresentado no último subitem, deficits 

fiscais determinam pressões inflacionárias, além de outras consequências devastadoras. A 

questão é tão importante para o desenvolvimento do país que o ano 2000 se tornou grande 

marco dos esforços na área, com a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

A maneira como o governo financia seu deficit tem efeito sobre as decisões dos 

agentes econômicos no quanto consumir e como alocar a sua poupança entre os ativos 

                                                           
44 Tradução livre: Uma vez que a meta de inflação é fixada, a incidência de Estagflação na base do modelo é 
essencialmente eliminada (KNOTEC; KHAN, 2012, p. 1).   
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existentes no mercado. A emissão de dívida é um mecanismo disponível ao governo para 

financiar um desequilíbrio nas contas públicas em que a despesa excede a arrecadação de 

tributos. Quando o desequilíbrio fiscal é permanente e a expectativa do mercado é de 

trajetória insustentável para a dívida pública a médio e longo prazos, o governo não consegue 

se financiar com a emissão de títulos, restringindo-se a utilizar a emissão monetária como 

meio de saldar seus compromissos, causando pressão inflacionária. Portanto, dívida pública 

sustentável é condição necessária para a estabilidade macroeconômica (BICALHO; ISSLER, 

2011, p. 400).  

Entre os requisitos para solvência de um governo, uma regra de política fiscal prudente 

pode ser deduzida. Tal regra pode ser expressa em termos de um percentual fixo do PIB que 

garanta a solvência, podendo ser utilizado tanto para fins estruturais quanto para estabilização. 

Um percentual fixo reduz distorções, enquanto o governo economiza ou toma emprestado em 

face das flutuações imprevistas ou temporárias nos gastos. A regra de política fiscal prudente 

exige transparência dos planos de despesas governamentais e suas suposições sobre a taxa de 

juro real e a taxa de crescimento (CARLIN; SOSKICE, 2006, p. 201). 

Portanto, o que se almeja em uma política fiscal adequada é um balanço superavitário 

entre receitas e gastos, visando à redução da relação dívida/PIB, o que, conforme já 

discutimos, determinará efeitos estruturais e de estabilização macroeconômica, características 

necessárias para impulsão do crescimento econômico. Neste contexto, emerge o objetivo 

governamental da constante obtenção do denominado superavit primário, a fim de direcionar 

o país ao cenário de desenvolvimento. Uma projeção adequada seria caracterizar o estoque de 

dívida corrente correspondendo ao valor presente da soma dos superavits primários esperados 

no futuro. 

Questão pertinente ao ajuste fiscal é a forma como se obter o superavit, pela redução 

de gastos ou pelo aumento na arrecadação. Países que em seus ajustes fiscais priorizaram 

cortes de despesa, em vez do aumento da receita pública, tendem a apresentar maior 

crescimento econômico e equilíbrio das contas públicas mais sustentável45. Analisando o caso 

brasileiro pós-implantação do real, Bicalho e Issler (2011, p. 417) mencionam que o ajuste foi 

realizado com arranjo preponderante na receita, afetando o crescimento econômico, em 

comparação com outros países de menor carga tributária. Assim, tanto em relação à política 

                                                           
45ALESINA, A.; PERROTI, R. Fiscal adjusment in OECD countries: composition and macroeconomic effects. 
Cambridge: National Bureau of Economic Research, 1996. Disponível em: 
<http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/pfma06/AlesinaPerotti1996.pdf>Acessoem: 15 abr. 2015. 
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econômica genérica quanto àquela com foco no combate à estagflação, uma ação fiscal 

adequada, com geração de superavits embasados na otimização dos gastos, atuará contra a 

inflação e a favor do crescimento.  

Até o momento, neste subitem, demonstramos como as políticas monetária, cambial e 

fiscal podem configurar uma adequada política econômica de Estado, com habilidade para 

prevenir e combater o distúrbio estagflacionário. Para completar o quadro do estabelecimento 

de uma política econômica positiva, apresentamos alguns pontos sistematizados por Marcos 

de Barros Lisboa, a partir de testes empíricos das últimas duas décadas, verificando a 

correlação entre política econômica, sistema legal, desenho institucional e experiências bem-

sucedidas de crescimento econômico: 

 

1. Estabilidade macroeconômica é necessária para o crescimento de longo 
prazo, porém não suficiente. Todos os países que convergiram para a renda 
por habitante dos países ricos na segunda metade do século XX 
apresentaram sistematicamente menores taxas de inflação e contas públicas 
equilibradas. Existem, no entanto, países com equilíbrio macroeconômico de 
longo prazo cuja renda por habitante não convergiu para a observada nos 
países mais ricos. Países com menor volatilidade macroeconômica tendem a 
apresentar maiores taxas de crescimento. Quanto menos desenvolvido o 
sistema financeiro, mais negativo é o impacto da volatilidade sobre o 
crescimento. 
2. Países que, em seus ajustes fiscais, priorizaram cortes de despesa, em vez 
do aumento da receita pública, tendem a apresentar maior crescimento 
econômico e equilíbrio das contas públicas mais sustentável. 
3. Em geral, até meados dos anos 1990, países em desenvolvimento tendiam 
a apresentar com maior frequência déficits, e não superávits, em conta 
corrente. As evidências sobre controles nas movimentações de câmbio 
tendem a ser mais negativas do que positivas. 
4. Maior abertura comercial tende a aumentar a produtividade, sobretudo por 
meio da importação de bens de capital. Maiores restrições ao comércio 
exterior afetam negativamente o crescimento econômico, e esse impacto será 
maior para as economias mais produtivas. 
5. Países com maior volume de comércio exterior tendem a apresentar menor 
volatilidade na taxa de câmbio e sofrer menos com choques externos. 
6. Maior facilidade de entrada de novas firmas, incluindo estrangeiras, 
aumenta a produtividade. O aumento tende a ser maior em economias mais 
produtivas. 
7. Países com melhores indicadores de qualidade de vida, como saúde, ou 
melhores indicadores de educação tendem a apresentar maior crescimento da 
renda nas décadas seguintes. 
8. O desenvolvimento dos mercados de capitais e de crédito está 
positivamente relacionado à maior renda por habitante. Maior segurança de 
garantia legal para os investidores e flexibilidade das normas e legislação, de 
modo a permitir seu ajuste às alterações das relações entre atividades 
produtivas, estimulam o crescimento do mercado financeiro. Sistemas legais 
que permitem o compartilhamento de informações e estimulam o 
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monitoramento por parte do setor privado, e não o excessivo poder por parte 
das agências regulatórias ou do poder público, incentivam o 
desenvolvimento da estrutura de financiamento e do mercado de capitais. 
9. O sistema legal tem impacto significativo sobre o desenvolvimento 
econômico. Capacidade de executar dívidas, garantia dos direitos de 
propriedade e facilidade para abrir e fechar empresas, entre diversos outros 
aspectos, estão positivamente relacionados com a renda por habitante dos 
diversos países [...] (LISBOA, 2011, p. 360-361). 

 

Apresentado o panorama das políticas econômicas, pela óptica da ciência 

macroeconômica, o próximo passo será fazermos a correlação entre estas políticas e o âmbito 

do Direito, especialmente em sua vertente constitucional.  

 

5.2 POLÍTICA ECONÔMICA E CONSTITUIÇÃO 

 

No quarto capítulo deste estudo analisamos a economia da estagflação ante o 

paradigma da ordem econômica constitucional, verificando-se inadequação da conjuntura 

econômica em relação aos objetivos constitucionais. No primeiro item deste capítulo 

demonstramos a existência de políticas econômicas causadoras do distúrbio estagflacionário. 

Assim, políticas econômicas que determinem conjuntura contrária ao panorama constitucional 

precisam ser investigadas sob a luz do Direito, o que será feito a seguir.  

Este item tem como objetivo primordial pesquisar a adequação de políticas 

econômicas ante a Constituição e averiguar as consequências desta interação. Inicialmente,  

será demonstrada a força da constituição e seus princípios, e a sujeição das políticas 

econômicas à imperatividade constitucional. Será analisada esta subordinação em relação aos 

atos constitutivos das políticas econômicas, bem como em sua acepção como política pública. 

Por fim, procurar-se-á demonstrar que tal vinculação implica limites no estabelecimento de 

políticas econômicas. 

 

5.2.1 Supremacia Constitucional e Normatividade dos Princípios 

Ao longo da história, em vários momentos, levantou-se uma força na sociedade com 

ímpeto de limitar poderes políticos imperiais, o que pode ser observado, emblematicamente, 

no Estado Liberal. Esses movimentos de oposição a poderes arbitários foram, muitas vezes, 

estruturados na tendência à substituição do arbítrio por uma lei maior que representasse a 
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vontade geral, tendência futuramente denominada constitucionalismo. Tais movimentos 

propunham submissão do Estado a uma lei superior, restringindo o arbítrio de qualquer agente 

ou poder, e protegendo direitos dos componentes da sociedade. Em sentido amplo, 

independentemente do momento histórico, o constitucionalismo seria uma força oposta ao 

absolutismo, transferindo a autoridade de soberanos ao “governo da lei”. 

O constitucionalismo moderno, no entanto, surge no contexto do liberalismo nas 

adjacências do século XVIII, com o aparecimento das constituições formais escritas, e do 

próprio direito constitucional, por meio do qual se desenvolveram os fundamentos históricos 

da Teoria da Constituição e da Supremacia das Normas Constitucionais. Este  

constitucionalismo, dos primórdios do Estado Liberal, era associado à garantia dos direitos 

individuais estabelecidos pela omissão dos excessos do Estado. Nessa esteira, definição 

interessante é a que designa o constitucionalismo como “a técnica jurídica pela qual é 

assegurado aos cidadãos o exercício dos seus direitos individuais e, ao mesmo tempo, coloca 

o Estado em condições de não os poder violar”46. 

Entre o final do século XIX e início do século XX, o constitucionalismo começa 

adquirir outros contornos, extrapolando seu foco inicial de restringir a ação estatal contra o 

direito individual, e objetivando uma atuação social, dirigindo o Estado a atuar na promoção 

de direitos econômicos e sociais. Esse constitucionalismo contemporâneo impulsiona o 

Estado a realizar prestações positivas à sociedade e a intervir no campo da economia. No 

período, referências históricas são a Constituição de Weimar e a Constituição Mexicana.  

Após a segunda Grande Guerra, na Europa, o constitucionalismo sofre nova guinada, 

com características que configuram o movimento denominado neoconstitucionalismo. O 

marco histórico deste novo direito constitucional, na Europa continental, foi o 

constitucionalismo do pós-guerra, especialmente na Alemanha e na Itália; no Brasil, foi a 

Constituição de 1988. Seu marco filosófico é o pós-positivismo, na confluência do 

jusnaturalismo e o positivismo. Por fim, seu plano teórico agrupa três grandes transformações 

relativas à aplicação do direito constitucional: a) o reconhecimento de força normativa à 

Constituição; b) a expansão da jurisdição constitucional; c) o desenvolvimento de uma nova 

dogmática da interpretação constitucional (BARROSO, 2006, p. 17-21).  

                                                           
46MATTEUCCI, Nicola. Verbete Constitucionalismo. In: BOBBIO, Norberto; Dicionário de política. Tradução 

de João Ferreira et al. Brasília: Editora UnB, 1986. p. 247-248. 
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Esse constitucionalismo mais atual consagra a visão de que as normas constitucionais 

são dotadas de imperatividade, atributo de todas as normas jurídicas, com capacidades 

coercitivas e coativas. Além disso, há uma ampliação da força das normas constitucionais, 

com a supremacia concentrada na constituição, em vez de em modelos nos quais outros 

poderes apresentam preponderância. Há ainda a emergência de uma nova hermenêutica no 

sistema jurídico, no qual o conteúdo constitucional é preeminente. Um modo de se sintetizar 

os objetivos do neoconstitucionalismo é a busca pela efetividade dos preceitos 

constitucionais, incluindo as garantias individuais e sociais.  

A supremacia da Constituição (Vorrang der Verfassung) manifesta-se pela Vontade 

desta Constituição (Willezur Verfassung) implicando que suas prescrições sejam atendidas, 

mantendo a funcionalidade constitucional e vinculando os poderes públicos às normas e 

princípios constitucionais. A supremacia constitucional fica bem explicitada nas lições de 

Canotilho (2011, p. 1131): 

 

A Constituição é uma lei dotada de características especiais. Tem um brilho 
autônomo expresso através da forma, do procedimento de criação e da 
posição hierárquica das suas normas. Estes elementos permitem distingui-la 
de outros actos com valor legislativo presentes na ordem jurídica. Em 
primeiro lugar, caracteriza-se pela sua posição hierárquico-normativa 
superior relativamente às outras normas do ordenamento jurídico. [...] a 
superioridade hierárquico-normativa apresenta três expressões. 1) as normas 
constitucionais constituem uma lex superior que recolhe o fundamento da 
validade um si própria (autoprimazia normativa); (2) as normas de 
constituição são normas de normas (normaenormarum) afirmando-se como 
uma fonte de produção jurídica de outras normas (leis, regulamentos, 
estatutos); (3) a superioridade normativa das normas constitucionais implica 
o principio da conformidade de todos os actos dos poderes públicos com a 
Constituição. 

 

No âmago do constitucionalismo contemporâneo ressalta-se o caráter da “força 

normativa da Constituição”, expressão cuja acepção infere que a Constituição é uma lei 

vinculativa dotada de efetividade e aplicabilidade imediatas, tanto das regras quanto dos 

princípios expressos na Constituição (LIBERATI, 2013, p. 58). Em tal definição, ressalta-se 

inovação importante que surge no contexto do neoconstitucionalismo e do pós-positivismo, 

que é a normatividade dos princípios constitucionais. Não apenas as normas per se, mas 

também os princípios são dotados de efetividade imediata.  
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Para Ronald Dworkin, um dos pioneiros do pós-positivismo, os princípios jurídicos 

deixam de ser meros axiomas, meros orientadores de políticas públicas e projetos legislativos, 

para se tornarem norma jurídica imperativa, tais como as regras, respeitadas obviamente suas 

particularidades e diferenças. Para ele, os princípios têm uma dimensão que as regras não têm 

– a dimensão do peso ou importância. Robert Alexy, outro vulto do pós-positivismo, propõe 

que ambas as espécies normativas dizem o que deve ser, podendo ser formuladas pelos 

modais de ônticos da norma jurídica, isto é, por intermédio das formulações básicas do dever, 

da permissão e da proibição. Alexy aponta a diferença na resolução de conflitos entre tais 

entes; no caso entre regras, uma é excluída, e no caso entre princípios, devem ser sopesados 

(SANTOS, 2014, p. 67-74). 

Sob a égide do constitucionalismo atual, é inegável a força e a normatividade que 

carregam os princípios, irradiando efeitos diretos e indiretos por todo o sistema jurídico. A 

caracterização da evolução da carga valorativa dos princípios fica bem explicitada nos 

ensinamentos de Carmem Lúcia Antunes da Rocha (1994, p. 42): 

 

A normatividade jurídica dos princípios constitucionais é uma qualidade 
contemporânea do Direito Constitucional. Se é certo que o 
constitucionalismo moderno – como todo e qualquer sistema normativo-
jurídico- sempre teve princípios magnos fundamentais, é identicamente 
correto afirmar que a princípiologia constitucional nem sempre foi 
considerada dotada de vigor jurídico definitivamente impositivo,  mas muito 
mais sugestivo ou meramente informativo para efeito de hermenêutica da 
Constituição. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais foi sendo 
construída a partir da idéia de ser a Constituição uma lei e, como tal, 
carregada da coercitividade que domina todas as formas legais.  Daí que os 
princípios fundamentais foram crescendo em importância e eficiência nos 
últimos séculos, até adquirir foros de ordem definitiva e definidora de todas 
as regulações jurídicas. 

 

Todos os aspectos citados no âmbito dessas modernas teorias do Direito não impactam 

apenas o Direito Constitucional, mas na medida em que ocorre um efeito expansivo das 

normas constitucionais, por todo sistema jurídico, com força normativa, há influência nos 

outros ramos do Direito, fenômeno que pode ser denominado constitucionalização do Direito. 

O Direito Econômico, foco do presente trabalho, também sofre influências nesta direção, e as 

diretrizes constitucionais adquirem vulto em seu campo de atuação. 

Em síntese, demonstramos a supremacia da Constituição e a normatividade dos 

princípios constitucionais, que advêm das modernas teorias do Direito Constitucional. Tais 
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aspectos serão fundamentais para analisarmos os atos do Estado na área econômica (políticas 

econômicas), tendo em vista que esses atos podem determinar efeitos deletérios, como levar à 

economia da estagflação (conforme demonstramos em item anterior), e tais atos políticos 

também estão vinculados à Constituição. 

 

5.2.2 Vinculação dos Atos do Estado à Constituição 

Todos os poderes do Estado, bem como todos os atos de qualquer um dos poderes e, 

de forma ampla, todos os atos do Estado são sujeitos à Constituição. O Estado de Direito deve 

se subordinar à Carta Magna, portanto, toda construção jurídica deverá obedecer ao comando 

constitucional, conformando-se aos princípios fundamentais. Até o legislador, em sua função 

típica de criar leis, deverá se submeter à Constituição. Em relação à questão de abrangência de 

efeitos emanados pela Constituição, Roque Antônio Carrazza (2014, p. 39-40), ensina: 

 

As normas constitucionais, além de ocuparem a cúspide da ‘pirâmide 
jurídica’, caracterizam-se pela imperatividade de seus comandos, que 
obrigam – reiteramos – não só as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público ou de direito privado, como o próprio Estado (...) 
A Constituição, em resumo, fixa as diretrizes, ímplícitas e explícitas, a serem 
observadas por todos (administrados e administradores, pessoas físicas e 
jurídicas, pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiros que aqui 
residam ou mantenham negócios, membros dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário etc.), sob pena de se tornarem sem efeito os atos 
praticados. 
E o mais importante: as normas devem receber a interpretação que maior 
efetividade lhes empreste, não sendo dado ao aplicador usar de suas próprias 
idiossincrasias para ‘corrigir’ o que, a seu sentir, está posto de modo 
inadequado na Lei Maior. 

 

Os atos do Estado configuram aqueles movimentos, de natureza política, 

administrativa ou financeira que refletem o caminho jurídico-político escolhido para 

administrar o Estado e destinados a proporcionar os meios necessários à pessoa para o 

exercício de seus direitos. Estão inclusos nos atos do Estado os denominados, genericamente, 

atos de administração, tendo como espécies os atos normativos, os atos materiais, os atos 

enunciativos e os contratos. A vinculação dos atos do Estado resulta na obediência estrita às 

normas constitucionais e infraconstitucionais, obrigando o agente público a cumprir 

exatamente o determinado pela lei em todas as suas especificações (LIBERATI, 2013, p. 60-

61).  
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Em face disso, não há possibilidade de o agente interpretar e executar o comando da 

lei a seu modo. Pode-se dizer que a liberdade de ação do administrador público é mínima 

pois, para realizar o ato administrativo eficazmente, ele terá que se ater à enumeração 

minuciosa do Direito Positivo para atuar e, deixando de atender a qualquer dado expresso na 

lei, o ato é nulo, por desvinculação ao seu tipo-padrão. O agente executor do ato 

administrativo do Estado não pode omitir ou diversificar a substância, os motivos, a 

finalidade, o tempo e a forma indicados na lei para consecução do ato, sob pena de torná-lo 

sem efeito jurídico – pela própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário. 

(LIBERATI, 2013, p. 62).  

Os atos políticos ou de governo, modalidade de ato da administração, 

independentemente da maior ou menor discricionariedade defendida pela doutrina, também 

são completamente adstritos à disciplina constitucional, inclusive passíveis de controle pelo 

Judiciário. Apresentam como diferença o fato de estarem diretamente subordinados à 

Constituição, e não à legislação inferior. Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 379-380) 

afirma serem atos controláveis pelo Poder Judiciário, expedidos em nível infraconstitucional e 

não infralegal, e diretamente em obediência à Constituição. Neste mesmo sentido posiciona-se 

Maria Paula Dallari Bucci (2013, p.97) acerca da não imunidade dos atos de governo frente ao 

controle judicial. 

Em síntese, todos os Poderes e todos os Atos do Estado são vinculados aos 

mandamentos constitucionais; assim, considerando o foco específico deste estudo, os atos 

constitutivos das políticas econômicas, na vertente administrativa ou na política, não 

escaparão da regra e deverão se sujeitar à Constituição.  

 

5.2.3 Políticas Públicas, Política Econômica e Limites 

As políticas públicas configuram-se como conjunto de normas e atos unidos por uma 

finalidade comum, estabelecida pelo poder público.  Os atos, decisões ou normas que a 

compõem, tomados isoladamente, são de natureza heterogênea e se submetem a um regime 

jurídico que lhes é próprio (COMPARATO, 1998, p. 45). Mas, analisadas conjuntamente, 

visam atender um objetivo específico do Estado. Nos próximos subitens apresentaremos 

alguns aspectos das políticas públicas, seus limites, além de demonstrarmos as políticas 

econômicas como espécie de políticas públicas, sujeitas, portanto, aos mesmos controles.  
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Para começar a discussão do tema políticas públicas, em relação ao desenvolvimento 

histórico do seu marco teórico, alguns autores apontam a obra de Charles Merriam como 

pioneira, ao procurar utilizar as ferramentas da ciência política na análise da prática de 

governo da época, iniciando uma fase de estudo da ação governamental em sentido amplo. Os 

trabalhos nesse campo, futuramente denominado policy science, emergem com mais força nos 

Estados Unidos após a Segunda Guerra, no contexto de ascenção do “estado de bem-estar” 

americano, e se configura um ramo particular da ciência política. O foco desses estudos, no 

contexto citado, não é jurídico, mas se torna base a ser estudada pelo Direito (FONTE, 2013, 

p. 23-24). 

Sob a óptica da ciência do Direito, Dworkin desenvolveu formulações científicas 

básicas sobre as policies. Para Dworkin (1978, p. 22), política pública é aquela espécie de 

padrão de conduta que estabelece uma meta a ser alcançada, geralmente uma melhoria em 

alguma característica econômica, política ou social da comunidade, ainda que certas metas 

sejam negativas, pelo fato de implicarem que determinada característica deva ser protegida 

contra uma mudança adversa. Tal definição de Dworkin é bastante ampla, mas existem outras 

de ainda maior espectro, como a proposta por Thomas Dye, segundo a qual será uma política 

pública tudo aquilo que o governo decida fazer ou não fazer (DYE, 1987, p. 2).  

No contexto nacional, para Eros Roberto Grau (2008, p. 26): “A expressão políticas 

públicas designa todas as atuações do Estado, cobrindo todas as formas de intervenção do 

poder público na vida social”. Maria Paula Dallari Bucci (2013, p. 36) aponta que políticas 

públicas são configuradas pelo funcionamento do governo e arranjos institucionais, 

constituindo uma agenda específica de pesquisa e ação. A autora ressalta que a política atua 

por meio de expressões jurídico-institucionais, assim as policies surgirão em inter-relação 

entre o Direito e a Política. Para finalizar a contextualização das políticas públicas, utilizamos 

a definição de Fonte (2013, p. 35): 

 

Em conclusão, o conceito aqui proposto de política pública pode ser 
sintetizado da seguinte maneira: políticas públicas compreendem o conjunto 
de atos e fatos jurídicos que têm por finalidade a concretização de objetivos 
estatais pela Administração Pública. Assim, a política pública pode ser 
decomposta em normas abstratas de direito (e.g., Constituição, leis 
estabelecendo finalidades públicas), atos administrativos (e.g., os contratos 
administrativos, as nomeações de servidores públicos para o desempenho de 
determinada função, os decretos regulamentando o serviço etc.), a 
habilitação orçamentária para o exercício do dispêndio público e os fatos 
administrativos propriamente ditos (e.g., o trabalho no canteiro de obras, o 
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atendimento em hospitais públicos, as lições de professor em 
estabelecimento de ensino, etc.). O juízo de constitucionalidade pode recair 
sobre cada um deles, em particular, ou sobre o todo. Em todos os casos 
haverá controle de políticas públicas. 

 

Apresentados os conceitos iniciais sobre o gênero políticas públicas, passamos a 

demonstrar as políticas econômicas como espécie preeminente neste amplo universo 

conceitual. Giovani Clark (2008, p. 104) afirma que política econômica estatal é um conjunto 

de decisões públicas dirigidas a satisfazer as necessidades sociais e individuais, com um 

menor esforço, diante de um quadro de carência de meios. É, ainda, uma das espécies do 

gênero políticas públicas. Regis Fernandes de Oliveira (2006, p. 249-250), ao conceituar 

políticas públicas como atos e ações imprescindíveis do Estado em algumas funções, cita uma 

delas, a de disciplinar a ordem econômica. Na definição já citada de Dworkin, ele declara que 

um dos objetivos das policies é estabelecer meta que melhore algum aspecto econômico. No 

âmbito desta discussão, em um artigo chamado Políticas Públicas (Econômicas) e Controle, 

Marília Lourido dos Santos (2003, p. 268), discorre: 

 

Logo, a adoção de políticas econômicas significa intervenção, que não deixa 
de existir, apenas sofre alteração nos seus meios e mesmo em seus fins. 
Políticas Econômicas significam as políticas públicas que se referem a 
matérias econômicas, constituem o meio pelo qual um governo busca regular 
ou modificar os negócios econômicos de uma nação.  
A adoção de políticas econômicas visa a regulação macroeconômica, ou 
seja, a racionalização gradual da economia para que os agentes econômicos 
(públicos e privados) atuem em favor do interesse social, mas em 
“harmonia” com seus interesses privados, isto é, sem alteração legal do 
sistema de apropriação de riqueza. 

 

As políticas econômicas, então, são políticas públicas que determinam intervenção no 

domínio econômico, almejando objetivos estabelecidos pelo Estado, emanadas de seu 

governo, compostas de variados atos estatais. Um aspecto particular das políticas econômicas 

em relação às demais políticas, que demonstram preponderante importância, é o fato de que o 

resultado obtido por meio delas será aspecto propulsor para as demais, levando-se em conta 

que as políticas públicas dependem de recursos financeiros para sua consecução. Assim, 

pode-se citar certo de grau de “dependência” entre as demais políticas e a política econômica, 

uma vez que falhas nesta última poderão ser fator impeditivo ou limitador para as demais. 
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As políticas públicas, incluindo as de cunho econômico, apresentam limites para seu 

estabelecimento e são suscetíveis de controle. O mais básico e fundamental é o limite legal. 

Conforme descrito em subitem anterior, todos os atos do Estado são vinculados, sejam eles 

atos administrativos, atos políticos ou políticas públicas, estando subordinados aos comandos 

legais, especialmente à Constituição. As políticas públicas devem buscar objetivos contidos 

na moldura da Constituição, bem como todos os seus atos constitutivos devem ser 

constitucionalmente adequados.  

Em relação à normatividade constitucional, no contexto das políticas públicas, os 

princípios têm grande preponderância. Já mostramos o caráter normativo dos princípios 

constitucionais, que ascenderam a patamares de ampla magnitude, na esteira do pós-

positivismo e neoconstitucionalismo. Os princípios constitucionais passam a ser não somente 

guias para o estabelecimento das políticas públicas, mas constituem vínculo obrigacional do 

Estado na implantação das policies visando à efetivação dos direitos de cunho prestacional. 

Liberati (2013, p. 87 e 89) expõe de modo preciso o assunto:  

 

A execução das políticas públicas deve seguir o comando constitucional; 
esta é a primeira e mais importante regra para a implementação das ações 
públicas: a legalidade. Essas políticas públicas assentam-se, geralmente, em 
princípios constitucionais – formadores e sustentadores dos direitos 
fundamentais –, que devem ser seguidos como regras de aplicação imediata, 
e não como diretivas de conteúdo ético e programático [...] 
Os princípios funcionam como vetores axiológicos da atividade político-
administrativa. No Estado Constitucional, a dimensão dos princípios 
espraiou-se pela Administração Pública, cujas preocupações coincidem com 
os valores fundantes estabelecidos pela norma constitucional. Vale dizer que 
a Administração foi legitimada a perseguir seus fins, de modo a concretizar o 
comando constitucional relativo aos direitos fundamentais, por meio das 
políticas públicas.  

 

Em síntese, a efetivação do processo de escolha das políticas públicas tem seu 

fundamento preliminar na lei, em especial nos fundamentos constitucionais. As políticas 

econômicas, neste sentido, deverão estar adstritas aos princípios da ordem econômica, do 

contrário sujeitas a controle, inclusive judicial. Fábio Konder Comparato (1998, p. 46), antes 

do alvorecer deste século, arguia pelo juízo de constitucionalidade de políticas públicas, 

inclusive econômicas, apresentando como exemplo políticas monetárias baseadas em juros 

bancários extorsivos e sobrevalorização do câmbio, como hipóteses de incompatibilidade com 

os fundamentos da ordem econômica. 
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Luiz Roberto Barroso também se manifesta quanto à possibilidade de o Estado atuar 

no campo econômico por meio de políticas públicas, no entanto, também sob os limites legais 

constitucionais. Em um estudo sobre os limites da atuação estatal no controle de preços, o 

autor conclui pela inconstitucionalidade de tal medida, em situações de normalidade 

institucional, com base nos fundamentos da Ordem Econômica Constitucional. Em uma de 

suas afirmações Barroso (2008, p. 21), esclarece: 

 

À luz da Constituição brasileira, a ordem econômica funda-se, 
essencialmente, na atuação espontânea do mercado. O Estado pode, 
evidentemente, intervir para implementar políticas públicas, corrigir 
distorções e, sobretudo, para assegurar a própria livre iniciativa e promover 
seu aprimoramento. Este é o fundamento e o limite de sua intervenção 
legítima. A característica da disciplina está, exatamente, em que ela não 
pretende nem pode pretender substituir o mercado em seu papel central do 
sistema econômico.  

 

O foco deste estudo centra-se nos limites legais das políticas públicas, já citados; no 

entanto, outros limites poderiam ser aventados. Dworkin, por exemplo, cita restrições nas 

decisões em policies, em oposição às decisões em principles. Estas restrições mencionadas 

podem ser usadas frente às decisões políticas. Para ele, as decisões não podem ser irracionais, 

não podem violar direitos independentes (por exemplo, subsidiar apenas jornais com 

determinada visão política), não podem ser usadas como forma mascarada de discriminação 

contra grupos fracos ou impopulares, não podem impor carga excessiva sobre indivíduos ou 

seções da comunidade (REGAN, 1978, p. 1236).  

É importante citar que discutir limites ao estabelecimento de políticas públicas não é 

propor impedimento à discricionariedade político-administrativa, e sim propor limites nas 

hipóteses de colisões diretas com à Constituição e seus princípios. O poder político continua a 

exercer sua discricionariedade, escolhendo seus caminhos e planejamentos, não podendo, 

porém, extrapolar a moldura legal. Em suma, as políticas econômicas são espécies de políticas 

públicas, sujeitas aos limites legais, delimitadas pelos princípios constitucionais da ordem 

econômica.  

 

  



Estagflação, Política Econômica e Constituição___________________________________________________________________ 128 

 

5.2.4 Estagflação, Políticas Econômicas e seus Limites 

No subitem anterior discutiu-se a existência de limites para o estabelecimento de 

políticas econômicas. Neste tópico analisaremos os limites da fixação de políticas 

econômicas, levando-se em conta o paradigma da economia da estagflação. Mais uma vez, 

citamos que baixo crescimento econômico e inflação alta estão entre os principais distúrbios 

econômicos; assim, políticas econômicas que combatam ou previnam a estagflação serão 

políticas otimizadas para qualquer conjuntura.  

Com escopo de estabelecer limites adequados é importante definirmos parâmetros para 

análise da eficácia dos meios. Fonte (2013, p. 30) afirma que sendo possível atestar 

empiricamente a existência de meios idôneos e inidôneos para alcançar os resultados exigidos 

pela Constituição, é também aceitável, ao menos em tese, a construção de parâmetros de 

controle sobre esses meios, que sirvam no mínimo para afastar a utilização dos absolutamente 

ineptos. A primeira questão, então, é atestarmos os meios capazes e incapazes, o que no 

contexto de análise de uma política econômica irá requerer embasamento na ciência 

macroeconômica, que fornecerá as ferramentas necessárias. 

Destarte, delimitado o espectro de meios eficazes e ineptos a determinado fim, é 

possível o estabelecimento de limites aceitáveis, dentro do panorama constitucional. A 

discussão desses limites é de grande importância ao Estado, fornecendo subsídios às escolhas 

da Administração. Ademais, a atuação dos controles, inclusive  jurisdicional, pautar-se-á na 

análise de tais limites. É função precípua ao Direito Econômico a averiguação desses limites, 

já que é este ramo que “juridifica” a política econômica estatal. Quanto mais avançado estiver 

esse debate no direito pátrio, reduz-se a possibilidade de escolhas exacerbadas pelos agentes 

políticos. 

Em relação à análise de eficácia dos meios em política econômica, é importante 

mencionarmos que esta discussão não apresenta caráter estático, dependendo de aspectos 

temporais, locais e de outras circunstâncias conjunturais. São necessárias informações atuais 

da ciência econômica, observação dos resultados empíricos recentes e dos dados do cenário 

específico. Eventuais limites propostos podem sofrer alteração ao longo do tempo, em vista de 

conjunturas diversas.  

A fim de aventarmos limites à designação de uma política econômica, considerando o 

caso fático da estagflação, iremos analisar certos aspectos focais frente aos quais um governo 

deverá efetuar escolhas para compor sua política estatal. O primeiro aspecto a tratar é a 
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política fiscal. Conforme vimos no início do capítulo, a política fiscal é de suma importância 

ao Estado. Suas repercussões são bastante preponderantes no campo econômico, e têm 

importante papel na estabilidade macroeconômica. Discorremos sobre os distúrbios que uma 

política fiscal expansionista pode impor à economia, dentre eles efeitos sobre a inflação e 

sobre o crescimento econômico. Neste contexto, políticas fiscais excessivamente 

expansionistas, fora do contexto de graves crises focais específicas, configurariam atuação 

conflitante com a ordem econômica constitucional. 

Soma-se a isto a existência de título constitucional específico sobre tributação e 

orçamento, que disciplina o tema das finanças públicas. Nas palavras de Eduardo Jardim 

(2010, p. 63): “o assunto não fica ao inteiro sabor da ciência das finanças ou do poder 

político, tanto que em nosso direito existem limites formais com relação aos gastos públicos, 

os quais jazem constitucionalizados nos arts. 163 a 169”. Por conseguinte, no âmbito da 

Constituição, tanto os títulos da ordem econômica quanto o da tributação e orçamento 

impõem influências e limitações aos gastos públicos. 

No plano subconstitucional, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

101/2000) determina controle de gastos dos entes federativos condicionados à capacidade de 

arrecadar impostos, portanto, atuações estatais deficitárias no âmbito da lei configurariam 

ilegalidades, passíveis de responsabilização. Portanto, uma atuação fiscal em descontrole pode 

configurar-se como ilegalidade ante a Lei de Responsabilidade Fiscal, e ao mesmo tempo 

como inconstitucionalidade ante a ordem econômica, vertente em estudo nesta pesquisa. No 

último caso, no entanto, a solução jurídica pode envolver sopesamento de princípios. Sob o 

prisma da ordem econômica, uma política fiscal adequada é fator essencial para estabilidade 

macroeconômica, que irá garantir crescimento e base para proteção de direitos individuais e 

sociais.   

Em relação à política monetária, também já afirmamos que políticas monetárias 

expansionistas geram desequilíbrios, fazendo parte da gênese da inflação e da estagflação. 

Demonstramos ainda que alterações bruscas na política monetária, seja em direção 

expansionista ou restritiva, também podem gerar efeitos deletérios sobre a economia. No 

contexto da política monetária, um padrão de conduta utilizado com sucesso em muitos 

países, inclusive no Brasil, é o regime de metas de inflação, que apresenta embasamento 

científico e empírico. Políticas monetárias expansionistas em situação de normalidade, 

mudanças bruscas ou a não utilização do sistema de metas de inflação, seriam atuações 

estatais contrapostas aos princípios constitucionais. 
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No tocante à política cambial, o regime de câmbio flutuante, conforme verificado em 

item anterior, apresenta fundamento adequado empírico e científico; por outro lado, a outra 

possibilidade, o câmbio fixo, demonstrou-se falha em vários países e causa de insucesso das 

políticas econômicas. Não entraremos em detalhes sobre diferentes variações/modalidades 

dentro desses regimes, como por exemplo bandas cambiais, câmbio sujo ou livre, mas apenas 

em relação à modalidade principal. Neste diapasão, a não utilização do câmbio flutuante, na 

atual conjuntura, seria oposição às diretrizes da ordem econômica. 

Por fim, citaremos a importância da estabilidade, transparência, e credibilidade dos 

executores de política econômica. Em item anterior, vimos como a falta de tais aspectos 

podem determinar influências negativas na economia, inclusive sendo possível fator gerador 

da estagflação. Especialmente, a estabilidade e credibilidade estão relacionadas à gestão 

sólida, livre de influências políticas. Neste sentido emerge o fundamental aspecto de 

autonomia do Banco Central. Assim, atuação estatal no sentido de subordinar o Banco Central 

estaria colidindo com as diretrizes econômico-constitucionais. 

Em síntese, o objetivo do item foi demonstrar que existem limitações ao poder público 

no estabelecimento de políticas econômicas, e tais limites emergem do conjunto 

principiológico econômico-constitucional, que apresenta força normativa e sujeita a 

implantação das políticas públicas (econômicas). Estes limites são dinâmicos, apresentando 

dependência a fatores conjunturais, podendo variar no tempo e espaço. No contexto da 

economia da estagflação, e diante do cenário específico atual, concluímos que políticas 

econômicas não embasadas no tripé macroeconômico caracterizado por superavit primário, 

metas de inflação e câmbio flutuante, bem como oposição à independência do Banco Central, 

estariam em contradição com a ordem econômica constitucional, podendo sofrer controles.  

 

5.3 POLÍTICA ECONÔMICA E CONTROLES 

 

Demonstramos a existência de limites constitucionais ao estabelecimento de políticas 

econômicas, que devem se harmonizar com a estrutura jurídica, em especial com os princípios 

da ordem econômica. Uma vez que tais limites sejam extrapolados, existem controles que 

podem atuar como mecanismos de defesa e proteção da sociedade e cidadania. Neste item 

iremos citaremos brevemente alguns controles, sendo seu estudo mais amplo transcendente ao 

presente estudo. 
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5.3.1 Controle Jurisdicional de Políticas Públicas e Econômicas 

As normas constitucionais que garantem direitos fundamentais são dotadas de 

imperatividade e não podem se converter em promessa constitucional inconsequente, sob 

pena de o poder público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento do seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do 

Estado47.   

Inicialmente, conforme já citado, tanto atos administrativos quanto atos políticos e 

políticas públicas podem ser objetos de controle. Comparato afirma que o juízo de validade de 

uma política não se confunde nunca com o juízo de validade das normas e dos atos que a 

compõem. Uma lei, editada no quadro de determinada política pública, por exemplo, pode ser 

inconstitucional, sem que esta última o seja. Inversamente, determinada política 

governamental, em razão de sua finalidade, pode ser julgada incompatível com os objetivos 

constitucionais que vinculam a ação do Estado, sem que nenhum dos atos administrativos 

praticados, ou nenhuma das normas que a regem, sejam, em si mesmos, inconstitucionais 

(COMPARATO, 1998, p. 45). 

Em relação às policies, a transição entre o Estado liberal e o Estado social é momento 

emblemático. Ocorre alteração substancial na concepção do Estado e de suas finalidades. O 

Estado passa ter a função de atender ao bem comum e satisfazer direitos fundamentais. Surge 

a segunda geração de direitos fundamentais, a dos direitos econômico-sociais, complementar 

à dos direitos de liberdade. Agora, ao dever de abstenção do Estado substitui-se seu dever a 

um dare, facere, praestare, por intermédio de uma atuação positiva, que realmente permita a 

fruição dos direitos de liberdade da primeira geração, assim como dos novos direitos. E a 

função de controle do Poder Judiciário se amplia (GRINOVER, 2013, p. 146). 

Esta ampliação de atuação do Poder Judiciário não se trata de interferência de um 

poder no outro, mas do cumprimento de funções institucionais. Se a Constituição preceitua 

que um direito, liberdade ou prerrogativa devem ser garantidos pelos poderes públicos e estes 

descumprem as ordens constitucionais, cabe ao Judiciário exercer seu papel de fazer cumprir 

os preceitos da Lei Maior, mormente ao Supremo Tribunal Federal (STF), por ser guardião 

máximo da Constituição (LIBERATI, 2013, p. 153).  

                                                           
47 STF. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n. 393175, Rel. Min. Ilmar Galvão. DJ 2.2.2007. In: 
LIBERATI, Wilson D. Políticas Públicas no Estado Constitucional. São Paulo: Atlas, 2013. Edição digital.   
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Ada Grinover, analisando a posição do STF, manifestada pelo ministro Celso de 

Mello, afirma que na visão do ministro são necessários alguns requisitos, para que o 

Judiciário intervenha no controle de políticas públicas, até como imperativo ético-jurídico: (1) 

o limite fixado pelo mínimo existencial a ser garantido ao cidadão; (2) a razoabilidade da 

pretensão individual/social deduzida em face do poder público e (3) a existência de 

disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele 

reclamadas (GRINOVER, 2013, p. 150-151). As políticas econômicas apresentam 

característica particular, pois muitas vezes seu foco não é atender um direito específico, mas 

garantir a existência de todos os outros, não se excluindo dos requisitos propostos. 

Frente à questão processual, que não é objeto desta pesquisa, Ada Grinover (2013, p. 

162-164) cita o princípio da efetiva e adequada tutela jurídica processual de todos os direitos 

consagrados pelo sistema. Posteriormente cita os ensinamentos de Kazuo Watanabe de que 

qualquer tipo de ação – coletiva, individual com efeitos coletivos ou meramente individual – 

pode ser utilizada para provocar o Poder Judiciário a exercer o controle das políticas públicas. 

E não importa a espécie de demanda: meramente declaratória, constitutiva ou condenatória, 

mandamental ou executiva lato sensu. Grinover expõe ainda que é certo que os direitos 

coletivos (lato sensu) gozam de instrumentos processuais específicos de proteção: Lei da 

Ação Civil Pública, Mandado de Segurança Coletivo, Ação Popular, Ação de Improbidade 

Administrativa. Mas é certo também que, por intermédio de uma demanda individual, podem 

ser protegidos direitos e interesses coletivos lato sensu. 

Existem opiniões divergentes e críticas doutrinárias frente ao fenômeno hodierno do 

controle jurisdicional de políticas públicas, por exemplo, a oposição entre os substancialistas, 

representados por Dworkin (favoráveis), e os procedimentalistas (contrários). No entanto, este 

debate aprofundado também extrapola o objetivo desta pesquisa. A posição adotada neste 

estudo, ancorada na moderna jurisprudência do país, é a da prevalência da Constituição e de 

seus princípios, e de que o Judiciário se caracteriza como poder estratégico, capaz de 

assegurar que as políticas públicas garantam a democracia e a proteção dos direitos 

fundamentais. 

Como consequência do exposto, o Poder Judiciário pode exercer o controle das 

políticas públicas (econômicas) para aferir sua compatibilização com os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, e especificamente com a ordem econômica 

constitucional, dentro de certos limites, conforme apresentado ao longo deste capítulo.  
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5.3.2 Outros Controles de Políticas Públicas  

Com base nos preceitos constitucionais, além do controle jurisdicional, as políticas 

públicas podem sofrer influência e controle por intermédio de outras vertentes. Uma delas é o 

controle administrativo, ou seja, o controle interno. Nesta modalidade, a Administração 

Pública, por seus diferentes níveis hierárquicos, exerce a fiscalização sobre os atos de sua 

própria entidade e, se preciso, se articula com os mecanismos de controle externos. Quando o 

órgão interno detectar algum tipo de vício ou ilegalidade em um de seus atos, deverá 

regularizá-lo ou anulá-lo. Assim, determinada policy pode ser suspensa, corrigida, ampliada 

ou melhorada pelo próprio órgão gerador da política pública. 

O texto constitucional aponta a atividade de controle do Estado, nos artigos 70 a 75, 

estabelecendo a incumbência dos diversos poderes em relação a este fim. No que concerne à 

União e suas entidades da administração direta e indireta, cabe ao controle interno do Poder 

Executivo e ao controle externo, o qual é exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União. Relativamente aos estados, municípios e distrito federal, por 

meio de tribunais de contas, cujas organização, composição e fiscalização devem seguir, no 

que couber, as normas aplicadas pela União48. Os poderes do Estado, exercendo sua atividade 

de controle, podem determinar influências sobre as policies.   

Outro modo de controle externo é o denominado controle social, sendo seu escopo a 

habilitação do particular em influenciar questões do Estado, para defesa de direito ou de 

interesse pessoal, ou com foco na defesa a direito ou interesse geral. A Constituição Federal 

dá indicativos de atuação direta da sociedade nos assuntos estatais, prevendo as hipóteses de 

plebiscito, referendo e iniciativa popular. O inciso LXXIII do art. 5° da Constituição define 

que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo 

ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe”, sendo isto um exemplo de 

mecanismo de defesa de interesse geral, possibilitando o exercício dos direitos de cidadania49.  

Hipóteses de orçamento participativo e conselhos gestores de políticas públicas são forma de 

influência sobre as policies estatais.  

Conforme já mencionado, não é objetivo desse estudo a análise dos mecanismos de 

controle, e sim demonstrar que existem limites ao estabelecimento de políticas públicas, 

                                                           
48 SILVA, Jacqueline M.C. Controle social das políticas públicas no brasil: caminho para uma efetiva 
democracia. Dissertação de Mestrado apresentada na Unifor, Junho, 2010.    
 
49 Idem 48.    
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inclusive econômicas, e uma vez havendo exorbitância em relação a essas fronteiras, existem 

controles que podem atuar na adequação dessas policies visando resguardar direitos 

individuais e sociais, e intentando garantir a eficácia da Constituição. 

 

5.4 POLÍTICA ECONÔMICA, ESTAGFLAÇÃO E DESENVOLVIMEN TO 

 

Ao longo deste estudo, demonstramos os aspectos da economia da estagflação, suas 

complexidades, bem como as graves implicações econômico-sociais dessa conjuntura. 

Analisamos como as políticas econômicas podem determinar tal distúrbio, sendo obrigação do 

Estado implantar uma política adequada. Sendo o desenvolvimento um objetivo 

preponderante do ponto de vista econômico, e um princípio hegemônico da ordem econômica 

no âmbito jurídico-constitucional, estudaremos agora esse conceito como paradigma à 

economia da estagflação com suas políticas correlatas.  

 

5.4.1 Desenvolvimento na Perspectiva da Economia e do Direito 

De forma preambular, analisaremos o conceito de desenvolvimento sob o enfoque da 

ciência econômica. Há divergência entre os economistas sobre o tema, com a emergência de 

duas correntes principais, uma que afirma ser o desenvolvimento sinônimo de crescimento, e 

outra que afirma que crescimento é condição indispensável para o desenvolvimento, porém 

não suficiente. No primeiro grupo, enquadram-se modelos de crescimento de tradição 

neoclássica, como os de Meade e Solow, e outros de inspiração keynesiana, como os de 

Harrod, Domar e Kaldor. No segundo grupo, economistas como Lewis, Hirschman, Myrdal e 

Nurkse, apesar de suas raízes ortodoxas, elaboraram modelos mais próximos da realidade dos 

países subdesenvolvidos (SOUZA, 2012, p. 5).  

Carlos Eduardo Soares Gonçalves (2013, p. 39) também cita a dicotomia clássica entre 

crescimento e desenvolvimento, afirmando ser tratar de assunto polêmico dentro e fora da 

academia. O autor expõe que, no mundo acadêmico, a distinção entre teorias 

sobrecrescimento e desenvolvimento se relaciona com certa variação entre objetos de estudo, 

sendo mais usual as primeiras buscarem o entendimento do fenômeno crescimento de modo 

geral, enquanto os estudiosos do desenvolvimento estariam mais centrados em entender as 

diferenças entre os países.  
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Geralmente, as definições de desenvolvimento incorporam variáveis qualitativas junto 

às variáveis quantitativas avaliadas no âmbito do crescimento. Luis Carlos Bresser-Pereira, 

por exemplo, sugere que desenvolvimento requer aumento sustentado da produtividade ou da 

renda por habitante, acompanhado por sistemático processo de acumulação de capital e 

incorporação de progresso técnico, de forma autossustentada, implicando a melhoria do 

padrão de vida da população, e determinando mudanças nos três níveis ou instâncias de uma 

sociedade: estrutural, institucional ou cultural50. Nali de Jesus de Souza (2012, p. 7)  

estabelece uma definição abrangente: 

 

Desenvolvimento econômico define-se, portanto, pela existência de 
crescimento econômico contínuo (g), em ritmo superior ao crescimento 
demográfico (g*), envolvendo mudanças de estruturas e melhoria de 
indicadores econômicos, sociais e ambientais. Ele compreende um fenômeno 
de longo prazo, implicando o fortalecimento da economia nacional, a 
ampliação da economia de mercado, a elevação geral da produtividade e do 
nível de bem-estar do conjunto da população, com a preservação do meio 
ambiente. Com o desenvolvimento, a economia adquire maior estabilidade e 
diversificação; o progresso tecnológico e a formação de capital tornam-se 
progressivamente fatores endógenos, isto é, gerados predominantemente no 
interior do país, embora a integração internacional constitua um processo 
gradativo e irreversível. Apesar da diversificação das exportações de 
produtos manufaturados e do crescimento do comércio exterior, o setor de 
mercado interno aumenta simultaneamente sua participação na economia. 
Em razão da redução gradativa do número de pessoas que vivem abaixo da 
linha de pobreza, da elevação dos níveis dos salários e da renda em seu 
conjunto, esse setor passa a ser definitivamente o elemento dinâmico do 
sistema econômico.  

 

Por outro lado, o polo oposto, denominado subdesenvolvimento, caracteriza-se por 

crescimento econômico insuficiente e concentração de renda, implicando número 

significativo de pessoas pobres e miseráveis em relação à população total. Os índices sociais e 

ambientais mostram-se desfavoráveis quando comparados com os mesmos índices de países 

desenvolvidos. As estruturas econômicas permanecem inadequadas à adoção de inovações 

tecnológicas e ao crescimento econômico sistemático, podendo perdurar formas pré-

capitalistas em alguns setores (SOUZA, 2012, p. 11). 

Parâmetros que podem inferir o grau de desenvolvimento das nações incluem 

indicadores globais como expectativa de vida, analfabetismo, PIB per capita, taxa de 

                                                           
50 BRESSER-PEREIRA, Luis Carlos. Conceito histórico de desenvolvimento. Disponível em: 
http://www.bresserpereira.org.br/papers/2006/06.7-conceitohistoricodesenvolvimento.pdf     
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mortalidade infantil, taxa de expansão das exportações, o Índice de Gini (indicador de 

desigualdade), e o importante Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Assim, pode-se 

depreender que a passagem de uma estrutura subdesenvolvida para um grau de 

desenvolvimento demanda um processo complexo que depende dos recursos gerados pelo 

crescimento da economia, integrados a um processo de evolução estrutural multifatorial nos 

âmbitos social e cultural. 

Atingir patamar de desenvolvimento é objetivo primordial de qualquer sistema 

econômico, e nessa esteira o tema ressoa no campo do Direito. Por meio dessa interação 

jurídico-econômica, por um lado o desenvolvimento será campo de estudo, com o Direito 

visando entender as repercussões sociais e formas de atuação estatal na consecução dessa 

finalidade e, por outro emergirá em seu aspecto normativo, pelo qual, estabelecido como 

princípio, o desenvolvimento se tornará objetivo legale norma imperativa com efeitos 

vinculantes.  

No âmbito internacional, o desenvolvimento e crescimento econômico foram 

preocupação da Organização das Nações Unidas (ONU) desde seus primórdios. No 

preâmbulo da Carta da ONU, já ficava comprovada a questão, sendo explicitado o objetivo de 

“promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla” e 

para tal fim empregar um mecanismo internacional para promover o progresso econômico e 

social de todos os povos. Neste contexto surge a atuação do Conselho Econômico e Social, 

um dos principais órgãos da estrutura da ONU (FILHO, 2013, p. 78-79).  

A questão do desenvolvimento aparece também na Carta dos Direitos do Homem, de 

1948, com a menção que “Todo o homem, como membro da sociedade, tem direito à 

segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de 

acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e 

culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade”. No 

artigo 1º do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 

1966, fica prescrito: “Todos os povos têm direito de dispor de si mesmos. Em virtude desse 

direito eles determinam livremente seu estatuto político e garantem livremente seu 

desenvolvimento econômico, social e cultural”. 

Neste diapasão, o desenvolvimento ganha contornos de direito humano fundamental, e 

a partir de sua base, na tentativa de atuar frente aos países subdesenvolvidos, surge para 

alguns autores, um Direito Internacional do Desenvolvimento, ramo que pode ser vinculado 
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ao Direito Econômico Internacional ou Direito Internacional Público, em diferentes visões 

doutrinárias. Este ramo do Direito teria o escopo de dotar os países subdesenvolvidos de 

melhores condições de desenvolvimento, buscando uma nova ordem internacional (FILHO, 

2013, p. 83-85).  

No âmbito nacional, conforme discutido no segundo capítulo, o desenvolvimento 

configura-se como princípio de mais alta magnitude na ordem econômica constitucional, 

explícito no preâmbulo da Constituição Federal como valor supremo da sociedade, além de 

estar positivado no inciso II do artigo 3º da Carta Magna, como objetivo fundamental da 

República Federativa Brasileira. No contexto aqui proposto de Supremacia Constitucional e 

Normatividade dos Princípios, o desenvolvimento eleva-se como um dos maiores objetivos da 

Constituição, dotado de imperatividade normativa. Segundo Guilherme Amorim Campos da 

Silva (2004, p. 66): 

 

O direito ao desenvolvimento nacional impõe-se como norma jurídica 
constitucional, de caráter fundamental, provida de eficácia imediata e 
impositiva sobre todos os poderes da União que, nesta direção, não podem se 
furtar a agirem, dentro de suas respectivas esferas de competência, na 
direção de implementação de ações e medidas, de ordem política, jurídica ou 
irradiadora, que almejem a consecução daquele objetivo fundamental. 

 

Em síntese, desenvolvimento é objetivo de relevância maior, tanto para a ciência 

econômica quanto para o Direito. Para o Direito, consubstancia-se como direito fundamental, 

com força normativa. O Estado deverá encetar medidas objetivando essa finalidade, e uma das 

vertentes de atuação serão as políticas econômicas, instrumentos estatais de promoção à 

estabilidade macroeconômica, aspecto propulsor do desenvolvimento. 

 

5.4.2 Políticas Econômicas, Estagflação e Desenvolvimento 

As políticas econômicas podem ser definidas como conjunto amplo de atos do Estado, 

planejados para determinada finalidade no campo da Economia, sendo sua forma jurídica 

assentada nas bases do Direito Econômico, que instrumentaliza tais políticas. Conforme já 

citado, nas palavras de Fábio Konder Comparato (1978, p. 465), é o Direito Econômico que 

contém “o conjunto das técnicas jurídicas de que lança mão o Estado contemporâneo na 

realização de sua política econômica”. Tais políticas econômicas serão materializadas em atos 

administrativos e atos políticos, podendo ser caracterizadas como uma acepção da expressão 
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política pública, e, esses atos materiais ou o conjunto global da ação estatal serão 

operacionalizados pelo Direito Econômico, sujeitos à Constituição, passíveis de controles. 

Segundo Vicente Bagnoli (2013, p. 28-29), a disciplina do Direito Econômico 

“caracteriza-se por tratar juridicamente questões político-econômicas”, sendo sua vertente 

pública “relativa à macroeconomia”. Para Alessandro Octaviani (2014, p. 71-72), o Direito 

Econômico busca disciplinar o regime geral da atividade econômica em suas mais variadas 

formas, com destaque para a organização da economia, a condução ou controle da economia 

pelo Estado, a análise macroeconômica dos centros não estatais de decisão econômica. O 

Direito Econômico não adota o ponto de vista atomístico e individual, sendo sua 

regulamentação pelo enfoque macroeconômico. Fica evidente que a escolha política no 

âmbito macroeconômico requer a estrutura jurídica do Direito Econômico, para então ser 

materializada por uma política econômica estatal. 

Esta pesquisa demonstrou que a economia da estagflação é uma situação fática, de 

contornos opostos aos objetivos constitucionais, com amplas repercussões deletérias no 

campo social. A estagflação constitui-se de duas grandes vertentes de distúrbios econômicos, 

a inflação alta e o baixo crescimento, portanto, personifica a exata contraposição à 

macroeconomia almejada pela Constituição Econômica. Neste sentido, a ordem econômica irá 

gerar duas obrigações ao Estado, uma obrigação “positiva” de evitar ou combater a 

estagflação, por meio de sua política econômica, e outra “negativa” ou “proibitiva” de impedir 

a aplicação de política geradora de uma economia estagflacionária. Ambas as obrigações são 

imperativas por força normativa constitucional, tendo em vista a proteção da sociedade e a 

garantia de amplos feixes de direitos. 

No polo oposto, apresentamos o conceito de desenvolvimento, com sua preponderante 

importância para o campo da Economia e do Direito. Para o Direito configura-se como 

princípio maior da Carta Magna, sendo valor supremo da sociedade e objetivo fundamental da 

República. Consignamos que, por se tratar de direito fundamental e princípio econômico-

constitucional, apresenta poder normativo e vincula o Estado à sua busca. Tendo em vista a 

amplitude de seu conceito e magnitude constitucional, tem conexão com vários outros 

princípios econômicos, necessitando deles para sua efetivação. Assim, perseguir sua 

consecução é almejar a eficácia de toda a ordem econômica constitucional. As políticas 

econômicas deverão pautar-se no paradigma principiológico do desenvolvimento. 

Ilustrativamente, apresentamos as considerações de Carlos Eduardo Soares Gonçalves (2013, 

p. 56-57), sobre como políticas econômicas podem ser propulsoras de desenvolvimento: 
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Maior abertura comercial gera maiores níveis de desenvolvimento 
econômico, via ganhos de escala, importação de insumos intermediários de 
melhor qualidade, aprendizado tecnológico etc.  
Inflação muito alta (acima de 20% em termos anuais) é prejudicial ao 
crescimento da economia, possivelmente por gerar migração de recursos 
escassos para atividades defensivas destinadas à proteção contra a perda 
inflacionária e também por nublar os sinais emitidos dos preços relativos da 
economia. 
Déficits públicos elevados por muito tempo estão negativamente associados 
ao crescimento do PIB, possivelmente pela instabilidade econômica 
associada (mudanças de taxação inesperadas, inflação alta e volátil) etc. - se 
bem que tanto aqui como no caso do item anterior os estudos têm maior 
dificuldade de estabelecer uma relação de causalidade. 
Desigualdade elevada está associada a crescimento subsequente mais baixo, 
embora o canal ligando as duas variáveis ainda não esteja bem estabelecido 
na pesquisa empírica. 
Maior desenvolvimento dos mercados de crédito causa crescimento 
econômico mais acelerado, possivelmente por permitir melhor diversificação 
e, assim, assunção maior de riscos associados à atividade de inovar; alocar 
eficientemente a poupança da economia e, finalmente, atenuar os 
impedimentos à acumulação de capital humano e físico associados à 
desigualdade de renda. 

 

Em síntese, quanto aos aspectos macroeconômicos, analisados pelo prisma da ordem 

econômica constitucional, a economia da estagflação estabelece-se como polo oposto ao 

desenvolvimento; poderíamos, então, afirmar a existência de antítese entre uma 

macroeconomia da estagflação e uma macroeconomia do desenvolvimento. E, portanto, a 

ordem econômica, com seu poder normativo, deve direcionar o Estado a atuar buscando o 

desenvolvimento e, ao mesmo tempo, atuando no combate e prevenção à estagflação, por 

intermédio de sua política econômica.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A estagflação representa uma condição extremamente nociva, caracterizada pela 

presença de estagnação da economia associada à inflação alta, deste modo configura-se como 

situação de grande desequilíbrio macroeconômico, com importantes repercussões sociais, e de 

interesse para o Direito. Políticas econômicas inadequadas podem ser fatores etiológicos 

relevantes na gênese deste distúrbio, sendo responsabilidade governamental a consecução de 

políticas que o evitem.  

As repercussões econômico-sociais são amplas e derivadas dos dois polos 

constitutivos. O polo inflacionário denota impacto sobre a estabilidade dos preços, com 

redistribuição arbitrária de recursos, sejam eles entre credores e devedores, entre assalariados 

e empresários, entre população e governo. A inflação desarranja a economia, origina 

desvalorização cambial e problemas no controle do câmbio, desestimula a poupança e os 

investimentos, estimula aumento de juros e atrai capital meramente especulativo, influencia 

negativamente o crescimento econômico a longo prazo. O polo recessivo do distúrbio 

demonstra redução da produção de bens e serviços, queda do bem-estar social, não 

aproveitamento de recursos produtivos, e tendência ao desemprego. Baixo crescimento 

relaciona-se com má alocação de recursos, ineficiência, com efeito retroalimentador sobre o 

quadro.  

Sob o prisma do Direito, depreendemos que as características observadas na economia 

estagflacionária contrapõem-se frontalmente aos objetivos da ordem econômica 

constitucional. Tais características colidem contra os fundamentos da Ordem Econômica 

Constitucional, de valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. Também contrastam 

com as finalidades da ordem econômica, caracterizadas em suas vertentes da existência digna 

e da justiça social. Destoam ainda do arcabouço de princípios dispostos na ordem econômica, 

como demonstramos nos casos da soberania nacional, livre concorrência, defesa do 

consumidor, redução das desigualdades regionais e sociais, pleno emprego e tratamento 

favorecido para as empresas de pequeno porte. 

Esta contraposição, configurada entre uma situação fática e os intentos constitucionais, 

não estabelece diretamente ilegalidades, desta forma não seria possível arguir-se 

inconstitucionalidades pela mera existência de uma economia degradada. No entanto, quando 

uma atuação estatal é eivada em inadequação de meios, determinando um fim oposto às 
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diretrizes constitucionais, no caso específico causando a deterioração econômica, neste caso 

estaríamos frente a uma conduta inconstitucional. Todos os atos de Estado, sejam eles 

administrativos ou políticos, sejam suas políticas públicas, estão adstritos aos limites legais, 

sujeitos à Constituição. Neste sentido, políticas econômicas equivocadas podem ser 

questionadas quanto à sua legalidade, devendo obedecer ao crivo constitucional.   

Na esteira do constitucionalismo contemporâneo eclode uma busca por uma maior 

efetividade dos preceitos constitucionais, incluindo as garantias individuais e sociais. Tanto as 

normas constitucionais bem como seus princípios ganham imperatividade, com capacidades 

coercitivas e coativas. Há uma ampliação da força das normas constitucionais, com a 

supremacia concentrada na Constituição em detrimento de outras forças, e uma hermenêutica 

no sistema jurídico, no qual o conteúdo constitucional é preeminente. Desta forma, a atuação 

estatal subjuga-se ainda mais ao ordenamento da Lei Maior. 

Demonstramos que políticas econômicas inadequadas são fatores de gênese da 

estagflação, dentre elas políticas monetária e fiscal expansionistas, em situações não pontuais 

e específicas. Gastos públicos excessivos, em um contexto oposto à responsabilidade fiscal, 

exercem papel deletério nessa situação. Aspectos como falta de transparência ou credibilidade 

da autoridade monetária também afetam negativamente os parâmetros macroeconômicos 

relacionados. Assim, políticas econômicas causadoras da estagflação, cujos contornos opõem-

se aos objetivos constitucionais, extrapolam os limites legais e são suscetíveis a controles, 

dentre eles administrativo, social, e especialmente jurisdicional.  

Os princípios e objetivos da ordem econômica constitucional podem ser 

consubstanciados em único princípio maior, o desenvolvimento, positivado como valor 

supremo da sociedade e objetivo fundamental da República. A estagflação, por outro lado, 

encampa aspectos macroeconômicos opostos aos objetivos constitucionais. Assim, frente à 

Constituição, podemos caracterizar a macroeconomia da estagflação como a antítese de uma 

macroeconomia do desenvolvimento. E, a ordem econômica, com seu poder normativo, na 

esteira do moderno constitucionalismo, deve direcionar o Estado a atuar buscando o 

desenvolvimento e, ao mesmo tempo, atuando no combate e prevenção à estagflação, por 

intermédio de sua política econômica.  
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