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EDITORIAL – Uma voz para o Direito Econômico
O advento da Revista Semestral de Direito Econômico, enquanto
iniciativa ligada a trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa
“Sistemas Econômicos e Constituição Econômica”, abrindo-se, entretanto,
a pesquisadores na área, de todas as vertentes de pensamento e todas as
partes do mundo, vem com o escopo de permitir que, em relação a este
campo, o do tratamento jurídico da política econômica, possa, cada vez mais,
ser tornado acessível o volume de informações indispensável a que se
identifiquem os problemas e se tomem as decisões adequadas a eles, diante,
sobretudo, de se trazerem a lume, neste campo, frequentemente, soluções
concretas para problemas imaginários (soluções, estas, que, como se sabe,
fatalmente acabam criando problemas concretos e deixam os problemas
reais sem solução).
Dotada de um Corpo de Avaliadores composto por juristas de todo o
País, conhecidos, todos, por seu rigorismo, a qualidade do material
veiculado, já neste primeiro número, fala por si.
Vale observar que, em várias oportunidades, a aprovação ou a rejeição
dos textos necessitou do pronunciamento de um terceiro avaliador,
mostrando não somente o acerto da composição do Corpo de Avaliadores
como também a efetividade do double-blind peer review.
A revista divide-se em duas seções, cujo conteúdo será esmiuçado em
seguida, com a indicação dos textos na ordem alfabética dos nomes dos
autores: um dossiê temático e os artigos sobre temas variados, ligados ao
Direito Econômico.
Para o número inaugural, o dossiê temático voltou-se ao que se
relacionasse com a vida e obra do introdutor da disciplina no Brasil, o
Professor Washington Peluso Albino de Souza, que lançou as sementes com
a tese de concurso para a cátedra de Economia Política na Casa de Afonso
Pena em 1949 intitulada “Ensaio de conceituação jurídica do preço” e, a
partir de 1970, lecionou o Direito Econômico para a graduação até a
aposentadoria compulsória, verificada em 1986.
O texto dos Professores Alessandro Otaviani e Léa Vidigal sobre a
disciplina e experiência jurídica no Brasil dos “preços administrados” evoca
o tema em que aflorou, entre nós, a construção do Direito Econômico e,

desde logo, aponta para as questões relacionadas à possibilidade de,
mediante os acordos entre os agentes econômicos, amplamente facilitados
pela concentração empresarial, abalar a premissa segundo a qual seriam as
variações dos preços sempre manifestação de movimentos espontâneos da
oferta e da procura, e impondo, mesmo no seio do ordenamento capitalista,
respostas normativas por parte do Estado, o que vai demonstrado por ampla
gama de exemplos extraídos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
ao longo do século XX.
Ao versarem um ponto privilegiado na reflexão do Professor
Washington Peluso Albino de Souza – a temática da Constituição
Econômica, já presente em artigos publicados na década de 50 do século
passado, e na sua alentada obra Do econômico nas Constituições vigentes,
de 1961 foi recorrente na sua produção ulterior -, os Professores Davi
Augusto Santana de Lelis, Giovani Clark, Ícaro Moreira Ursine, Leonardo
Alves Correa e Samuel Alves do Nascimento trabalham a cosmovisão
presente na Constituição de 1988 em relação ao dado econômico, os
respectivos antecedentes, as resistências à sua efetivação e a sua
desfiguração por obra do poder constituinte derivado.
O artigo do Dr. José Luís Amorim Ribas Filho toca na urdidura do
próprio conceito de “ideologia constitucionalmente adotada” em relação à
ordem econômica e, lastreado nas contribuições de Marcelo Neves acerca
da “Constituição Simbólica”, reflete sobre as dificuldades emergentes da
presença de modelos ideológicos aparentemente contraditórios no bojo do
Texto Constitucional e o papel aparente de reconhecimento normativo de
desequilíbrios a serem superados mediante políticas públicas econômicas,
ao mesmo tempo em que a realidade fática do desequilíbrio permanece, de
tal sorte que o desafio da busca de uma interpretação adequada
permaneceria.
O estudo do Professor Marcus Vinicius Madeira resgata o papel do
Professor Washington Peluso Albino de Souza na construção e justificação
do monopólio estatal do petróleo, aos tempos em que atuara como Consultor
da Associação Comercial de Minas Gerais, como um dos motes para o
reexame do próprio significado da noção de “soberania econômica” e do
quanto o aludido monopólio constitucional a ela se relaciona, até porque se
vem a manifestar como o insumo da maior parte dos produtos
industrializados que se trazem ao mercado, ou mesmo que se utilizam no
âmbito da Administração Pública.

Uma vez expostos os textos que aportaram ao dossiê temático, vamos
aos artigos que versaram temas variados da atualidade, relacionados ao
tratamento jurídico da política econômica.
O Professor Demetrius Barreto Teixeira reexamina, no que se refere
ao discurso da criptomoeda como radicalização do que, nos escritos
weberianos, foi denominado “sistema econômico da autonomia”, a tese,
nascida aos tempos da formação dos Estados Nacionais e mantida, mesmo
depois da queda do Mercantilismo, do poder monetário como expressão da
soberania, e a presença de uma falsa causalidade entre a desestatização do
dinheiro e o fortalecimento da democracia.
O tema da eficácia dos direitos sociais na jurisprudência dos Tribunais
Constitucionais da Itália, Espanha e Portugal, diante do discurso da
austeridade financeira que fundamentou as medidas de combate à crise
mundial instaurada a partir de 2008, com a mudança de orientação, antes
mais voltada a concretizar os direitos sociais, na Corte Constitucional
Italiana, ou com o reforço da orientação mais restritiva a esses direitos, no
caso da Corte Espanhola, ou com a adoção de orientação que reduziria a
margem de discricionariedade em tais restrições, no que tange à atuação da
Corte Lusitana, é que vai comparecer à reflexão da Dra. Paula Uematsu
Arruda.
O Dr. Renel Fleurima realiza o exame de um tema que liga,
indubitavelmente, as questões de política econômica aos direitos humanos,
trata das atividades desenvolvidas na capital do Estado do Amazonas pelos
imigrantes haitianos para assegurar não somente a sobrevivência própria
como para assegurar as remessas para as famílias respectivas ainda
residentes no Haiti, e que vêm a constituir parcela significativa da “renda
nacional” daquele país.
O artigo do Prof. Ricardo Luís Sichel, em parceria com o Dr. Gabriel
Ralile de Figueiredo Magalhães, versa o papel da propriedade industrial
enquanto “forma” de regulação e incentivo ao desenvolvimento de um país,
a partir da perspectiva da Análise Econômica do Direito aplicada ao Direito
Econômico, identificando na comparação entre os números de depósitos e
concessão de patentes ao redor do mundo, sem ingressar nas peculiaridades
do tratamento legislativo, o dado que poderia reforçar o papel que as
instituições onde se pretende produzir o conhecimento teriam no
desenvolvimento global, em especial se pudesse ser superado o próprio
princípio da territorialidade.

O Dr. Vinicius Adami Casal traz sua contribuição criticando o
estabelecimento do axioma da vedação da presença do Estado na economia,
muito presente na jurisprudência brasileira, a despeito do texto expresso da
Constituição de 1988, como um topos retórico que não caberia a quem não
tem a competência para elaborar o Texto Constitucional, mas garantir a
respectiva força normativa, mostrando o papel que o ativismo judicial pode
ter, a bem de ver, numa paulatina substituição informal da Constituição
vigente pela cosmovisão própria do que fora adotado em 1891.
Tais são as contribuições que entregamos à comunidade acadêmica
nacional e internacional, acerca dos desenvolvimentos que a nossa disciplina
tem alcançado, nesta revista em que a dedicação do Dr. Nelso Molon Júnior
tem sido essencial para manter presente este canal de debates, a fim de que
não se destrua a grande contribuição que o Ocidente deu à gestão das
relações humanas, que é justamente o arredar o caráter puramente
voluntarístico do exercício do poder, ainda que este seja o poder econômico
privado.
Boa leitura!

Ricardo Antonio Lucas Camargo
Editor-chefe
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como a instrumentalização dos objetivos de uma política econômica constitucionalmente
fundamentada, definida pelo Estado e construída a partir da perspectiva do interesse público. A
disciplina e a experiência jurídicas dos preços administrados no Brasil e nos demais Estados
capitalistas contemporâneos evidenciam seu papel instrumental para os fins do
desenvolvimento econômico.
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Abstract: This article aims to address the legal category of "administered prices", taking into
account its history and its purposes. Administered prices have been designed as the
instrumentalization of the aims of a constitutionally grounded economic policy defined by the
State and built from the perspective of public interest. The legal discipline and experience of
administered prices in Brazil and in other contemporary capitalist states manifest their
instrumental role for the purposes of economic development.
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Sumário: Introdução. 1 Preço é categoria jurídica e, portanto, elemento do poder. 2 Preço
administrado: instrumento dos Estados capitalistas contemporâneos (“a regulação é, acima de
tudo, filha da necessidade”). 3 Preços administrados – disciplina jurídica (i): topografia
conceitual e operativa. 4 Preços administrados – disciplina jurídica (ii): Ordem Econômica e os
instrumentos organizativos de Direito Econômico. 5 Preços administrados – experiência
jurídica: abrangência material e competência formal. Conclusão. Referências bibliográficas.
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Introdução

O presente artigo trata de um dos instrumentos dos Estados capitalistas
contemporâneos, os “preços administrados”. A mera determinação de preços
em “livre mercado” já demanda uma estrutura jurídica capaz de garantir a
segurança e eficácia das prestações contratuais, sendo, assim, objeto e
expressão de relações de poder estruturalmente encetadas pelo Estado e seu
ordenamento jurídico. Entretanto, os Estados capitalistas contemporâneos
atuam também determinando global e/ou especificamente alguns preços, a
partir de decisões políticas, por meio de um extenso rol de técnicas e
instrumentos jurídicos, caracterizadores do Direito Econômico, enraizados
na experiência jurídica brasileira e de outros Estados capitalistas
contemporâneos. Essa disciplina jurídica dos preços administrados deve, no
Brasil, estar conforme à Ordem Econômica Constitucional, que prevê como
comando normativo para os sujeitos de direito e seus patrimônios a
construção de um tecido econômico vertido à superação do
subdesenvolvimento. A experiência jurídica brasileira desde a década de
1940 pode ser mapeada, dentre outros caminhos possíveis, pela análise da
abrangência material e competência formal, que permitem revelar as
potencialidades e conflitos de uma política econômica na qual interagem
ativamente os Poderes executivo, legislativo e judiciário. A reflexão sobre
preços administrados possibilita um olhar sobre o fenômeno jurídico dos
preços do ponto de vista holístico – muito mais complexo e completo do que
a caricatura neoclássica sobre encontro de vontades entre oferta e demanda
em um mercado livre de barreiras e, portanto, também inexistente na
realidade, isto é, imaginário e não rara vez inútil. Este é um dos
ensinamentos do grande Mestre do Direito Econômico Washington Peluso
Albino de Souza, que mostrou que a técnica jurídica deve estar a serviço do
projeto de emancipação do Brasil e dos brasileiros, rumo ao seu destino de
ser a grande e encantadora expressão da criatividade e generosidade
humanas, em um mundo carente de alternativas e caminhos. Ao nosso
corajoso e primoroso Mestre, devemos o caminho, a senda, a seta: tudo.

1 Preço é categoria jurídica e, portanto, elemento do poder
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Preços Administrados: disciplina e experiência jurídica no Brasil (homenagem a
Washington Peluso Albino de Souza)

Preço é uma categoria jurídica, assim como o mercado é uma
“instituição jurídica” ou o próprio capitalismo é um “modo de produção
jurídico”.1 José Tadeu DE CHIARA esclarece que a noção jurídica de preço
se distancia do senso comum usualmente associado ao termo. Vulgarmente
“preço” representa “aquilo que se paga para a satisfação de necessidade”,
ou, como bem anotado por Washington Peluso Albino de SOUZA, “na
concepção de economia de mercado o preço constitui o indicador mais
precioso, pois representa ou deve representar, a um só tempo, o valor do
bem ou do serviço, expresso em valor de moeda e, portanto, o equilíbrio de
interesses entre comprador e vendedor, na transação.”2
Na formatação das obrigações pactuadas em mercado, entretanto, “o
conceito de preço do ponto de vista jurídico é mais restrito, expressando-se
como uma prestação em dinheiro correspondente a uma prestação de outra
natureza estabelecida em relações de intercâmbio sob o critério de
equivalência entre ambas.”3 A chave para a compreensão jurídica do
conceito de preço estaria, assim, no critério de equivalência que equipara
uma prestação em dinheiro e uma prestação de outra natureza. As prestações
obrigacionais recíprocas instrumentalizadas por preços acordados entre
distintas partes, entretanto, para alcançar seu máximo grau de eficácia,
precisam do Estado, instrumento garantidor da execução dos contratos. O
preço, assim, é só aparentemente uma manifestação da escolha individual: é
o sistema jurídico posto e garantido pelo Estado que ameniza as incertezas
sobre o cumprimento das obrigações e, portanto, do pagamento dos preços.
O preço em mercado é, estrutural e inescapavelmente, uma manifestação do
poder.
Entretanto, os Estados capitalistas contemporâneos, com sua gestão
política da economia, tornam o preço uma manifestação muito mais evidente
ainda das relações de poder. Enquanto, por muito tempo, sob a ideologia
Natalino IRTI. L’ordine giuridico del mercato. Roma: Gius, Laterza & Fligi, 2003, p. VI.
Alysson Leandro MASCARO. Introdução ao Estudo do Direito, São Paulo: Quartier Latin,
2007, p. 12 e ss. Alaôr Caffé ALVES. Estado e Ideologia: aparência e realidade, São Paulo:
Brasiliense, 1987, p. 273 e ss.
2
José Tadeu DE CHIARA. Moeda e Ordem Jurídica. Tese de Doutorado na Faculdade de
Direito da USP, 1986, p. 112-7. Washington Peluso Albino de SOUZA. Direito Econômico.
Belo Horizonte: Sarana, 1980, p. 529. A respeito da acepção jurídica da noção de “preço”, o
Mestre dedicou sua clássica Tese para a Cátedra de Economia Política na Faculdade de Direito
da Universidade Federal de Minas Gerais: Washington Peluso Albino de SOUZA. Ensaio de
Conceituação Jurídica do Preço, passim.
3
José Tadeu DE CHIARA. Moeda e Ordem Jurídica, op. cit., idem.
1
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liberal e individualista, a noção de equivalência resumiu-se à ideia, expressa
por Jhering, de “encontro de egoísmos contrapostos”, o Direito
contemporâneo, incorporando imperativos da democracia de massas e do
Direito Econômico, não mais se limita à estreiteza desta definição: “(...) a
equivalência em inúmeras hipóteses se dimensiona em termos dos interesses
de coletividades ou categorias envolvidas (...).”4 Essa “nova noção de
equivalência” referida por DE CHIARA, ao englobar as necessidades de
coletividades politicamente organizadas, define o surgimento dos chamados
“preços administrados” e sua variedade de sinônimos, naquele vasto
movimento identificado por Karl POLANYI como “a grande
transformação”, que marca a passagem para uma economia não mais à
mercê do “moinho satânico”, moedor de gentes, do mercado liberal
novecentista.5 Administrar preços passa a fazer parte do rol de rotinas dos
Estados capitalistas contemporâneos. A questão central é, como em toda
grande política, “para quem”, com que objetivos?

2 Preço administrado: instrumento dos Estados capitalistas
contemporâneos (“a regulação é, acima de tudo, filha da necessidade”)

Do ponto de vista teórico, a categoria “preços administrados” teve um
grande impulso de sistematização nos EUA, para dar conta de um fenômeno
característico do capitalismo dos grandes conglomerados: a capacidade dos
grandes grupos econômicos eliminarem a concorrência por preço,
administrando-os no longo termo, retirando o caráter espontâneo do
mercado. Um dos autores dedicados ao conceito de “preço administrado” foi
Gardiner Means, assessor econômico do Secretary of Agriculture, em
relatório solicitado pelo Senado dos EUA em meados da década de 1930,
sobre o comportamento dos preços de diversos produtos integrantes do
mercado interno do país, durante a Grande Depressão.
Mesmo em face da maior crise da história do capitalismo, o
comportamento geral dos preços na economia estadunidense mostrou
elevada inflexibilidade, demonstrando grave falha nos mecanismos ditos “de
mercado”, que teimavam em se comportar diferentemente do que os livros
4

Ibidem, idem.
Karl POLANYI. A grande transformação: As origens de nossa época, trad. Fanny Wrobel,
Rio de Janeiro: Campus, 2000, p. 166-83.
5
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textos de economia apontavam como “racional” ou “lógico”. Means
denominou tal inflexibilidade de preços praticados pelos principais agentes
econômicos como “preços administrados”:

The difference between market prices and administered prices is clear.
A market price is one which is made in the market as the result of the
interaction of buyers and sellers. (…). This is the type of price around
which traditional economic theory has been built. An administered
price is essentially different. It is a price which is set by administrative
action and held constant for a period of time. We have an administered
price when a company maintains a posted price at which it will make
sales or simply has its own prices at which buyers may purchase or not
as they wish.6

Os “administered prices” explicavam porque uma parcela dos preços
mantinha trajetória distinta da explicação clássica, não oscilando de modo a
refletir as variações de oferta e procura.7 Concluía-se que os mercados reais
simplesmente não funcionavam tal como descrito nos livros de economia8,
e uma das razões para isso era o fato de que “price administration is part
and parcel of modern enterprise.”9 Mas, no cenário de crises e da
necessidade de superá-las e gerenciá-las politicamente – com técnica
jurídica –, além da administração de preços pelos conglomerados privados,
a economia estadunidense também passou a se caracterizar pela

6

Gardiner MEANS. Industrial Prices and Their Relative Inflexibility. In: Letter from the
Secretary of Agriculture in Response to Senate Resolution No. 17. Washington: Government
Printing Office, 1935, p. 1. Para um aprofundamento dos estudos originários do autor a respeito
do tema, Gardiner MEANS. Notes on Inflexible Prices. In: The American Economic Review,
vol. 26, n. 1, 1936, p. 23 e ss.
7
“[T]he administered-price thesis holds that a large body of industrial prices do not behave in
the fashion that classical theory would lead one to expect”. Gardiner MEANS. The
Administered-Price Thesis Reconfirmed. In: American Economic Association, vol. 62, n. 3,
1972, p. 292.
8
Gardiner MEANS. Big Business, Administered Prices, and the Problem of Full Employment.
In: Journal of Marketing, vol. 4, n. 4, 1940, p. 371-2.
9
Idem, p. 372. As considerações de Means a respeito da correlação entre “administered prices”
e as “modern enterprises” foram aprofundadas em Gardiner MEANS. Implications of the
Corporate Revolution in Economic Theory. In: Adolf BERLE e Gardiner MEANS. The Modern
Corporation & Private Property. New Brunswick: Transaction Publishers, 1999, p. xliv.
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administração pública dos preços, pois “a regulação é filha da
necessidade”.10
O Office of Price Administration – OPA foi a agência do Poder
Executivo com poderes conferidos pelo Emergency Price Control Act de
1942, com competência para estabelecer preços e quantidades máximas de
oferta a uma série de produtos.11 Após sua dissolução em 1947, parcelas de
suas competências foram absorvidas por outros órgãos que atuam até hoje,
desde a produção e distribuição de açúcar (delegada ao Department of
Agriculture pelo Sugar Control Extension Act de 1947) até o controle sobre
aluguéis (delegado ao Office of Housing Expenditer).
Apenas para mencionar o setor açucareiro – em que os EUA tem
notória dificuldade de competir livremente contra os preços de produtores
eficientes, como os brasileiros – , sua produção é objeto de intensa proteção
e regulação de preços pelo Estado, por mecanismos como (i) o Tariff Rate
Quota Scheme, instituído pelo U.S. Sugar Policy de 2014 (que compõe um
conjunto de instrumentos normativos com o Farm Bill também de 2014); (ii)
Marketing loans (sustentação de preços mínimos no mercado interno pela
empresa estatal Commodity Credit Corporation – CCC); (iii) Market
Allotments (reserva de 85% da demanda interna de açúcar para produtores
locais); (iv) Feedstock flexibility program (programa que encaminha o
excesso de estoque dos produtores nacionais para produtores de bioenergia);
Leon HENDERSON demonstra o pragmatismo norte-americano: “The Congress has
declared that inflationary prices are contrary to the public interest. The Congress has spoken,
why then try to convince anyone that he ought cheerfully to accept that fact? Regulation is, after
all, the child of necessity. Let there be grumbling and complaining – the public interest is being
served.” Leon HENDERSON. A Preface to Price Control. In: Law and Contemporary
Problems, vol. 9, n. 1, 1942, p. 4.
11
“The price control contemplated by the Act is control over the maximum prices of all articles,
products, and materials, whether raw materials, foodstuffs, or finished products, and whether at
the manufacturer's, wholesaler's, or retailer's level.” David GINSBURG. The Emergency Price
Control Act of 1942: Basic Authority and Sanctions. In: Law and Contemporary Problems, vol.
9, n.1, 1942, p. 26. Para uma descrição dos debates relativos ao controle de preços nos EUA
contemporâneos ao Emergency Price Control Act, cf. Bernard GRAINEY. Price Control and
the Emergency Price Control Act. In: Notre Dame Law Review, vol. 19, n. 1, 1943, p. 31 e ss.
Para o debate sobre a constitucionalidade do diploma, cf. Joseph AIDLIN. The Constitutionality
of the 1942 Price Control Act. In: California Law Review, vol. 30, n. 6, 1942, p. 648 e ss. Em
1944, a Suprema Corte dos EUA declarou a constitucionalidade do Emergency Price Control
Act ao decidir sobre o caso Yakus V. U.S. Cf. ARNOLD, Robert; BROUGH, Christopher;
WARD, Artemus. Historical Dictionary of the U.S. Supreme Court. Lanham, MD: Rowman &
Littlefield, 1971, p. 563.
10
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e (v) o Crop Insurance Scheme (por meio do qual é assegurada 75% da renda
esperada pelos agricultores norte-americanos com sua cultura).
Essa administração pelo Estado de preços na agricultura chega às
camadas mais sofisticadas da cadeia, com a estatização de ampla parte do
resseguro que garante a atividade das seguradoras ofertantes do seguro rural,
identificada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE,
no julgamento do caso “BB-Mapfre”.12 Do preço mínimo garantido ao
produtor rural até o preço do resseguro (garantia última de reposição das
forças produtivas na subsidiada agricultura estadunidense), a administração
de preços na economia agrícola dos EUA é um caso típico nos países
desenvolvidos, em que a prática real é a administração de preços pelo Estado
e a retórica para exportação é a do liberalismo econômico.
Exemplos semelhantes dessa rica e detalhada experiência de
administração pública de preços encontram-se em inúmeros ordenamentos
jurídicos, como o chinês, o japonês, o coreano e diversos sistemas
europeus.13 A Bélgica, por exemplo, a partir da edição de seu Código de
Direito Econômico, Título 1, do Livro V, determinou que o Observatoire
12

A respeito do histórico da regulação de preços nos EUA, cf. Hugh ROCKOFF. Drastic
measures: A history of wage and price controls in the United States. Nova York: Cambridge
University Press, 1984. Para uma descrição do histórico de atuação do Estado norte-americano
na agricultura, cf. Gary LIBECAP. The Great Depression and the Regulating State: Federal
Government Regulation of Agriculture, 1884-1970. In: Michael BORDO, Claudia GOLDIN e
Eugene WHITE (orgs.). The Defining Moment: The Great Depression and the American
Economy in the Twentieth Century. Chicago: University of Chicago Press, 1998, p. 181-224;
José Eli da VEIGA. Metamorfoses da política agrícola dos Estados Unidos.
Fapesp/Annablume, 1994, passim; Sobre a presença do Estado norte-americano no resseguro
junto aos seguradores que exploram o seguro rural nos EUA, cf. Ato de Concentração no
08012.005526/2010-39 (caso “BB-Mapfre”): “Como se percebe, as dificuldades para montar
uma adequada rede de regulação de sinistro levam às dificuldades para obter os melhores preços
de resseguro, consistindo, os dois fatores, em fortes barreiras à entrada. E isso em um mercado
no qual os preços do resseguro já são anormalmente altos, como ressaltaram as requerentes,
citando o caso dos EUA, onde o resseguro é em grande parte estatizado, para que o sistema
tenha condições de manter-se de pé.”
13
Para uma análise da experiência histórica dos mecanismos de administração de preços no
direito comparado, cf. Fábio Konder COMPARATO. Regime Constitucional do Controle de
Preços no Mercado. In: Revista de Direito Público, n. 97, a. 24, 1991, p. 19-21. Sobre o caso
japonês: Chalmers JOHNSON. MITI and the Japanese miracle: the growth of Industrial Policy.
California: Standford, 1982, p. 305-24. Sobre o leste asiático: Robert WADE. Governing the
market: economic theory and the role of Government in East Asian Industrialization. New
Jersey: Princeton, 1990, p. 52-112. Sobre o caso chinês: Martin JACQUES. When China Rules
the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order, 2a ed. London:
Penguin, 2012, p. 277-92.
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des prix belga (órgão constituído em 2009) passasse a ter competência para
recomendar a adoção de medidas necessárias à correção de mercados cuja
evolução de preços ou margens afigure-se disfuncional.14
Essas experiências fortemente enraizadas – estruturais – de preços
administrados, como a dos EUA, da China ou da União Europeia, apontam
para uma organização sistêmica da administração de preços, como um de
seus inúmeros instrumentos de política econômica. Seu Direito Econômico
encontra-se, de fato, totalmente afastado da retórica liberal absenteísta.

3 Preços administrados – disciplina jurídica (i): topografia conceitual e
operativa

Como afirma Geraldo VIDIGAL, administrar juridicamente os preços
é uma das notas distintivas da organização jurídica do capitalismo
contemporâneo, tarefa muito mais complexa do que meramente estipular
sujeitos e obrigações em relações bilaterais a serem extintas ao momento da
realização da prestação que conforma o conteúdo da obrigação; por essa
razão, o Direito Econômico resolve complexidades que o direito privado
novecentista simplesmente não tem aparato cognitivo para enfrentar:

Distinguem-se ainda das demais as normas de Direito Econômico pela
instabilidade que brota da permanente flutuação do consumo, das
poupanças, dos investimentos, do quadro dos estoques, dos níveis de
emprego, do estado da competição. Para orientar adequadamente o setor
privado, diante das oscilações conjunturais da Economia, deve o Estado
alterar, momento a momento, o condicionamento jurídico de algumas
Conforme o art. V.3 do Código: “Lorsque l'Observatoire des prix constate un problème en
matière de prix ou de marges, une évolution anormale de prix, ou un problème structurel de
marché, il peut consulter les parties concernées, les fédérations professionnelles et les
organisations de consommateurs, et fait rapport de ses constatations au ministre. Son rapport
est transmis dans le même temps à l'Autorité belge de la concurrence qui s'en saisit et, le cas
échéant, aux autorités de régulation sectorielles concernées.” Veja-se a disposição do art. V.4.
do referido diploma: “Art. V.4. S'il s'avère urgent d'éviter une situation susceptible de
provoquer un dommage grave, immédiat et difficilement réparable pour les entreprises
concernées ou pour les consommateurs dont les intérêts sont affectés, ou de léser l'intérêt
économique général, le Collège de la concurrence peut, hormis pour les prix des biens et
services dont les niveaux peuvent être déterminés par ou en vertu de la loi, prendre des mesures
provisoires destinées à répondre aux constatations visées à l'article V, 3.”
14
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variáveis econômicas especialmente significativas, tais como a
quantidade de moeda em circulação, a taxa de juros, a taxa de câmbio,
certos preços, certos prazos, certos estímulos, certos subsídios, certas
garantias.15

A disciplina jurídica dos preços administrados termina por ser exarada
pelo ordenamento jurídico do Estado contemporâneo como um todo,
rotineiramente, como observa Eros GRAU, para quem “[a] atuação do poder
público sobre os preços não é (...) novidade deste século, produto inovador
do intervencionismo econômico — ainda que se tenha manifestado de modo
mais intenso a partir de então e, afinal, toda e qualquer espécie de ação
intervencionista estatal acabe sempre por atingir, direta ou indiretamente, o
comportamento dos preços.”16
Dada essa amplitude, não é de se admirar que “preço administrado”
tenha se tornado uma categoria jurídica localizada em extensa topografia
conceitual, como relembra Washington Peluso Albino de SOUZA: “Preço
Imposto, Controlado, Tabelado, Orientado, Vigiado, Regulado. O
enunciado acima refere-se a algumas das muitas modalidades de preços,
quando se verifica o seu ‘condicionamento’, geralmente em uma política
econômica pública, ou mesmo àquela praticamente pelo Poder Econômico
Privado.”17 Luís Cabral de MONCADA, no mesmo sentido, cataloga a
topografia jurídica como composta de (i) preços máximos, (ii) preços
declarados, (iii) preços controlados, (iv) regime de margens de
comercialização fixas, (v) preços políticos, (vi) preços vigiados, (vii) preços
convencionados, (viii) preços livres, ou (ix) preços contratados.18
Essa catalogação tem por premissa a distinção entre (i) os preços
formados em livre interação no mercado (ii) e os preços politicamente
decididos. Com diversos matizes, tal distinção aparecerá nas tentativas
doutrinárias para auxiliar a decidibilidade concreta dos conflitos ou o
desenho adequado dos comandos jurídicos.
15

Geraldo de Camargo VIDIGAL. Teoria Geral do Direito Econômico, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1977, p. 110.
16
Eros Roberto GRAU. Notas sobre o Ordenamento Jurídico dos Preços. In: Revista da
Faculdade de Direito da UFMG, n. 22, 1979, p. 147.
17
Washington Peluso Albino de SOUZA. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 4a ed. São
Paulo: Ltr, 1999, p. 513-4.
18
Luís Cabral de MONCADA. Direito Económico, 6ª ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2012, p.
465 e ss.
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Hely Lopes MEIRELLES, por exemplo, afirma que

[p]reço é a retribuição pecuniária do valor do bem, do serviço ou da
atividade que se compra ou que se utiliza mediante remuneração. Esse
preço pode ser privado, semiprivado ou público. Preço privado é todo
aquele que se estabelece em livre concorrência; preço semiprivado é o
que a Administração Pública interfere na sua formação, embora
admitindo influências do mercado; preço público é o que a
Administração fixa definitiva e unilateralmente, sem levar em
consideração qualquer variação de oferta e procura. Os preços privados
são próprios e característicos da livre empresa; os semiprivados
resultam da conjugação dos interesses públicos e privados; e os preços
públicos são tarifas, fixadas exclusivamente pelo Poder Público para os
bens e serviços próprios ou delegados.19

Washington Peluso Albino de SOUZA acentua o caráter de verdadeira
“política econômica” nos preços administrados, ao considerar que preços
públicos são

de capital importância para o Direito Econômico, pois se os
considerarmos instrumentalizando os objetivos de uma política
econômica determinada pelo Estado, podemos neles incluir os preços
dos serviços públicos, os das empresas públicas e das sociedades de
economia mista, os garantidos pelo Poder Público, como estímulo à
produção, portanto envolvidos em um espectro amplo no qual se
ajustam. Dir-se-ia, mesmo, que são os preços decorrentes da atuação
dos órgãos públicos no exercício da política econômica, comparecendo
nas atuações do Estado, mesmo na área do denominado “regime de
empresa”.20

Gilberto BERCOVICI aponta, como um dos núcleos de significação
jurídica da categoria dos preços administrados, a potencial supressão da
concorrência ou das premissas da escassez, uma vez que

19

Hely Lopes MEIRELLES. Direito Administrativo Brasileiro, 23ª ed. São Paulo: Malheiros,
1998, p. 527.
20
Washington Peluso Albino de SOUZA. Primeiras Linhas de Direito Econômico, op. cit., p.
515-6.
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preços administrados são o campo de exceção da formação dos preços
concorrenciais. No caso extremo de formação integral do preço pelo
Estado, os preços não são mais o resultado da escassez econômica ou
de escolhas privadas, mas exclusivamente de decisões políticas, que
devem estar fundadas no ordenamento jurídico e tendo por finalidade a
preservação do interesse público, a fim de que guardem sua
racionalidade prática.21

A abrangência material dos preços administrados é vasta, organizando
os fatores do (i) trabalho (manifestamente pela definição do salário mínimo
ou o controle sobre o preço de medicamentos, por exemplo); (ii) do capital
(pela determinação da taxa básica de juros, controle do câmbio ou pela
regulação da poupança); e (iii) os elementos essenciais à organização de
condições materiais de produção (do que constitui um exemplo a energia
elétrica ou o petróleo). Da mesma forma, os preços administrados tendem,
geralmente, a incorporar uma dimensão temporal longa, na ampla base
material sobre a qual incidem, dado que a atividade empresarial se protrai
no tempo, como relembrado por ASQUINI.22
No Brasil, como nos EUA, na China ou na Europa, a história dos
preços administrados também é institucionalmente rica. Costuma-se
mencionar, para fins didáticos, o Convênio de Taubaté, de 1906, como a
primeira atividade atinente à administração sistemática e moderna de preços
no Brasil, por meio do qual os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais conduziram ambicioso plano para a garantia de preços mínimos ao
seu principal produto, base da economia de exportação e do poder político
interno das elites produtoras, que haviam superado os senhores de engenho
do açúcar.23
21

Gilberto BERCOVICI. Petrobras: Monopólio Estatal e Política Concorrencial. In: Direito
Econômico Aplicado: Estudos e Pareceres. São Paulo: Contracorrente, 2016, p. 208.
22
“(...) o fenômeno da produção se desenvolve necessariamente no tempo (...). (...) A extensão
da duração da empresa é, além disso, inerente ao próprio objeto da empresa (Ex.: construção de
uma estrada, fornecimento periódico de mercadorias). A empresa imediatista pode portando ser
tomada em consideração pela economia somente como um fenômeno marginal.” Alberto
ASQUINI. Perfis da Empresa, trad. Fábio Konder COMPARATO. In Revista de Direito
Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, n. 104, 1996, p. 111.
23
José Tadeu DE CHIARA. Moeda e Ordem Jurídica, op. cit., p. 122-3. Ao referir-se à atuação
estatal sobre os preços, o autor chega a afirmar que as medidas relativas ao abastecimento de
produtos e preços revestem-se do caráter de “ordem pública”. Cf. tb. Celso LAFER. O
Convênio Internacional do Café. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e
Financeiro, n. 9, 1973, p. 48-55.
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Com uma vasta abrangência sistêmica, a Lei Delegada nº 4/62, que
dispôs sobre “a intervenção no domínio econômico para assegurar a livre
distribuição de produtos necessários ao consumo do povo”, vindo a ser
recepcionada pela Constituição de 1988, serviu como fundamento para
inúmeros julgados, como (i) o Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento no 268.857, 2a Turma, de relatoria do Min. Marco Aurélio,
julgado em 04.05.200124, ou (ii) o Agravo de Regimento no Recurso
Extraordinário no 392.047-2, 2a Turma, de relatoria do Min. Gilmar Mendes,
julgado 03.05.200525.
Nos termos de seu art. 1º, ficou a União autorizada “a intervir no
domínio econômico para assegurar a livre distribuição de mercadorias e
serviços essenciais ao consumo e uso do povo”, podendo atuar “na fixação
de preços e no contrôle do abastecimento, neste compreendidos a produção,
transporte, armazenamento e comercialização” (art. 2º, II), sujeitando-se a
multa aquele que “exigir, cobrar ou receber qualquer vantagem ou
importância adicional a valores relativos a preços tabelados, congelados,
fixados, administrados ou controlados pelo Poder Público” (art. 11, “m”).26
O Banco Central do Brasil – BACEN, no uso das competências
atribuídas ao Conselho Monetário Nacional e à autarquia pela Lei 4595/64
(arts. 3o, 4o, 10 e 11), insere a categoria jurídica de “preços administrados”
no cálculo que determina o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA, definindo-os como “preços que são menos sensíveis às
“Intervenção da União no Domínio Econômico – Lei Delegada no 4/62 - Recepção pela Carta
de 1988 – Agravo Desprovido.”
25
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da
decisão agravada, fundada em precedente do STF sobre a matéria dos autos. 3. Lei Delegada
no. 04, de 26 de setembro de 1962, recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.”
26
A Lei Delegada nº 4/62 inspirou diversos diplomas subsequentes, tendo sobrevivido à ampla
maioria deles. A MP nº 153/90, revogada pela Lei nº 8.035/90, em seu art. 2º, II, comandava:
“Art. 2º São crimes punidos com reclusão de um a quatro anos ou multa de 5.000 a 200.000
BTN: (...) III - exigir, cobrar ou receber qualquer vantagem ou importância adicional a valores
correspondentes à cobrança de preços tabelados, congelados, administrados, fixados ou
controlados pelo Poder Público, inclusive por meio da instituição ou aumentos adicionais de
taxas ou quaisquer outras importâncias incidentes sobre operações de contratação, compra e
venda ou financiamento.” A Lei nº 8.137/90, art. 6º, III, dispositivo revogado pela Lei nº
12.529/11, possuía redação que mimetizava a da MP nº 153/90: “Art. 6° Constitui crime da
mesma natureza: (...) III - exigir, cobrar ou receber qualquer vantagem ou importância adicional
de preço tabelado, congelado, administrado, fixado ou controlado pelo Poder Público, inclusive
por meio da adoção ou de aumento de taxa ou outro percentual, incidente sobre qualquer
contratação.”
24
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condições de oferta e de demanda porque são estabelecidos por contrato ou
por órgão público.”27 São juridicamente disciplinados pela autoridade
monetária do país como preços administrados os seguintes: (i) Produtos
Derivados de Petróleo (Gasolina, Gás de botijão, Óleo Diesel); (ii) Energia
Elétrica Residencial; (iii) Serviços Telefônicos (Telefone Fixo, Telefone
Público); (iv) Plano de Saúde; (v) Produtos Farmacêuticos; (vi) Jogos
Lotéricos; (vii) Ônibus Interestadual; (viii) Correios; (ix) Barco; (x) Gás
Veicular. Em níveis estadual e municipal, a autoridade aponta: (a) Ônibus
Urbano; (b) Metrô; (c) Ônibus Intermunicipal; (d) Trem; (e) Taxa de Água
e Esgoto; (f) Multa; (g) Táxi; (h) Emplacamento e licença; (i) Gás Encanado;
e (j) Pedágio.28
Como se percebe, a disciplina jurídica positiva incorporou a distinção
básica entre “preços administrados”, “preços tabelados”, “preços
congelados”, “preços fixados” ou “preços controlados pelo Poder Público”,
opondo-os aos “preços livremente formados em mercado”. No ordenamento
jurídico brasileiro, preços administrados são preços politicamente definidos,
em razão de escolhas constitucionalmente fundamentadas.

4 Preços administrados – disciplina jurídica (ii): Ordem Econômica e os
instrumentos organizativos de Direito Econômico

Em nossa Ordem Econômica, dados os comandos para perseguir o
desenvolvimento (art. 3º, II), fundado na soberania nacional (arts. 1º, I, e
170, I), na proteção ao mercado interno (art. 219), e a partir dos poderesdeveres de normatização, fiscalização e planejamento atribuídos ao Estado
(art. 174) na busca de “assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social” (art. 170, caput), Fábio Konder COMPARATO,
no seu referencial estudo sobre o “Regime Constitucional do Controle de

27

Cf., entre tantos, BANCO CENTRAL DO BRASIL. Preços Administrados (com informações
até março de 2016). In: Série Perguntas Mais Frequentes, 2016. Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/FAQs/FAQ%2005Pre%C3%A7os%20Administrados.pdf. Acessado em 2 de dezembro de 2018.
28
Idem.
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Preços no Mercado”, afirmava “a competência estatal para o controle de
preços no mercado”.29
Tratando da Constituição de 1946, na linha inaugurada pela Carta de
1934, de superação de um “constitucionalismo liberal” para a estruturação
de parâmetros de legitimidade constitucional das políticas públicas,
Themístocles Brandão CAVALCANTI afirmava que “seria ilógico admitir
que a Constituição preceituasse a intervenção com o monopólio e não
admitisse por exemplo o contrôle de preços.”30 Seria teratológico determinar
o mais e ignorar o menos, ainda mais em se tratando de atividade jurídica
com grande complexidade.31 SAN TIAGO DANTAS, buscando a
compreensão da Constituição como instrumento dos Estados capitalistas
contemporâneos para o cumprimento das funções para o desenvolvimento,
traça observações nesse mesmo sentido, concretizando uma interpretação
teleológica da Constituição, em forte crítica aos que não compreendiam a
extensão e legitimidade constitucional da disciplina jurídica dos preços
administrados:

Essa compreensão do texto constitucional levaria à conclusão de que o
Estado nacional está desaparelhado juridicamente para exercer, no
campo econômico, as funções de contrôle direto que dêle são
constantemente exigidas, e limitado a intervir pelos meios fiscais e
penais, característicos das concepções teóricas, não das experiências
históricas, do liberalismo. Ora, é dever da exegese constitucional
examinar a letra da Constituição num espírito construtivo, procurando,
29

Fábio Konder COMPARATO. Regime Constitucional do Controle de Preços no Mercado,
op. cit., p. 19. A União Europeia também considera plenamente compatível a regulamentação
de preços e as liberdades econômicas que tutela. Cf. Luís Cabral de MONCADA. Direito
Económico, op.cit., p. 465-7 e ss.
30
Themístocles Brandão CAVALCANTI. Tratado de Direito Administrativo, vol. III, 3ª ed.
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956, p. 26-7.
31
“A intervenção legislativa ou administrativa no domínio dos preços constitui um instrumento
público de regulação do mercado. Ela pode ser feita diretamente, pela fixação ou determinação
do processo de cálculo dos preços de bens ou serviços ou simplesmente pelo controlo
administrativo das suas variações. Pode, igualmente, ser feita por vias indiretas, que vão desde
as leis de defesa da concorrência à tutela sobre as empresas públicas, passando por outras
formas de intervenção com reflexos na fixação de preços.” António Carlos dos SANTOS, Maria
Eduarda GONÇALVES e Maria Manuel Leitão MARQUES. Direito Económico, 7ª ed.,
Coimbra: Almedina, 2014, p. 393. Prosseguem os autores: “Alguns sectores de atividade
económica estão sujeitos a um controlo público mais apertado. Os motivos que justificam esse
controlo ora se relacionam com a natureza do bem ou serviço, ora com a forma de mercado em
que estes se inserem.”
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sem falsear o pensamento do legislador constituinte, as
compatibilidades mais do que as incompatibilidades do texto com as
exigências da ordem social e com os deveres do Estado.32

Assim, como se percebe, a atividade estatal de administração de preços
deve ser submetida ao projeto Constitucional, que lhe dá a coerência
interpretativa e serve de baliza para a harmonização de interesses
conflitantes, a partir da perspectiva da defesa do interesse público: “Ainda
nestes atos, porém, é o interesse da coisa pública que preside à ação
estatal.”33 Por isso, é inviável analisar qualquer aspecto da administração de
preços desvinculado do projeto normativo constitucional e dos instrumentos
que lhe dão concretude, como as leis instituidoras das estatais, as leis de
Ordem Pública Econômica ou as leis de planejamento e orçamento. Os
preços juridicamente administrados, aqui como nos EUA, na China ou na
Europa, devem ser sempre compreendidos em um sistema que lhes dá
coerência.
Essa extensa topografia legal sobre os preços administrados, bem
como sua sistemática confirmação pelo STF, demonstra que eles podem ser
organizados a partir do exercício de qualquer das modalidades de atuação
do Estado em relação à economia (atuação SOBRE A economia – como
normatizador – ou atuação NA economia – como produtor direto): qualquer
delas pode reverberar sobre algum preço, administrando-o sob diferentes
ângulos. 34
32

Preço Uniforme do Açúcar para Todas as Usinas do País: Constitucionalidade do Contrôle
de Preços – Captura da Renda Produzida pela Desigual Distância do Mercado. In: Problemas
de Direito Positivo, 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 67.
33
Geraldo de Camargo VIDIGAL. Fundamentos do Direito Financeiro, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1973, p. 54.
34
A tipologia consagrada no Direito Econômico brasileiro, iniciada por Washington Peluso e
Geraldo Vidigal e sistematizada por Eros Grau, classifica a atuação do Estado em atuação no
domínio econômico e sobre o domínio econômico, a primeira subdividindo-se em atuação por
absorção e atuação por participação e a segunda subdividindo-se em atuação por direção e a
atuação por indução. Cf. Eros Roberto GRAU. A Ordem Econômica na Constituição de 1988:
Interpretação e Crítica, 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 90-100; Eros Roberto GRAU.
Planejamento Econômico e Regra Jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 23-27.
Comparato também ensaiou tal categorização: “Na execução de sua política econômica, o
Estado pode agir unilateralmente, exercendo as prerrogativas do imperium, ou entrar em
colaboração com os agentes privados da economia, numa posição de relativa igualdade.
Atuando de forma imperativa sobre as estruturas econômicas, o Estado poderá agir diretamente,
ou por intermédio de entidades públicas descentralizadas. No primeiro caso, a ação estatal
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A determinação de normas de observância cogente (atuação do Estado
SOBRE A Economia por Direção) terá impacto sobre os preços35, bem como
a concessão de incentivos fiscais ou fomentos (atuação do Estado SOBRE A
Economia por Indução) ou a atuação de empresas estatais operando em
concorrência com empresas privadas (atuação do Estado NA Economia por
Participação36).

5 Preços administrados – experiência jurídica: abrangência material e
competência formal

Nas décadas de 1940 e 1950, os preços administrados foram objeto de
intensa produção normativa, que definiram, como nos EUA e outros Estados
nacionais, preços mínimos e máximos para diversos setores, criando
específicas competências estatais para sua estipulação e execução. 37
traduzir-se-á por um conjunto de normas impositivas, disciplinando a emissão, o valor e a
circulação do papel-moeda nacional; o crédito, o sistema bancário e as sociedades de
financiamento; as atividades das companhias de seguro e a capitalização; as condições de
exploração das riquezas minerais e energéticas; o preço dos produtos básicos na fase de
produção e de consumo etc. (...) Além desta ação unilateral e imperativa, o Estado atua sobre
as estruturas econômicas, quando colabora diretamente com os agentes privados, instituindo
um regime de economia mista.” Fábio Konder COMPARATO. O Indispensável Direito
Econômico. In: Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p.
467.
35
Um exemplo de controle cogente de preços relativos pode ser encontrado na disciplina da
Oferta Pública de Ações (OPA) por aquisição de controle societário, tal como prevista no art.
254-A da Lei das Sociedades Anônimas, que obriga o adquirente a fazer oferta pública de
aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia,
garantindo-lhes o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com
direito a voto, integrante do bloco de controle.
36
A compressão dos spreads bancários possibilitada pela atuação dos bancos públicos na crise
de 2008 é um caso exemplar: “(...) o setor bancário público nacional atuou, durante a crise, mais
do que simplesmente como um banco comercial visando lucros, mas, sobretudo como um órgão
auxiliar da execução da política de crédito do Governo Federal prevista na lei 4595 de
31/12/1964. Seu compromisso foi garantir a liquidez da economia via expansão do crédito
assim como a redução do spread bancário.” Elena SOIHET e César CABRAL. Crise de 2008
e o Papel determinante dos bancos públicos na recuperação da economia brasileira. In: V
Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira, 2012, p. 12.
37
“A regulamentação do consumo interno verificou-se, entre nós, em várias oportunidades:
primeiro, durante a guerra européia, com a criação do comissariado da alimentação pública,
pelos diversos decretos e autorizações legislativas, então baixados para atender a uma situação
difícil, provocada pela subversão do comércio internacional; segundo em 1934, para socorrer à
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O Decreto-Lei nº 2.300/40 criou o Instituto Nacional do Sal, e
determinou, em seu art. 3o., que “incumbe ao Instituto: a) assegurar o
equilíbrio da produção de sal com o seu consumo”. O Decreto-Lei nº
9.879/46 “estabelece preços mínimos para financiamento ou aquisição dos
cereais e gêneros de primeira necessidade de produção nacional” e, nos
termos do art 1o., autorizou o Banco do Brasil a “assegurar pela sua Carteira
de Crédito Agrícola e Industrial, preços mínimos aos cereais e outros
gêneros de primeira necessidade de produção nacional da safra de 1946-47”.
O Decreto-Lei nº 9.826/46 dispôs “sôbre as características, preços e
distribuição do carvão mineral produzido no país”, estipulando no art. 3 o.
que “o preço do carvão nacional é fixado, como medida de emergência, pela
tabela que figura no anexo nº 2”. A Lei nº 86/47 estabelece “medidas para a
assistência econômica da borracha natural brasileira, estabelecido por meio
de seu art. 2o., “até 31 de dezembro de 1950, o preço de Cr$18,00 (dezoito
cruzeiros) a ser pago pelo Banco de Crédito da Borracha S.A., por
quilograma de borracha, posta nos armazéns do vendedor, em Belém do Pará
(...)” A Lei nº 1.506/51 estabeleceu “preços mínimos para o financiamento
ou aquisição de cereais e outros gêneros de produção nacional”. A Lei
1.522/51 criou a “Comissão Federal de Abastecimento e Preços – COFAP”,
que veio a ser objeto de diversas decisões judiciais do STF.
O STF foi chamado inúmeras vezes para se pronunciar sobre a
legalidade da administração de preços, como no Recurso Extraordinário
Criminal n. 18.170-DF, de relatoria do Ministro Edgard Costa, julgado em
06/04/1951, em que se “debate (…) a extensão dos poderes da Comissão
competente no organizar o tabelamento dos preços de géneros ou
mercadorias (...)”, decidindo-se pela competência e qualificando-lhe os fins:
“Indubitável que tem, ante os têrmos precisos e claros dêsse art. 5º [do
Decreto-Lei de 1946]; mas essa atribuição lhe é dada ‘a fim de evitar lucros
excessivos’, como também está expresso inicialmente nesse dispositivo;
com essa restrição se mostra que a intenção que o ditou foi a de opôr
barreiras às especulações ilícitas, aos monopólios, aos açambarcamentos,
outras tantas formas lesivas da economia popular.”
Esse entendimento geral foi mantido no Recurso Extraordinário nº
14.485, também de relatoria do Ministro Edgard Costa, julgado em
população da Capital, vítima da especulação e do encarecimento despropositado da vida;
terceiro, em 1940, com a repressão à especulação provocada pela guerra.” Themístocles
Brandão CAVALCANTI. Princípios Gerais de Direito Público, 3ª ed., Rio de Janeiro: Borsoi,
1966, p. 238-9.
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06/08/1952, em que se discutiu a legalidade do tabelamento do preço do
cinema:

São numerosas as decisões deste Tribunal sobre a legalidade de
tabelamento de preços, tabelamento fixado pelo órgão competente – a
Comissão Central de Preços – sobre mercadorias e serviços (...). Essa
legalidade está em ser autorizada pela Constituição a intervenção de
Governo na ordem econômica, tendo por base o interesse público e por
limite os direitos fundamentais nela assegurados (...), e que manda
suprimir toda e qualquer forma de abuso do poder econômico. Uma das
formas mais claras da instrução no domínio econômico é justamente a
fixação de preços, visando os altos propósitos da deíeza social no
campo da economia.38

No campo da administração de preços de mensalidades escolares, em
1958 o STF reconheceu a competência do Estado, mas atribuiu o seu
exercício ao Ministério específico, e não à COFAP: “Cabe ao Ministério da
Educação, e não à COFAP, o controle de contribuições devidas pelos alunos
aos estabelecimentos de ensino.”39
A Lei nº 4.071/62 tratou do “pagamento a lavradores de cana, que
forneçam a usinas de açúcar ou destilarias”, estipulando em seu art. 2 o. que
o “Instituto do Açúcar e do Álcool fixará, em caráter definitivo, nas
Resoluções que aprovarem os planos anuais de defesa da safra de açúcar e
álcool, as tabelas de preço para a tonelada de cana que vigorarão em cada
Estado produtor, tendo em vista o preço oficial do açúcar cristal tipo
‘Standard’ na condição P.V.U. (pôsto vagão ou veículo na usina), o
rendimento industrial médio de cada Estado e as categorias das respectivas
usinas e destilarias, sendo irredutíveis em relação às safras anteriores as
bases de pagamento expressas em número de quilos de açúcar por tonelada
de cana.”
Com uma preocupação mais abrangente, inclusive destinando-se a
impedir locautes e estratégias de bloqueio de fornecimentos por parte de
38

No mesmo sentido foi julgado o Recurso Extraordinário nº 29.429-DF, de relatoria do
Ministro Ribeiro da Costa, de 12/12/1955. Trecho do voto do Ministro relator: “A lei vigente
(art. º, alínea f da Lei nº 1.522, de 26-12-1951) autoriza o Poder Executivo a intervir no domínio
econômico para tabelar os preços máximos e estabelecer condições de venda de mercadorias
ou serviços, a fim de impedir lucros excessivos, inclusive diversões públicas populares.”
39
Supremo Tribunal Federal. RE MS nº 5498, Rel. Min. Luis Gallotti, j. em 26/11/1958.
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empresários, a mencionada Lei Delegada nº 4/62 visou a instrumentalizar “a
intervenção no domínio econômico para assegurar a livre distribuição de
produtos necessários ao consumo do povo”, fixando no art. 1o. que “a União,
na forma do art. 146 da Constituição, fica autorizada, a intervir no domínio
econômico para assegurar a livre distribuição de mercadorias e serviços
essenciais ao consumo e uso do povo, nos limites fixados nesta lei” e, no art.
2o., que “a intervenção consistirá: II – na fixação de preços e no contrôle do
abastecimento, neste compreendidos a produção, transporte,
armazenamento e comercialização.”
Durante as décadas de 1960 e 1970, a administração de preços típica
de uma economia capitalista prosseguiu constante na ordem jurídica e na
política econômica nacional, e para tanto, inclusive, foi criado um Comitê
Interministerial de Preços – CIP pelo Decreto nº 63.196, de 29 de Agosto de
1968.40
Essa intensa produção normativa sobre preços, de caráter setorial e
geral, foi objeto de inúmeros julgamentos do STF, por figuras
verdadeiramente notáveis como Victor Nunes Leal, indicado ao tribunal por
Juscelino Kubitschek, e Evandro Lins e Silva, indicado por João Goulart. A
legalidade da prática de políticas públicas de preços foi objeto do Recurso
Extraordinário nº 52.010-SP; sob a relatoria do Ministro Victor Nunes Leal,
em 31.05.1965 o STF afastou a ilegalidade da política de administração de
preços públicos, alegada por sociedade empresária que afirmava ter sido
prejudicada por tabelamento de preços de leite em São Paulo. Uma
economia capitalista, como apontado pelo STF, tem o risco como regra, e
entre esses riscos estão a manobra e o direcionamento da políticas públicas,
a partir de escolhas coletivas ou necessidades pragmáticas:

O prejuízo indireto, que resulte de uma política legislativa ou administrativa,
não é indenizável pelo Estado, porque isso importaria paralisar, praticamente,
a iniciativa estatal. Qualquer inovação importante do Estado, no plano da
economia ou das finanças, como, p. ex., a alteração da política cambial, ou a
redução do financiamento público, ou a quebra do padrão monetário, pode
acarretar prejuízo para tais ou quais emprêsas, mas tudo isso de passa dentro
da margem natural do risco da atividade empresarial. (...) Entre várias
soluções admissíveis, ainda que de vantagens públicas controvertidas, o
“Art. 1º. Fica instituído o Conselho Interministerial de Preços (CIP) com a atribuição de fixar
e fazer executar as medidas destinadas a implementação da sistemática reguladora de preços
prevista neste Decreto observada a orientação geral da política econômica do Govêrno Federal.”
40
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Estado é livre de fazer a sua escolha, sem responder pelos prejuízos
resultantes.

Em 1964, a administração dos preços monetários pelo Estado foi
assumida pelo BACEN, que substituiu a Superintendência da Moeda e
Crédito – SUMOC na condução da política monetária. No entanto, em
22.10.1968, também sob a relatoria do Ministro Victor Nunes Leal, o STF
apreciou o Recurso em Mandado de Segurança nº 63.219, interposto contra
decisão que havia declarado inconstitucional ato da SUMOC determinando
a realização do transporte de cargas para os EUA por empresas pertencentes
à Conferência de Fretes Brasil - EUA - Canadá, disciplinando, assim, preços
internacionais relevantes para a economia brasileira. Nessa ocasião, decidiu
o tribunal que a SUMOC era (i) a responsável pela política cambial brasileira
e (ii) que a disciplina do frete impactaria “diretamente o preço do café no
mercado internacional”, “matéria regulada por acôrdos internacionais de que
participa o Brasil”.
A estrutura federativa também estabelecia competências para que os
Estados realizassem administração de preços, nos mesmos moldes em que
os Estados federados nos EUA manejam políticas para específicos produtos
(como a Califórnia para o vinho, por exemplo). No Recurso em Mandado de
Segurança nº. 14.972-RS, de relatoria do Ministro Themístocles Brandão
Cavalcanti, julgado pelo STF em 18.06.1968, no qual se discutiu a
constitucionalidade de Portaria do Governo estadual do Rio Grande do Sul
que fixou o preço da uva destinada à industrialização, o Tribunal foi
expresso: “Quanto à legitimidade da fixação dos preços pelo Estado não há
como negá-la (...). Não é possível enquadrar toda a estrutura federativa em
textos rígidos que impeçam aos Estados exercer as atividades próprias do
Govêrno, na esfera econômica, no que se refere, a produção do Estado.”
O STF também passou a lidar com a categoria jurídica de preço como
um típico conceito jurídico indeterminado, norma econômica em branco ou
objeto da capacidade normativa de conjuntura, aos quais cabia dar
conteúdos concretos e específicos, como no Recurso em Mandado de
Segurança nº 18.931, de relatoria do Ministro Evandro Lins e Silva, julgado
em 12.06.1968, no qual se discutiu a diferença entre preço e valor externo
da mercadoria para atribuir a competência da Carteira de Comércio Exterior
do Banco do Brasil – CACEX para fins de fixação do valor externo,
controlando o comércio exterior:
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A lei distingue entre preço e valor externo: o preço que consta na fatura
está sujeito à instabilidade da oferta e da procura, sofre oscilações,
segundo as peculiaridades de cada comprador, pode estar sujeito a
desconto, abatimentos e reduções de outra espécie. Já o “valor externo”
da mercadoria (...) é o preço ao tempo da exportação, (...) é a cotação
do produto no mercado exportador. (...) Realizando o controle do
comércio exterior, a CACEX é a repartição brasileira a quem compete
colher dados e fornecer às demais autoridades o ‘valor externo’ das
mercadorias importadas. Pouco importa que o preço da fatura seja
outro.” A competência da CACEX é fiscalizar o valor externo, não o
preço, para controlar o comércio exterior. Por isso, não há ilegalidade
na sua conduta.41

Durante as décadas de 1980 e 1990, houve um duplo padrão da
normatização sobre os preços administrados: mantiveram-se preocupações
setoriais com preços e subvenções, mas também buscou-se administrar, por
meio de diversas e sucessivas expedições normativas, o preço do equivalente
universal de uma dada economia: o da própria moeda.
No âmbito setorial, por exemplo, a Lei nº 7.298/84 autorizou o Poder
Executivo a criar o Conselho Nacional de Vitivinicultura – CONAVIN,
dispondo sobre o Plano Nacional da Vitivinicultura, o seguro e o preço
mínimo da uva, comandando em seu art. 1o., § 2o., que “[d]entre suas
competências, o CONAVIN cuidará especialmente de: (...). e) fixar, para a
safra seguinte, o preço mínimo da uva durante os meses de agosto a
dezembro de cada ano, reajustável, em fevereiro, de acordo com os
coeficientes estabelecidos pelas Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional – ORTN.” Seguindo o mesmo padrão, o Decreto nº 599/92
determinou em seu art. 7o. que à “Secretaria Nacional de Política Agrícola
compete: I – consolidar as propostas de Política Agrícola, do Plano de
Diretrizes Agrícolas, dos Planos de Safra, da Política de Preços Mínimos de
Produtos Agropecuários e da programação de execução do segmento de
abastecimento alimentar (...).”
A Lei nº 9.479/97 “dispõe sobre a concessão de subvenção econômica
a produtores de borracha natural”, estabelecendo-se no art. 1o. que “Fica o
Poder Executivo autorizado a conceder subvenção econômica aos
41

Sobre a competência da CACEX, cf. tb: STF. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
nº 15.674, Rel. Min. Evandro Lins e Silva, j. em 15/03/1966.
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produtores nacionais de borracha natural, com o objetivo de incentivar a
comercialização da produção nacional. § 1º. A subvenção corresponderá à
diferença entre os preços de referência das borrachas nacionais e os dos
produtos congêneres no mercado internacional, acrescidos das despesas de
nacionalização.” A Lei nº 9.445/97 “Concede subvenção econômica ao
preço do óleo diesel consumido por embarcações pesqueiras nacionais”,
estipulando seu art. 1o. que “Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
subvenção econômica ao preço do óleo diesel adquirido para o
abastecimento de embarcações pesqueiras – nacionais, limitada ao valor da
diferença entre os valores pagos por embarcações pesqueiras nacionais e
estrangeiras.”
Os preços administrados diretamente pelas estatais também foram
objeto de diversas normativas, como o Decreto nº 137/1991, que instituiu o
Programa de Gestão das Empresas Estatais que, no art. 3°., determinou
competir “ao Comitê de Controle das Empresas Estatais (CCE), instituído
por decreto publicado em 4 de fevereiro de 1991: (...) II – aprovar propostas
das empresas estatais referentes a: a) preços e tarifas públicas.” O Decreto
nº 1.792/96 dispôs nos arts. 19 e 32: “À Secretaria de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais compete: (...) IV – propor ao Conselho de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais parâmetros relativos a: a)
política de preços e tarifas de bens e serviços ofertados pelas empresas
estatais. (...) Art. 32. Ao Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais compete: (...) III – aprovar os parâmetros para a política de preços
e tarifas das empresas estatais que atuem em mercados monopolistas ou
oligopolizados, em consonância com os objetivos macroeconômicos,
definidos pelo Ministério da Fazenda.” A Medida Provisória nº 1.626 50/98, em suas várias reedições, organizou e disciplinou os Sistemas de
Controle Interno e de Planejamento e de Orçamento do Poder Executivo,
dispondo no art. 30 que “Ao Conselho de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais compete compatibilizar a atuação das empresas estatais
com os objetivos e a execução da política econômica mediante: (...) III –
aprovação dos parâmetros para a política de preços e tarifas das empresas
estatais que atuem em mercados monopolistas ou oligopolizados, em
consonância com os objetivos macroeconômicos definidos pelo Ministério
da Fazenda.”
A administração do preço da própria moeda foi objeto de extensa
normatização, como o Decreto-Lei nº 2.284/86 (“Plano Cruzado”), que
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desemprego, amplia e consolida as medidas de combate à inflação” e,
segundo o qual, pelos termos do art. 35, “[f]icam congelados todos os preços
nos níveis do dia 27 de fevereiro de 1986.” O Decreto-Lei nº 2.335/87
(“Plano Bresser”) “[d]ispõe sobre o congelamento de preços e aluguéis,
reajustes mensais de salários e vencimentos, institui a Unidade de Referência
de Preços (URP), e dá outras providências”, impondo, no art. 1o., que
“[f]icam congelados, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, todos os
preços, inclusive os referentes a mercadorias, prestações de serviços e
tarifas, nos níveis dos preços já autorizados ou dos preços à vista
efetivamente praticados no dia 12 de junho de 1987”, medida que seria
flexibilizada, nos termos do art. 2o: “[a]pós o congelamento de que trata o
artigo anterior, seguir-se-á a fase de flexibilização de preços sob rigorosa
observância das regras estabelecidas neste decreto-lei.”
O Decreto nº 96.911/88 reorganizou a estrutura do Ministério da
Fazenda, a fim de levar a cabo a administração dos preços monetários: “Art.
1° O Ministério da Fazenda, criado pelo Alvará, de 28 de junho de 1808, sob
a denominação de Erário Régio, e transformado em Ministério da Fazenda
pela Lei n° 23, de 30 de outubro de 1891, tem em sua área de competência:
(...) VII - participação na política de preços. (...) Art. 17. À Secretaria
Especial de Abastecimento e Preços compete assessorar o Ministro de
Estado na formulação e supervisão da política nacional de abastecimento e
preços e coordenar sua execução.” A Lei nº 7.730/89 (“Plano Verão”)
“[i]nstitui o cruzado novo, determina congelamento de preços, estabelece
regras de desindexação da economia e dá outras providências” e determina
em seu art. 8o. que “[f]icam congelados, por prazo indeterminado, todos os
preços, inclusive os referentes a mercadorias, prestação de serviços e tarifas,
nos níveis dos preços já autorizados pelos órgãos oficiais competentes ou
dos preços efetivamente praticados no dia 14 de janeiro de 1989.”
A Lei nº 8.030/90 (“Plano Collor I”) “[i]nstitui nova sistemática para
reajuste de preços e salários em geral”, vedando, no art. 1o., “por tempo
indeterminado, a partir da data de publicação da Medida Provisória n° 154,
de 15 de março de 1990, quaisquer reajustes de preços de mercadorias e
serviços em geral, sem a prévia autorização em portaria do Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento.” A Lei nº 8.178/91 (“Plano Collor II”)
“estabelece Regras sobre Preços e Salários”, comandando que “[o]s preços
de bens e serviços efetivamente praticados em 30 de janeiro de 1991
somente poderão ser majorados mediante prévia e expressa autorização do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.” Seu art. 2 o. detalha o
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âmbito de incidência: “Art. 2°. O disposto no art. 1° desta lei aplica-se,
também, aos contratos cujo objeto seja: I – a venda de bens para entrega
futura; II – a prestação de serviços contínuos ou futuros; e III – a realização
de obras.”
Esses vários planos econômicos sucessivos trouxeram a maturidade
cultural e institucional que culminou na parte sã do Plano Real (que,
instrumentalizado pelas Leis 8.880/94 e 9069/95, modulou o tratamento da
inflação brasileira a partir de seu caráter inercial42), e conviveram com uma
ampla mobilização da administração de preços setoriais – padrão que se
repetiu no cerne da própria implementação do Plano Real, com a
administração dos preços do gás de cozinha, do crédito dos Bancos Públicos
Federais, inclusive para o financiamento ao Programa de Desestatização.
O Plano Real, em nível global, em sua primeira fase, é a conjugação
da administração de relevantes preços macroeconômicos: os juros, o câmbio
e as barreiras alfandegárias, por um lado, e a manutenção do congelamento
salarial no momento da transição da URV para o Real.43 As tarifas
alfandegárias foram drasticamente reduzidas, o câmbio foi artificialmente
supervalorizado (sobrepondo-se em alguns momentos ao dólar, na
proporção de dois para um) e os juros drasticamente aumentados (tornando-

42

Para uma descrição das fases de implementação do Plano Real, cf., entre outros, Luiz
FILGUEIRAS. História do Plano Real: fundamentos, impactos e contradições. 3. ed. São
Paulo: Boitempo, 2006; André de Melo MODENESI. Regimes Monetários: teoria e experiência
do Real. Barueri: Manole, 2005; Júlio Gomes de ALMEIDA; Luiz Gonzaga BELLUZZO.
Depois da Queda: a economia brasileira da crise da dívida aos impasses do Real. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2002, pp. 361-404.
43
A ideia de “âncora cambial”, definição de uma taxa fixa (ou uma estreita banda de oscilação)
da cotação da moeda brasileira, implementada ao longo da execução do Plano, estava presente
no trabalho de Pérsio ARIDA e André LARA-REZENDE. “The monetary reform will fail if
(...) not anchored in such a way as to preserve its real value over time. One anchor is a rule
limiting drastically the quantity of NC [Novos Cruzeiros, à época], supplied to the economic
system. (…) Another anchor is the exchange rate. Government would lift capital controls and
stands ready to buy or sell dollars at the given exchange rate. (…). The anchor to the NC would
be given by a legal ceiling on a new monetary aggregate defined by the sum of the stock of high
powered money and deposits [em alusão ao regime de depósitos em moeda estrangeira
estabelecido pela revogada Resolução nº 432/77 do Banco Central do Brasil].” Pérsio ARIDA
e André LARA-RESENDE. Inertial Inflation and Monetary Reform in Brazil. Texto para
Discussão nº 85 (Departamento de Economia da PUC/RJ), 1985, p. 19-20.
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se rotineiramente o primeiro ou segundo mais alto do mundo),
administrando-se tais preços públicos em conjunto com diversos outros.44
Houve, durante as décadas de 1980 e 1990, diversos julgamentos do
STF (como o Agravo Regimental nº 89.885-9, de relatoria do Ministro Oscar
Corrêa, julgado em 19.11.1982) que afirmavam a necessidade de
coordenação sistêmica na política de preços administrados. A referida
decisão preservou acórdão em Recurso Extraordinário de Cooperativa de
Produtores de Açúcar contra decisão que a condenou por não respeitar os
preços fixados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) – a cooperativa
postulava não ser necessário ato regulamentar da SUNAB ou do IAA para
prover eficácia a Resolução do Senado, tendo decidido o STF que seria sim
preciso haver Portaria dos órgãos controladores, sob “risco de infringir as
normas que regem a matéria.”
Continuou na década de 1980 a série de julgamentos que organizavam
a competência do sistema de administração de preços e sua extensão
material, a exemplo do Recurso em Habeas Corpus nº. 63.122-3-SP, de
relatoria do Ministro Sydney Sanches, julgado em 8/6/1985, que trata de
condenação por venda de pães franceses com peso inferior a 50 gramas e
reconhece da legalidade do tabelamento de preços no direito brasileiro; ou
do Recurso Extraordinário nº. 99.309-6-RJ, de relatoria do Min. Néri da
Silveira, julgado em 27/10/1987, reconhecendo a competência da extinta
Superintendência Nacional do Abastecimento – SUNAB para disciplina dos
preços no Brasil: “O acórdão, ao manter a sentença concessiva de segurança
às impetrantes, não infratoras, não negou a competência da SUNAB para
intervir no domínio econômico e fixar preços de mercadorias, disciplinando
o sistema de controle nesse âmbito da economia.”
44

André de Melo MODENESI e Rui Lyrio MODENESI. Quinze anos de rigidez monetária no
Brasil pós-Plano Real: uma agenda de pesquisa. In: Revista de Economia Política, vol. 32, n.
3, 2012, p. 390. Após o fim da âncora cambial, com o colapso das reservas internacionais que
possibilitavam ao Governo Federal a manutenção da quase paridade entre real e dólar, foi
adotado o “regime de metas de inflação” em sua substituição, o qual vigora até hoje. Nele, uma
determinada política de preços globais (a meta para a variação dos preços aos consumidores) é
tida como a variável fundamental a subordinar toda a política monetária do Estado brasileiro.
Destaca-se que “[d]iante da expectativa de elevação da taxa de inflação – tendo em vista a
intensidade da desvalorização do real –, o Copom optou por fixar a meta para a taxa Selic em
45% a.a., mostrando explicitamente que a meta de inflação passara a ser a nova âncora nominal
da economia brasileira.” André de Melo MODENESI. Regimes Monetários: teoria e
experiência do real, op. cit., p. 360. A respeito do fim da âncora cambial e o estabelecimento
do regime de metas de inflação, cf. Luiz FILGUEIRAS. A História do Plano Real, p. 185 e ss.
Rev. Sem. de Direito Econômico | Porto Alegre | v. 01 | n. 01 | e0110 | jan./jun. | 2021
https://doi.org/10.51696/resede.e0110

25

Alessandro Octaviani e Lea Vidigal

O STF também operou, nessas décadas, a harmonização da
administração de preços a partir de sua tradução em princípios
constitucionais consagrados pela Constituição de 1988, como relatado pelo
Ministro Moreira Alves, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº. 319-A/DF, julgada em 03.03.1993: “(...) para
conciliar o fundamento da livre iniciativa e do princípio da livre
concorrência com os da defesa do consumidor e da redução das
desigualdades sociais, em conformidade com os ditames da justiça social,
pode o Estado, por via legislativa, regular a política de preços de bens e de
serviços”. O voto propugna a administração dos preços a partir da
conjugação dos diversos valores constitucionais:

Ora, sendo a justiça social a justiça distributiva – e por isso mesmo é
que se chega à finalidade da ordem econômica (assegurar a todos
existência digna) por meio dos ditames dela –, e havendo possibilidade
de incompatibilidade entre alguns dos princípios constantes dos incisos
desse artigo 170, se tomados em sentido absoluto, mister se faz,
evidentemente, que se lhes dê sentido relativo para que se possibilite a
sua conciliação a fim de que, em conformidade com os ditames da
justiça distributiva, se assegure a todos – e, portanto, aos elementos de
produção e distribuição de bens e serviços e aos elementos de consumo
deles – existência digna. Embora a atual Constituição tenha, em face da
Constituição de 1967 e da Emenda Constitucional nº 1/69, dado maior
ênfase à livre iniciativa, uma vez que, ao invés de considerá-la como
estas (arts. 157, I, e 160, I, respectivamente) um dos princípios gerais
da ordem econômica, passou a tê-la como um dos dois fundamentos
dessa mesma ordem, e colocou expressamente entre aqueles princípios
o da livre concorrência que a ela está estreitamente ligado, não é menos
certo que tenha dado maior ênfase às suas limitações em favor da justiça
social, tanto assim que, no artigo 1, ao declarar que a República
Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito,
coloca entre os fundamentos deste, no inciso IV, não a livre iniciativa
da economia liberal clássica, mas os valores sociais da livre iniciativa;
ademais, entre os novos princípios que estabelece para serem
observados pela ordem econômica, coloca o da defesa do consumidor
(...) e o da redução das desigualdades sociais. Para se alcançar o
equilíbrio da relatividade desses princípios – que, se tomamos em
sentido absoluto, como já salientei, são inconciliáveis – e, portanto, para
se anteder aos ditames da justiça social que pressupõe esse equilíbrio, é
mister que se admita que a intervenção indireta do Estado na ordem
econômica não se faça apenas a posteriori, com o estabelecimento de
sanções às transgressões já ocorridas, mas também a priori, até porque
a eficácia da defesa do consumidor ficará sensivelmente reduzida pela
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intervenção somente a posteriori, que, às mais das vezes, impossibilita
ou dificulta a recomposição do dano sofrido.

Esse fio condutor na administração dos preços públicos brasileiros,
com um olhar para os preços globais da economia e também para definições
setoriais, seguiu-se também durante as décadas de 2000 e 2010.
A Lei nº 10.180/01 “organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento
e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de
Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal”.45
A Lei nº 10.453/02 organiza subvenções ao preço e ao transporte do álcool
combustível e subsídios ao preço do gás liquefeito de petróleo – GLP.46 O
Decreto nº 4.937/03 regulamenta o art. 4o. da Lei no 10.742, de 6 de outubro
de 2003, para estabelecer os critérios de composição de fatores para o ajuste
de preços de medicamentos.47 A Lei nº 11.326/06 estabelece as diretrizes
Dispondo no art. 7o.: “Compete às unidades responsáveis pelas atividades de
planejamento:(...). VIII – estabelecer políticas e diretrizes gerais para a atuação das empresas
estatais.”
46
Dispondo nos arts. 1o., 2o. e 3o.: “Art. 1o. Parcela dos recursos financeiros oriundos da
arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico de que trata o art. 177, § 4o.,
da Constituição, será destinada à concessão de subvenções aos preços ou ao transporte do álcool
combustível e de subsídios ao preço do gás liqüefeito de petróleo - GLP. Art. 2o. As subvenções
aos preços ou ao transporte do álcool combustível de produção nacional serão concedidas
diretamente, ou por meio de convênios com os Estados, aos produtores ou a suas entidades
representativas, inclusive cooperativas centralizadoras de vendas, ou ainda aos produtores da
matéria-prima, por meio de medidas de política econômica de apoio à produção e à
comercialização do produto. Art. 3º. As medidas de política econômica referidas no art. 2º
visam a assegurar a estabilidade do setor produtivo, reduzir a volatilidade de preço e contribuir
para a estabilidade da oferta do produto e serão criadas por ato do Poder Executivo, a seu
exclusivo critério”.
47
“Art. 2o. O ajuste de preços de medicamentos será baseado em um modelo de teto de preços
calculado com base em um índice, um fator de produtividade, uma parcela de fator de ajuste de
preços relativos intra-setor e uma parcela de fator de ajuste de preços relativos entre setores.”
A Lei nº 10.742/03 “[d]efine normas de regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED e altera a Lei no 6.360, de 23 de setembro
de 1976”, dispondo nos arts. 1o. e 4o.: “Art. 1o. Esta Lei estabelece normas de regulação do setor
farmacêutico, com a finalidade de promover a assistência farmacêutica à população, por meio
de mecanismos que estimulem a oferta de medicamentos e a competitividade do setor. (...) Art.
4o. As empresas produtoras de medicamentos deverão observar, para o ajuste e determinação
de seus preços, as regras definidas nesta Lei, a partir de sua publicação, ficando vedado qualquer
ajuste em desacordo com esta Lei. § 1o. O ajuste de preços de medicamentos será baseado em
modelo de teto de preços calculado com base em um índice, em um fator de produtividade e
em um fator de ajuste de preços relativos intra-setor e entre setores.”
45
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para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e
Empreendimentos Familiares Rurais e o Decreto nº 5.996/06 dispõe sobre
“a criação do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar –
PGPAF”48. O Decreto nº 7.358/10 institui o “Sistema Nacional do Comércio
Justo e Solidário – SCJS e cria sua Comissão Gestora Nacional”.49 A Lei nº
12.382/11 dispõe sobre o valor do salário mínimo em 2011 e “a sua política
de valorização de longo prazo”.
Além disso, durante as décadas de 2000 e 2010, a chamada “delegação
de competência” para a “capacidade normativa de conjuntura” na
administração de preços foi avaliada e sufragada pelo STF diversas vezes.
No Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº. 23.543-1-DF, de
relatoria do Ministro Ilmar Galvão, julgado em 27.06.2000, foi confirmada
a legalidade da fixação do preço da cana-de-açúcar pelo Ministério da
Fazenda:

Ficou, portanto, a cargo do Ministério da Fazenda, responsável pela
execução da política econômica do Governo, tão-somente decidir
acerca dos critérios de oportunidade e de extensão das alterações
autorizadas pela lei, para o regime de preço da cana-de-açúcar,
Apontando em seus arts. 1o. e 2o.: “Art. 1o. Fica instituído o Programa de Garantia de Preços
para a Agricultura Familiar - PGPAF nas operações contratadas no âmbito do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. Art. 2o. O PGPAF tem por
objetivo assegurar a remuneração dos custos de produção aos agricultores familiares
financiados pelo PRONAF por ocasião da amortização ou da liquidação de suas operações de
crédito junto aos agentes financeiros. § 1o. A garantia consiste na concessão de bônus de
desconto representativo do diferencial entre os preços de garantia definidos anualmente e os
preços de comercialização praticados no período que antecede a amortização ou liquidação do
financiamento. § 2º. O preço de garantia de que trata o art. 3o, § 3o, inciso II, alínea 'd', será
definido com base no custo de produção variável de cada produto, apurado conforme
metodologia definida pelo Comitê Gestor do PGPAF, acrescido ou decrescido de uma variação
de até dez por cento, não podendo ser inferior ao preço mínimo do referido produto, definido
anualmente pelo Governo Federal.”
49
“Fica instituído, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, o Sistema Nacional do
Comércio Justo e Solidário - SCJS, para coordenar as ações do Governo Federal voltadas ao
reconhecimento de práticas de comércio justo e solidário e à sua promoção.” Seus arts. 2o. e 3o.
dispõem: “Art. 2o. Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: (...) V – preço justo: é a
definição de valor do produto ou serviço, construída a partir do diálogo, da transparência e da
efetiva participação de todos os agentes envolvidos na sua composição que resulte em
distribuição equânime do ganho na cadeia produtiva.” “Art. 3. O SCJS tem por finalidade
fortalecer e promover o comércio justo e solidário no Brasil, o que compreende alcançar os
seguintes objetivos: (...) II – favorecer a prática do preço justo para quem produz, comercializa
e consome.”
48

Rev. Sem. de Direito Econômico | Porto Alegre | v. 01 | n. 01 | e0110 | jan./jun. | 2021
https://doi.org/10.51696/resede.e0110

28

Preços Administrados: disciplina e experiência jurídica no Brasil (homenagem a
Washington Peluso Albino de Souza)
alterações essas que o legislador, cuja produção normativa não possui a
agilidade reclamada por providências da espécie, declinou de por em
prática, ele próprio, delas incumbindo o Ministro da Fazenda, com o
que, aliás, não inovou, já que os preços da cana-de-açúcar sempre foram
fixados pela referida autoridade (...).

Em outro acórdão do STF de 12.09.2000, no Agravo em Recurso
Extraordinário nº. 226.836-2-MS, da relatoria do Ministro Nelson Jobim, a
competência da SUNAB, extinta em 1997, foi julgada e confirmada.
Ainda nos anos 2000 foi também discutida pelo tribunal a manutenção
de padrões de administração de preços privados a partir de critérios de
interesse público, como no exemplo da meia-entrada em cinema para
estudantes (discutida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1.950SP50) ou para doadores de sangue (objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº. 3512-ES51).

Conclusão

A disciplina e a experiência jurídicas dos preços administrados no
Brasil, como nos relevantes Estados capitalistas contemporâneos, é um
instrumento de rotina enraizado para os fins do desenvolvimento da
economia. Essa constatação autoriza a afirmativa de que o discurso dos
países centrais e seus núcleos de propagação – recebidos avidamente por
nossas elites jurídicas e econômicas – é mera mercadoria de exportação,
50

Cujo relator foi o Ministro Eros Grau, julgada em 03.11.2005 (discute a constitucionalidade
da lei paulista de meia-entrada a estudantes): “No caso, se de um lado a Constituição assegura
a livre iniciativa, de outro determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes a
garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto (...). Ora, na
composição entre esses princípios e regras há de ser preservado o interesse da coletividade,
interesse público primário. A superação da oposição entre os desígnios de lucro e de
acumulação de riqueza da empresa e o direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, como
meio complementar a formação dos estudantes, não apresenta maiores dificuldades.”
51
Também de relatoria do Ministro Eros Grau, julgada em 15.02.2006 (trata da lei capixaba de
meia-entrada a doadores de sangue): “Ora, o §4º do artigo 199 da Constituição do Brasil
estabelece que a lei disporá sobre condições e requisitos que facilitem a coleta de sangue. Veda
todo tipo de comercialização, mas admite o estímulo à coleta de sangue. (...) Assim, o que o
Estado do Espírito Santo faz através da lei atacada é estimular as doações de sangue, atuando
sobre o chamado domínio econômico por indução.”
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técnica de dominação, e não a realidade de seus ordenamentos jurídicos e
aparatos institucionais. Os ensinamentos teóricos e o exemplo de vida do
Mestre Washington Peluso Albino de Souza são um antídoto, ainda hoje,
contra o colonialismo mental e um incentivo a pensar a Ordem Econômica
brasileira a partir de nossos problemas, elaborando as nossas soluções,
criando o nosso Direito Econômico.
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Resumo: Este trabalho busca examinar a contribuição de Washington Peluso Albino de Souza
para a afirmação do monopólio estatal do petróleo e a criação da Petrobrás, consubstanciada na
elaboração da “Tese Mineira do Petróleo”, documento cujo conteúdo foi plasmado na Lei n.º
2.004/1953. Para a realização desse objetivo, analisa-se o conceito de soberania, assim como
sua importância na atualidade. A partir desse contexto, pretende-se desenvolver a noção de
soberania econômica, em suas notas conceituais, sua positivação na Constituição de 1988 e o
caráter fundamental para autonomia da política econômica do Estado. Em seguida, analisa-se a
relação entre soberania econômica e o controle estatal sobre os recursos minerais estratégicos,
concebidos como a “espinha dorsal da economia de um país”. Traçado esse quadro, examinase o processo de disputas e de conflitos de interesses, bem como o pano de fundo histórico,
jurídico e econômico, que culminaram na elaboração da “Tese Mineira do Petróleo”.
Palavras-chave: Soberania; soberania econômica; globalização; política energética; recursos
minerais estratégicos; petróleo; “Escândalo do Petróleo”, “Tese Mineira do Petróleo”.
Abstract: This work seeks to examine the contribution of Washington Peluso Albino de Souza
to the affirmation of the state monopoly on oil and the creation of Petrobras, embodied in the
elaboration of the "Miner Petroleum Thesis", a document whose content was shaped by “Lei
n.º 2.004/1953”. To achieve this goal, the concept of sovereignty is analyzed, as well as its
importance today. From this context, it is intended to develop the notion of economic
sovereignty, in its conceptual notes, its positiveness in the Constitution of 1988 and the
fundamental character for autonomy of the state's economic policy. Next, we analyze the
relationship between economic sovereignty and state control over strategic mineral resources,
conceived as the "backbone of a country's economy". As well as this framework has been
drawn, we examine the process of disputes and conflicts of interest, as well as the historical,
legal and economic background, which culminated in the elaboration of the "Miner Petroleum
Thesis".
Keywords: Sovereignty; economic sovereignty; globalization; energy policy; strategic mineral
resources; oil; "Oil Scandal", "Miner Petroleum Thesis".
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Sumário: Introdução. 1 Soberania, Capacidade Energética e Política Econômica. 2 Do Serviço
Geológico e Mineralógico do Brasil ao Escândalo do Petróleo. 3 O “Petróleo é Nosso”: um
projeto nacional. Considerações Finais. Referências Bibliográficas.

Introdução

Realizar homenagens – principalmente quando devidas e merecidas –
normalmente não é algo fácil, ao contrário do que se possa imaginar à
primeira vista. Mais difícil é a empreitada quando se trata o homenageado
de alguém que deixou marcas profundas e indeléveis por onde passou, assim
como naqueles com quem conviveu. É o caso do saudoso Washington
Peluso Albino de Souza (1917-2011), Professor Emérito da Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – a famosa “Casa
de Afonso Penna” – cuja importância para o Direito Econômico brasileiro
merece um capítulo especial.
O Professor Washington, como era – e ainda é – carinhosamente
chamado por seus inúmeros discípulos (e pelos discípulos destes), foi o
primeiro colocado no processo seletivo da Faculdade Livre de Direito
(UFMG) em 1932, ingressando no Curso de Direito no ano seguinte.
Ensinou Economia Política naquela Faculdade, remontando o início da
atividade docente na referida unidade de ensino ao ano de 1951, após a
realização de concurso público caracterizado por uma “uma tumultuada
disputa à moda antiga, que não era apenas técnica, mas também ideológica
e sujeita a influências políticas”1, na qual as simpatias não se encontravam
1

Nesse sentido, cf. SILVA, Antônio Álvares. Washington Albino, uma saudade que não passa.
Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Número Especial em Memória do Professor
Washington Peluso Albino de Souza. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2013,
p. 78. Destaca Antônio Álvares da Silva, Professor Titular Aposentado da Faculdade de Direito
da UFMG, que Washington Peluso Albino de Souza “fez concurso para a matéria na Faculdade
de Direito da UFMG, numa tumultuada disputa à moda antiga, que não era apenas técnica, mas
também ideológica e sujeita a influências políticas. Em sua tese, Ensaio de conceituação
jurídica do preço, fez uma análise abrangente e completa do instituto, superando a noção de
preço apenas como valor de venda, como era entre os romanos: res tantivalet quanti vendi.
Entrou na discussão medieval do preço justo, a mercatura honesta que se pregou em Florença
até chegar aos tempos modernos da sua determinação segundo a lei da oferta e da procura,
temperada por considerações éticas que transcendem as econômicas. Já nesta tese propunha a
criação do Direito Econômico que teria como objeto a política econômica constitucionalmente
adotada, objeto que não mais coincidia com a Economia Política até então estudada. O
candidato indicado para a cátedra, Oscar Correia, por ser político e mais tarde ministro do STF,
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favoráveis à sua pessoa. Sua relação com a Faculdade de Direito da UFMG
foi intensa e profícua – em realidade, a obra de uma vida –, obtendo junto a
esta os títulos de Doutor, Livre-Docente e Professor Titular, além de
coordenar seus cursos de pós-graduação, com os quais continuou a colaborar
mesmo após a aposentadoria. Foi, ainda, seu Diretor durante o período de
1986-1990.
Eros Roberto Grau, Professor Titular aposentado de Direito
Econômico da Faculdade de Direito da USP e Ex-Ministro do Supremo
Tribunal Federal, destaca que Washington Peluso Albino de Souza foi “o
pai do Direito Econômico brasileiro”. Põe em relevo, ainda, que a certidão
de nascimento do Direito Econômico no Brasil remonta ao ano de 1949, com
“a publicação da tese Ensaio de Conceituação Jurídica do Preço (Imprensa
Oficial, Belo Horizonte, 1949), na qual a ideia de Direito Econômico é
esboçada”2, pelo mestre mineiro. Washington Peluso Albino de Souza foi,
também, o responsável pela introdução no Brasil da disciplina de Direito
Econômico na grade curricular dos cursos de direito – cujo marco é sua
inclusão, em 1969, no currículo do Curso de Direito da UFMG –, tendo sido,
ainda, o seu primeiro professor. Igualmente, foi o criador, em agosto de
1972, da Fundação Brasileira de Direito Econômico, atuante até os dias de
hoje sob a regência de Giovani Clark3.
Washington Peluso Albino de Souza teve como preocupação central
de sua vasta obra a seguinte tríade: soberania, democracia e cidadania (esta
compreendida sob o prisma da dignidade da pessoa humana). O Professor
Washington a sintetizou em entrevista concedida ao Programa “Memória e
Poder”, da TV da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no dia
26 de julho de 2008, ao destacar o planejamento econômico como
instrumento fundamental para superar problemas cruciais do horizonte
nunca a assumiu. Então o professor Washington Albino tornou-se catedrático interino” (Op.
cit., p. 78-79).
2
GRAU, Eros Roberto. Homenagem ao Professor Washington Peluso Albino de Sousa:
Estudos sobre WPAS. Revista da Faculdade de Direito da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, v. 106/107. São Paulo: Faculdade de Direito da USP, jan.-dez.
2011/2012,
p.
883
–
886.
Disponível
em:
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67971/70579. Acesso em 15 de janeiro de
2021.
3
A Fundação Brasileira Direito Econômico (FBDE), transformou-se desde 2012 em Grupo de
Estudos da Fundação Brasileira Direito Econômico (FBDE), registrado na Faculdade de Direito
da UFMG. Porém, ela continua a realizar as mesmas funções de pesquisar, estudar e divulgar o
Direito Econômico, usando ainda o como nome fantasia FBDE e permanece dirigida pelo Prof.
Giovani Clark, discípulo do homenageado.
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histórico brasileiro, como, por exemplo, a fome, a miséria, o desemprego e
o desamparo à infância. Enfim, os principais ingredientes que tornam
nebuloso o futuro do país4.
Em 10 de agosto de 1999 ocorreu na referida Assembleia Legislativa
debate entre o homenageado e o jurista alemão Friedrich Müller, resultando
na elaboração do texto “Democracia e Exclusão Social”5. Nesse trabalho,
reforça o projeto teórico de afirmação da efetiva autonomia dos indivíduos
e preservação dos direitos de cidadania, para que haja possibilidade de vida
digna a todos os brasileiros. Por conta disso, inclusive, lamentou a não
inclusão da soberania (notadamente em sua dimensão econômica) no rol das
cláusulas pétreas6.
Entretanto, Washington Peluso Albino de Souza não foi apenas um
homem de ideias e reflexão. Prova disso foi sua relevante atuação no
processo que resultou na criação da Petrobrás, sendo figura emblemática da
campanha “O Petróleo é Nosso”, movimento com caráter popular e
democrático de afirmação da soberania nacional. Sua vida, obra e exemplo
foram, assim, um “sonho de liberdade”, daqueles que se sonham
coletivamente, e, como dizia Raul Seixas na música Prelúdio, “sonho que se
sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é
realidade”. Para atingir o objetivo perseguido, em “tempos estranhos”, como
diria Slavoj Zizek, nos quais o escárnio à ciência e à reflexão estruturada são
uma constante – muitas vezes no que diz com a própria importância da vida
humana – estudar-se-ão as os elementos que se fizeram presentes na
elaboração pelo homenageado da chamada “Tese Mineira do Petróleo”,
decisiva para a criação da Petrobrás em sua feição original, dentro de seu
contexto histórico, sociológico e econômico.
Desse modo, o presente trabalho, de caráter exploratório e descritivo,
examinará a referida contribuição de Washington Peluso Albino de Souza,
partindo-se, em um primeiro momento, da análise do conceito de soberania,
desde sua gênese até a definição de suas notas essenciais, avançando para o
4

SOUZA, Washington Albino Peluso de. Entrevista do Professor Washington Albino
concedida ao Programa “Memória E Poder”, em julho de 2008. Revista da Faculdade de
Direito da UFMG, Número Especial em Memória do Professor Washington Peluso Albino
de Souza. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2013, p. 530.
5
Originariamente publicado na Revista da Faculdade de Direito da UFMG, n. 37, no ano de
2000, e, posteriormente, incorporado à obra “Teoria da Constituição Econômica”, de 2002.
6
SOUZA, Washington Albino Peluso de. Teoria da Constituição Econômica. Belo
Horizonte: Del Rey, 2002, p. 542.
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exame da feição econômica desta (a chamada soberania econômica) e a
maneira como a ela se relaciona a gestão de recursos minerais estratégicos,
com ênfase no petróleo. Após, será analisada a questão do petróleo, que se
instala definitivamente no debate nacional a partir da década de 1930, e a
chamada “Tese Mineira do Petróleo. Por fim, destaca-se que a pesquisa
desenvolvida, em essência, teve natureza bibliográfica e documental.

1 Soberania, Capacidade Energética e Política Econômica

O tema da soberania econômica é, sem sombra de dúvida, uma
questão crucial para o Direito Econômico, especialmente sob uma
perspectiva crítica, em que este é compreendido como ramo jurídico dotado
de uma racionalidade essencialmente macroeconômica, porque “trata da
ordenação dos processos econômicos ou da organização jurídica dos espaços
de acumulação, atuando de maneira direta nas questões referentes à
estratificação social”7. A possibilidade de análise das estruturas sociais sob
um prisma totalizante é condizente com sua gênese, vinculada às profundas
e significativas transformações operadas pelos fenômenos das constituições
sociais do século XX, da democracia de massas e do sufrágio universal8.
Desse modo, compreende-se a razão pela qual Direito Econômico é
um campo de investigação científica autônomo, diferindo dos demais ramos
jurídicos porque “versa obrigatoriamente sobre ‘atos e fatos econômicos’,
porém sob o prisma ‘político-econômico’”9, isto é, da disciplina jurídica das
questões de cunho macroeconômico. Esse viés de desenvolvimento jurídicodogmático é coerente com o projeto civilizatório de superação do
subdesenvolvimento10 inscrito na Constituição da República de 1988 em
7

BERCOVICI, Gilberto. As Origens do Direito Econômico: Homenagem a Washington Peluso
Albino De Souza. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Número Especial em
Memória do Prof. Washington Peluso Albino de Souza. Belo Horizonte: Faculdade de
Direito da UFMG, 2013, p. 262.
8
BERCOVICI, Gilberto. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Número Especial em
Memória do Prof. Washington Peluso Albino de Souza. Belo Horizonte: Faculdade de
Direito da UFMG, 2013, p. 262-263.
9
SOUZA, Washington Albino Peluso de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 6ª ed. 2ª
tiragem. São Paulo: LTR, 2017, p. 61.
10
O subdesenvolvimento, aqui compreendido sob a perspectiva de Celso Furtado, caracterizase como uma configuração específica da periferia do sistema capitalista, reprodutível em
distintos patamares de crescimento. O subdesenvolvimento não se caracteriza como uma etapa
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várias disposições, desde o início do texto constitucional vigente (artigo 3º
e seus incisos11), e, posteriormente, nos artigos 170 e 219, por exemplo.
Nesse sentido, destaca-se que a soberania, em sentido lato,
caracteriza-se como a qualidade de poder supremo (suprema potestas) do
Estado, apresentando dois aspectos distintos: o interno e o externo. No plano
interno, consiste no “imperium que o Estado possui sobre o território e a
população, assim como a superioridade do poder jurídico deste em face dos
demais poderes sociais, que lhe ficam sujeitos, de forma mediata ou
imediata”12. No externo, significa “a manifestação independente do poder
do Estado perante outros Estados, ou seja, a equivalência entre os Estados
(ao menos sob o ponto de vista jurídico) na ordem internacional”13.
A elaboração do conceito de soberania em suas linhas mestras,
equilibrando suas dimensões jurídica e política, remonta ao século XVI,
caracterizando-se como um dos alicerces da ideia de Estado Moderno e
sendo a ela conata14. Esse conceito apresenta-se como histórico, pois, como
salienta Georg Jellinek, ele “não foi descoberto no gabinete de sábios
histórica comum e necessária a todos os países, mas, sim, como um dos possíveis resultados da
evolução da economia mundial moderna – isto é, uma espécie de desenvolvimento econômico
histórica e culturalmente situado que se observa nos países periféricos ou dependentes –,
impulsionado pela eclosão da Revolução Industrial, na Europa do século XVIII. Dentro da vasta
obra de Celso Furtado, cf., sobre o tema do subdesenvolvimento, os seguintes trabalhos:
FURTADO, Celso. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, 5ª ed. Rio de Janeiro:
Contraponto, 2009; FURTADO, Celso. O Mito do Desenvolvimento Econômico. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1973; e Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico. São Paulo:
Companhia Nacional, 1967.
11
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, Art. 3º: “Constituem objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e
solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização
e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.
12
BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 132.
13
BONAVIDES, Paulo. Op. cit., 2019, p. 132-133. Quanto a esse aspecto, Anderson
Vichinkeski Teixeira adverte, com lucidez, que os Estados nacionais são participantes de um
contexto macropolítico em que “o jurídico se encontra, muitas vezes, submetido a determinadas
condições e ao poder de agentes específicos”, de modo que se deve evitar a compreensão da
soberania sob um viés puramente idealizado. (TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski.
Globalização, soberania relativizada e desconstitucionalização do Direito. In: TEIXEIRA,
Anderson Vichinkeski e LONGO, Luís Antônio (Coord.). A Constitucionalização do Direito.
Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 2008, p. 31.
14
MATTEUCCI, Nicola. Soberania. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola;
PASQUINO, Gianfranco (coord.). Dicionário de política. 4.ª ed. Brasília: EdUnB, 2007, p.
1179.
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estranhos ao mundo, senão que deve sua existência a forças muito poderosas,
cujas lutas formam o conteúdo de séculos inteiros”15. Paulo Bonavides
adverte, nesse ponto, que “a Antiguidade o desconheceu em suas formas de
organização política, haja vista o exemplo da polis grega, do Estado-cidade
na Grécia clássica”16. De fato, a Antiguidade ou a Idade Média europeia não
apresentaram conceito correlato, embora em tais épocas possam ser
identificados antecedentes que contribuíram para a formulação do conceito,
notadamente a partir do século XIII da era cristã17. Destaca-se, no início do
século XIV, o pensamento de Marsílio de Pádua18, que, em um contexto de
afirmação do poder temporal decorrente da disputa entre Felipe, “O Belo”,
da França e o Papado, defende, de modo pioneiro, a supremacia do Estado
em relação à Igreja.
Comumente atribui-se o marco fundacional deste conceito a Jean
Bodin, na obra intitulada “Les Six Livres de la République”, que data de
1576. O seu mérito reside no fato de ter sido ele o primeiro sistematizador
do princípio da soberania enquanto fundamento para o exercício do poder
estatal19, propondo-se a “criar a doutrina que permitiria à monarquia da
15

JELLINEK, Georg. Teoria General del Estado. Trad. da 2ª ed. alemã por Fernando De Los
Rios. Buenos Aires: Editorial Albatros, 1973, p. 327.
16
BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 133-134.
17
Nesse sentido, cf. MATTEUCCI, Nicola. Soberania. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI,
Nicola; PASQUINO, Gianfranco (Coord.). Dicionário de política. 4.ª ed. Brasília: EdUnB,
2007, p. 1181-1182.
18
Marsílio de Pádua (ou Padova) (1275-1342 ou 43), que foi reitor da Universidade de Paris
no período de 1312-1313, vivenciou um contexto de disputa pela supremacia do poder temporal
entre o papa e o rei, assim como um atmosfera espiritual de independência do Estado em relação
à Igreja, defendeu a supremacia da comunidade política (povo), como fundamento do poder da
realidade que seria conhecida como Estado, sendo este independente do poder do Papa ou da
Igreja, ou, nas palavras de Simone Goyard-Fabre, “no Defensor Pacis, que foi publicado em
Paris em 1324, o paduano Marsílio não escondia sua hostilidade ao papado. Sem dificuldade,
condenava qualquer ascendência do poder eclesiástico sobre o poder temporal da comunidade
civil e opunha, de maneira categórica, à autoridade de obediência teocrática, o monismo de um
poder essencialmente leigo” (GOYARD-FABRE, Simone. Os Princípios Filosóficos do
Direito Político Moderno. Trad. Irene A. Paternot. São Paulo: Martins Fontes: 1999, p. 8).
19
ZIMMERMANN, Claus D. A Contemporany Concept of Monetary Sovereignty. Oxford:
Oxford University Press, 2013, p. 9. Zimmermanm atenta para o fato de que provavelmente
Bodin teria sofrido influência de um contemporâneo bem menos famoso, François Grimaudet
(1520-1580). Este, assim como Bodin, era proveniente da região de Angers, e havia proferido
importante comunicação no ano de 1560, na qual afirmou que “o bem-estar do Estado demanda
a sujeição do poder eclesiástico ao poder civil”. Observa esse autor que tanto Bodin quanto
Grimaudet foram influenciados, quanto ao aspecto monetário da soberania, por Charles
Dumoulin (1500-1566) (Op. cit., p 9-10). Cf., também, GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit,
1999, p. 21-27 e 115-149.
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França consolidar suas bases e promover a ordem e a justiça”20. Em síntese,
o pensador francês afirmou que a soberania (atribuída ao monarca ou aos
senhores de uma república) é o poder absoluto e perpétuo, sendo limitado
somente pelas leis divinas e naturais, bem como por aquelas (leis)
concernentes ao Estado e ao estabelecimento do reino e da Coroa21. Bodin
elencou poderes inerentes à soberania, que ele entendia como verdadeiras
marcas desta: a) a criação de magistraturas e a atribuição de suas funções;
b) o poder de promulgar e revogar as leis; c) o direito de declarar a guerra e
concluir a paz; d) a atribuição de penas e recompensas; e) nomear os chefes
militares e os magistrados; e) emitir moeda; f) suspender impostos, conceder
indultos e anistias; e g) julgar em última instância22.
Por conta de sua historicidade, decorre o caráter relativo da
soberania. Ilustra esse caráter o que José Luís Bolzan de Morais descreve
como o fenômeno da “crise conceitual do Estado”, resultante das
transformações sofridas pela noção clássica de soberania, devido
especialmente à globalização econômica e política23.
Essa relativização do conceito de soberania estatal, em marcha ao
longo do século XX, devido aos limites e objeto do presente texto, não será
aqui examinada pormenorizadamente. Entretanto, o seu agravamento é
fortemente sentido neste primeiro quartel do século XXI.
Caracteriza-se, sobretudo, pela transferência das decisões políticas
sobre questões econômicas dos quadros do Estado nacional para o setor
privado – composto principalmente por empresas multinacionais e

20

GOYARD-FABRE, Simone. Op. cit, 1999, p. 22.
BODIN, Jean. Os Seis Livros da República. Livro Primeiro. Trad. José Carlos Orsi Morel.
São Paulo: Ícone, 2011, p. 195, 207 e 211.
22
BODIN, Jean. Op. cit, p. 289-328.
23
No pensamento jurídico brasileiro, esse fenômeno já havia sido analisado, ainda que
brevemente, por Paulo Bonavides, ao destacar que: “A crise contemporânea desse conceito
envolve aspectos fundamentais: de uma parte, a dificuldade de conciliar a noção de soberania
do Estado com a ordem internacional, de modo que a ênfase na soberania do Estado implica
sacrifício maior ou menor do ordenamento internacional e, vice-versa, a ênfase neste se faz com
restrições de grau variável aos limites da soberania, há algum tempo tomada ainda em termos
absolutos; doutra parte, a crise se manifesta sob o aspecto e a evidência de correntes doutrinárias
ou fatos que ameaçadoramente patenteiam a existência de grupos e instituições sociais
concorrentes, as quais disputam ao Estado sua qualificação de ordenamento político supremo,
enfraquecendo e desvalorizando por consequência a ideia mesma de Estado.” (BONAVIDES,
Paulo. Op. cit., 2019, p. 133.).
21
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transnacionais, bancos de investimentos e agências de análise de risco
financeiro, controladoras dos mercados nacionais e internacionais.
Logo, apresenta-se como um conjunto de processos que ultrapassam
em muito a mera limitação do poder estatal, produzindo efeitos que são
sentidos pelo direito interno de muitos Estados. Tais efeitos, não raro, são
percebidos de forma passiva (e acrítica), como “produto de uma
supostamente irreversível e inexorável globalização”24.
A conjugação de tais processos busca remover prerrogativas que
historicamente caracterizaram o Estado moderno desde a sua gênese e
atribuí-las a agentes que supostamente seriam “impessoais ou indefinidos”,
concebidos abstrata e simplificadamente a partir de expressões destinadas a
cumprir funções eminentemente simbólicas e retóricas, tais como “‘mercado
internacional’, ‘mercado global’, ‘demandas do mercado internacional’,
entre outros jargões que de objetivo nada possuem”25.
No entanto, apesar do caráter histórico e relativo do conceito de
soberania, bem como da crise que sobre ele se abate, essa noção
desempenha, ainda, papel fundamental na compreensão dos fenômenos
estatais, mantendo-se bastante atual a construção de Bodin, à exceção de seu
fundamento, que, na atual quadra histórica, deve coadunar-se com as
coordenadas axiológicas do Estado Democrático de Direito. No plano
externo, o Estado soberano ainda é um sujeito destacado no plano do Direito
Internacional (embora não seja o único)2627, pois detém prerrogativas
24

TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Globalização, soberania relativizada e
desconstitucionalização do Direito. In: TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski e LONGO, Luís
Antônio (Coord.). A Constitucionalização do Direito. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor,
2008, p. 31.
25
TEIXEIRA, Anderson Vichinkeski. Op. cit., p. 33.
26
A discussão acerca dos sujeitos de direito na ordem internacional é uma das questões que
acendem debates bastante acalorados no âmbito do Direito Internacional Público. Para a
doutrina tradicional apenas os Estados soberanos e, mais modernamente, as organizações
internacionais possuem aptidão para titularizar direitos e deveres na esfera internacional. Nesse
sentido, cf. REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público: Curso Elementar. 17ª.
ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 189-190.
27
Por outro lado, sobretudo por influência do Direito Internacional Humanitário e do Direito
Internacional dos Direitos Humanos (o Direito Internacional Humanitário – DIH e o Direito
Internacional dos Direitos Humanos são dois ramos do direito distintos, porém
complementares; ambos dizem respeito à proteção da vida, da saúde e da dignidade, sendo o
DIH é aplicável em conflitos armados, enquanto que os Direitos Humanos se aplicam em todas
as circunstâncias, na paz e na guerra), vem ganhando força a corrente que sustenta que os
indivíduos também devem ser considerados como dotados de personalidade e capacidade
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importantes como a de celebrar tratados e convenções internacionais.
Internamente, a capacidade de excluir a incidência de ordens jurídicas que
não aquela posta pelo Estado-nação, mostra-se essencial para a efetiva –
embora não ilimitada – internalização dos centros de decisão política sobre
questões sociais e econômicas. Estes, ao seu turno, são cruciais para a
autodeterminação das comunidades abrigadas sob a realidade do Estadonação.
Mesmo que a globalização econômica ataque frontalmente o Estadonação, e, consequentemente, a soberania que o qualifica, mostra-se bastante
precipitado afirmar a inutilidade de um ou de outro, porque, enquanto certos
países, como, e.g., China, Rússia e Estados Unidos, “mantêm ou reforçam
seus aparatos estatais e outros se desestruturam ou fragmentam, emerge o
nacionalismo em várias regiões do globo e diversas comunidades
reivindicam um Estado próprio para afirmar processos de consolidação
nacional”28. Além disso, o próprio ambiente negocial não dispensa a
possibilidade de utilização da coação organizada para compelir as partes
envolvidas a atender aos respectivos deveres e obrigações, necessitando do
Estado soberano, ao menos enquanto “Administração Pública” e “EstadoJuiz” para a consecução de tal desiderato29.
jurídica na ordem internacional, posição adotada no presente estudo. Nesse sentido, Antônio
Augusto Cançado Trindade destaca que o “indivíduo é, pois, sujeito do direito tanto interno
como internacional”. (TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Os indivíduos como sujeitos
do Direito Internacional. Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, n.º 12, dez.
2012, p. 23-58. Disponível em: https://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh/article/view/203.
Acesso em 18 dez. 2020.
28
RAPOPORT, Mario. Os Estados nacionais frente à globalização. Revista Brasileira de
Política Internacional, Vol. 40, n.º 2. Brasília: Centro de Estudos Globais da Universidade de
Brasília, jul.-dez.1997. Disponível em https://www.scielo.br/pdf/rbpi/v40n2/a08v40n2.pdf.
Acesso em 25 de novembro de 2020.
29
Essa compreensão, de certa forma, já se encontra presente no pensamento de John Locke, ao
atribuir ao Governo (e, por via de consequência, ao Estado soberano) o papel de garantia da
efetivação dos direitos e situações jurídicas dos sujeitos privados, o que pode ser depreendido
do seguinte trecho: “Se o homem no estado de natureza é livre como se disse, se é senhor
absoluto de sua própria pessoa e de suas próprias posses, igual ao mais eminente dos homens e
a ninguém submetido, por que haveria ele de se desfazer dessa liberdade? Por que haveria de
renunciar a esse império e submeter-se ao domínio e ao controle de outro poder? A resposta
evidente é a de que, embora tivesse tal direito em estado de natureza, o exercício deste é bastante
incerto e está constantemente exposto à violação por parte dos outros, pois que sendo todos reis
na mesma proporção que ele, cada homem um igual seu, e por não serem eles, em sua maioria,
estritos observadores da equidade e da justiça, o usufruto que lhe cabe da propriedade é bastante
incerto e inseguro. Tais circunstâncias o fazem querer abdicar dessa condição, a qual, conquanto
livre, é repleta de temores e perigos constantes. E não é sem razão que ele procura e almeja
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Salienta-se, ainda, que a forte concorrência existente entre empresas
que atuam em mercados altamente competitivos, como ocorre na economia
globalizada, faz com que elas não prescindam do amparo dos Estados-nação,
de forma que a concorrência econômica, em nível mundial, ocorra entre as
empresas apoiadas pelos seus respectivos Estados-nação30. Portanto, é
fundamental reafirmar a dimensão política da soberania nacional,
especialmente no tocante aos países integrantes do chamado “capitalismo
dependente”, mas, também, implementar a chamada “soberania
econômica”, vetor normativo para a elaboração e implementação de
políticas públicas sobre a exploração do petróleo e de seus derivados no
Brasil.
A Constituição da República de 1988 elenca, em seu artigo 1º, a
soberania como o primeiro dos fundamentos da República Federativa do
Brasil, e, por conseguinte, do Estado Democrático de Direito em que ela se
constitui, de acordo com o caput da referida disposição constitucional. No
artigo 4º, inciso I, o texto constitucional vigente estabelece a independência
nacional como um dos princípios regentes da atuação da República
Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Por sua vez, o inciso I
do artigo 170 prevê que a soberania nacional consiste em um dos princípios
da ordem econômica. Nos dois primeiros casos se está a falar de soberania
política, ao passo que, no último, a Constituição da República trata da
soberania nacional econômica, dimensão econômica da soberania ou,
simplesmente, soberania econômica31.
unir-se em sociedade com outros que já estão reunidos ou projetam unir-se para a mútua
conservação de suas vidas, liberdades e bens, aos quais atribuo o termo genérico de
propriedade. O fim maior para os homens unirem-se em sociedades políticas e submeterem-se
a um governo é, portanto, a conservação de sua propriedade. (...) carece o estado de natureza
de um juiz conhecido e imparcial, para solucionar todas as diferenças de acordo com a lei
estabelecida. Pois sendo cada um, nesse estado, juiz e executor da lei da natureza ao mesmo
tempo, e por serem os homens parciais em favor de si próprios, a paixão e a vingança tendem
a levá-los muito longe, e com ardor demasiado, em seus próprios pleitos, da mesma forma que
a negligência e a indiferença os tornam demasiado descuidados quando se trata de terceiros (...)
o estado de natureza frequentemente carece de um poder para apoiar e sustentar a sentença
quando justa e dar a ela a devida execução”. (LOCKE, John. Dois Tratados sobre o Governo.
Trad. Julio Fischer. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 494-497).
30
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Globalização e Estado-Nação. Texto para Discussão
n.º
160.
São
Paulo:
EESP/FGV,
abr.
2007.
Disponível
em:
http://www.bresserpereira.org.br/papers/2007/492-Globalizacao-Estado-Na%C3%A7aoTD160.pdf. Acesso em 20 de novembro de 2020.
31
Nesse sentido, cf. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 41ª
ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 806.
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Afinal, de que trata a soberania econômica? Para responder
minimamente a essa questão, salienta-se, na esteira de Ricardo Antônio
Lucas Camargo, que a soberania econômica “traduz a capacidade de o
Estado, sem qualquer outra instância coercitiva superior, por qualquer um
de seus órgãos, formular e executar sua política econômica”32.
Apresenta-se (a soberania econômica) como relativa, pois, como
destaca Gilberto Bercovici, a natureza hierarquizada do sistema capitalista
mundial faz com que cada país a perceba de acordo com suas
particularidades, o que importará em significativas diferenças quanto à sua
configuração, por exemplo, nos Estados Unidos, em que ela é pressuposta e
naturalizada de tal modo que sequer se afigura como objeto de reflexão, e,
no Brasil, em que sua afirmação – até hoje não efetivada – é essencial, com
será visto a seguir33. Afirmar a soberania econômica significa, portanto, não
o isolamento econômico de um Estado-nação, mas, sim, a ruptura da
situação de dependência em relação aos Estados considerados como
economicamente desenvolvidos.
Sob essa perspectiva, a soberania econômica deve atuar como
instrumento apto a assegurar a todos existência digna – no caso brasileiro,
em sintonia com a diretriz constante no caput do artigo 170 da Constituição
da República –, mediante a definição e implementação de programa de
políticas públicas capazes de viabilizar a participação da sociedade
brasileira, em condições de igualdade, no mercado internacional 34, como
“parte do objetivo maior de garantir o desenvolvimento nacional (artigo 3º,
inciso II, do texto constitucional), buscando a superação do

32

CAMARGO, Ricardo Antônio Lucas. Curso elementar de Direito Econômico. Porto
Alegre: Núria Fabris, 2014, p. 121. Ele ressalta, ainda, a importância da noção de soberania
econômica para a corrente de pensamento denominada de “nacionalismo econômico”, cujo
principal expoente é o economista alemão Friedrich Liszt, autor da obra “Sistema Nacional da
Economia Política” (“Das Nationale System der Politischen Ókonomie”, no original), de 1841,
destacando a respeito desta se tratar de “escola que identifica na proteção e fomento da produção
no território de um país, como apta a superar a desigualdade em relação a outros países, o
verdadeiro propulsor da liberdade econômica”. CAMARGO, Ricardo Antonio Lucas. Op. cit,
p. 121.
33
BERCOVICI, Gilberto. A soberania econômica e o desmonte do Estado no Brasil. In:
GEDIEL, José Antônio Peres. MELLO, Lawrence Estivalet (Org). Erosão de Direitos:
reformas neoliberais e assédio institucional. Curitiba: Kaygangue, 2020, p. 27-28.
34
GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: interpretação e
crítica, 18ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 223-224.
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subdesenvolvimento”35. José Afonso da Silva observa que, nesse contexto,
“o constituinte de 1988 não rompeu com o sistema capitalista, mas quis que
se formasse um capitalismo nacional autônomo, isto é, não dependente” e
que, com isso, “a Constituição criou as condições jurídicas fundamentais
para a adoção do desenvolvimento autocentrado, nacional e popular 36.
A soberania econômica se manifesta, dentre outras possibilidades de
concretização, na capacidade estatal para estabelecer e implementar políticas
públicas sobre o controle de acesso aos recursos naturais não renováveis,
pois se está a tratar da espinha dorsal da economia de um país 37. Celso
Furtado aponta que esse controle “foi sempre considerado uma das
principais fontes de poder nas relações internacionais”38, o que decorre do
fato de que muitos deles são necessários para a produção industrial e para a
estruturação e funcionamento do complexo militar (especialmente quanto à
eficácia do material bélico)39.
Tais vetores foram incorporados nos artigos 176 e 177 da Constituição
da República, ao tratarem das jazidas, em lavra ou não, demais recursos
minerais e dos potenciais de energia hidráulica (artigo 176), como
propriedade da União, e ao determinarem a necessidade de autorização ou
concessão desta para pesquisa e lavra; assim como da pesquisa e exploração
do petróleo e seus derivados básicos, enquanto monopólio da União (artigo
177).
Ilustra essa afirmação o fato de que característica marcante da
economia internacional da energia e dos recursos naturais não renováveis é
a dependência dos países desenvolvidos ou centrais em relação aos países
35

BERCOVICI, Gilberto. A soberania econômica e o desmonte do Estado no Brasil. In:
GEDIEL, José Antônio Peres. MELLO, Lawrence Estivalet (Org). Erosão de Direitos:
reformas neoliberais e assédio institucional. Curitiba: Kaygangue, 2020, p. 28.
36
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 41ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2018, p. 806.
37
Chama-se atenção para o fato de que a preocupação com o papel estratégico da política
energética nacional sempre esteve presente no pensamento do Professor Washington, inclusive
nos últimos anos de sua vida. Nesse sentido, cf. CLARK, Giovani; CORRÊA, Leonardo Alves;
NASCIMENTO, Samuel Pontes do. Constituição econômica bloqueada: impasses e
alternativas. Teresina: Edufpi, 2020, p. 35.
38
FURTADO, Celso. Criatividade e Dependência na Civilização Industrial. São Paulo:
Civilização Brasileira, 2008, p. 56.
39
Nesse sentido, cf. MORGENTHAU, Hans J. Politics Among Nations: The Struggle for
Power and Peace, ed. rev. por Kenneth W. Thompson. New York: McGraw-Hill,1993, p. 128129.
Rev. Sem. de Direito Econômico | Porto Alegre | v. 01 | n. 01 | e0109 | jan./jun. | 2021
https://doi.org/10.51696/resede.e0109

13

Marcus Vinicius Madeira

exportadores de hidrocarbonetos (petróleo e gás natural), em sua maioria,
caracterizados como países dependentes, como é o caso do Brasil40. No caso
específico do petróleo, ele é parte integrante da vida da humanidade desde
tempos ancestrais, havendo notícias de seu emprego pelas antigas
civilizações, como egípcios, babilônios, fenícios e até mesmo índios précolombianos. Sua extração ocorria a partir de exsudações naturais ou quando
era encontrado ao longo da superfície do planeta41.
É a matéria-prima mais importante do século XX, mantendo esse
papel, muito provavelmente, nas primeiras décadas do século XXI”42,
principalmente em face de seu caráter vital para o funcionamento de uma
economia complexa, seja “como combustível ou lubrificante, seja na
produção de asfalto, ou no amplo campo da petroquímica, que abrange desde
fertilizantes agrícolas até produtos farmacêuticos, passando pela borracha
sintética”43, sem esquecer dos plásticos dos tecidos sintéticos e dos
explosivos, bem como em face da inexistência de qualquer outro produto
capaz de substituí-lo de modo eficaz ou com custo inferior, além de uma
série de aplicações no âmbito militar.
Por conta disso, não é difícil perceber que garantir o acesso a tal
recurso – não renovável e cuja exploração predatória pode levar ao seu
rápido esgotamento – por preços aceitáveis é prioridade permanente dos
países centrais na elaboração de sua geopolítica quanto ao tema e aos
cálculos estratégicos a ela inerentes, o que foi acentuado após as “crises do
petróleo”, ocorridas no último quartel do século XX (1973 e 1979,
respectivamente)44.
Com precisão, Gilberto Bercovici salienta o controle do Estado sobre
recursos minerais, como, v.g., o petróleo, na condição de elementos
estratégicos para a estruturação da economia esteve historicamente
vinculado à afirmação da soberania estatal, desde os tempos da colonização

40

FUSER, Igor. Petróleo e Poder: o envolvimento militar dos Estados Unidos no Golfo
Pérsico. São Paulo: Unesp, 2008, p. 37.
41
FEROLLA, Sergio Xavier; METRI, Paulo. Nem Todo o Petróleo é Nosso. São Paulo: Paz
e Terra, 2006, p. 28.
42
FUSER, Igor. Op. cit, 2008, p. 37.
43
COHN, Gabriel. Petróleo e Nacionalismo. 2ª ed. São Paulo: Editora Unifesp, 2017, p. 13.
44
FUSER, Igor. Op. cit, 2008, p. 37.
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portuguesa”, e que, logo, a relação de tais recursos com a soberania
econômica é umbilical45.
Destaca-se que, em matéria de geopolítica do petróleo – dimensão
essencial para a compreensão do tema analisado – são encontradas duas
lógicas principais, por vezes contraditórias: uma econômico-financeira
liberal, pautada pelo lucro, que percebe o petróleo como matéria-prima
(commodity), cuja exploração demanda enormes investimentos e constituise como recurso indispensável ao mercado de capitais; e outra, que o focaliza
como recurso cada vez mais estratégico e que agrega poder aos países
produtores e às suas companhias nacionais perante as companhias
internacionais e os países consumidores46.
A adoção prioritária da segunda concepção possibilita um retorno do
elemento político na análise da questão envolvendo o petróleo e demais
recursos não renováveis, viabilizando, em oposição ao modelo dito liberal,
a articulação de políticas públicas que propõem o conceito da soberania
permanente sobre tais recursos. Esse entendimento, presente na esfera
internacional desde a década de 1950, foi incorporado ao discurso de
governantes e outros atores políticos de países integrantes países em
desenvolvimento, “como uma garantia legal da sua soberania econômica,
frequentemente ameaçada por força de direitos contratuais ou de
propriedade reclamado por outros Estados ou por companhias
estrangeiras”47.
Nesse cenário, afirma-se a chamada soberania energética, isto é, “a
capacidade de uma comunidade política para exercer o controle e a
autoridade e para regular – de maneira racional, limitada e sustentável – a
exploração dos recursos energéticos”, conservando uma margem de
manobra e uma liberdade de ação que permita minimizar os custos
associados às pressões externas dos atores estratégicos que rivalizam pela
obtenção desses recursos”, que Gilberto Bercovici entende como um
“componente essencial da soberania econômica nacional, pois abrange um
setor chave da economia do país”48. Em síntese, “o controle do petróleo
45

BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São
Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 10.
46
SÉBILLE-LOPEZ, Phillippe. Geopolíticas do Petróleo. Trad. Luís Couceiro Feio. Lisboa:
Instituto Piaget, 2007, p. 20-21.
47
BERCOVICI, Gilberto. Op. cit, 2011, p. 42-43.
48
BERCOVICI, Gilberto. Petróleo y soberanía energética en Brasil. Anuario da Facultade de
Dereito da Universidade da Coruña, n.º 19. Coruña: Universidade da Coruña, 2015, p. 566.
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apresenta-se, em nosso tempo, como uma das principais demonstrações de
força política e econômica”, oferecendo aos seus detentores “condições de
vantagem diante daqueles que, por diferentes motivos, não possuem reservas
ou meios tecnológicos para sua extração e industrialização”49.
A discussão apresentada esteve presente nos debates da Constituinte
de 1987-1988 quanto à previsão do monopólio do petróleo pelo Estado
brasileiro (artigo 177 da Constituição da República, em sua redação
original). Esse fato não passou despercebido por Washington Peluso Albino
de Souza, que compreendeu plenamente a contradição entre as lógicas
econômico-financeira liberal e estratégica que animam o tratamento do
tema, também aqui no Brasil, e os conflitos de interesses subjacentes à
elaboração do texto originariamente positivado na Constituição da
República50.
Afirmando a necessidade de primazia da lógica estratégica no
tratamento jurídico-político do petróleo no Brasil, chamou a atenção que,
por sua importância no desenvolvimento econômico e tecnológico, ele (o
petróleo), assim como os demais recursos naturais energéticos, tem
merecido destaque nas constituições, tal como verificado na Constituição da
República de 1988. Especificamente sobre o petróleo, o saudoso mestre
mineiro destacou que “uma definição sobre política econômica do petróleo
tornou-se necessária a partir do momento em que o desenvolvimento
tecnológico possibilitou o seu aproveitamento”51.
Contudo, o Professor Washington tinha plena clareza sobre a força dos
grupos de interesse que, normalmente associados aos grandes
conglomerados petrolíferos privados, viam no petróleo meramente uma
commodity, cujos preços devem ser pautados pelo mercado internacional, o
que, por sinal, pouco ou nada contribui para o desenvolvimento econômico
nacional. Por conta disso, observou ter permanecido fora do monopólio
estatal do petróleo na Constituição da República de 1988 a sua
comercialização, justamente em um mercado que tende a ser fortemente
49

COELHO, Wladmir Tadeu Silveira. Política Econômica do Petróleo no Brasil. Dissertação
de
Mestrado.
Belo
Horizonte:
FUMEC,
2007.
Disponível
em:
https://xdocs.com.br/download/coelho-w-t-silveira-politica-economica-do-petroleo-no-brasildissertacao-48gpz010k082?hash=5a2bc498b7acce942ff9d1f6dd388a4f. Acesso em 20 jan.
2020.
50
SOUZA, Washington Peluso Albino de. Teoria da Constituição Econômica. Belo
Horizonte: Del Rey, 2002, p. 464-465.
51
SOUZA, Washington Peluso Albino de. Op. cit, 2002, p. 459-460.
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verticalizado. Lembrou, ainda, que foram abertas exceções ao referido
monopólio durante o governo militar (1964-1985) para pesquisa em áreas
delimitadas, mediante a celebração dos chamados contratos de risco52.
Antevendo o processo de bloqueio que seria desencadeado nos anos
seguintes contra a soberania nacional em matéria de recursos minerais
estratégicos, consagrada originariamente no texto constitucional, com a
substituição da ideologia constitucionalmente adotada53na Constituição da
República de 1988 pelo seu oposto – principalmente após a entrada em vigor
da Emenda Constitucional n. 9/1995 – ressaltou que essa decisão constituía,
talvez, “um dos caminhos anunciados para a flexibilização, de vez que a
Petrobrás atua, nesta modalidade, em países detentores de reservas”.
Ademais, foi certeiro ao afirmar que, neste particular, a Constituição da
República de 1988 “manteve uma tradição alicerçada em imposição da
opinião pública, a despeito de permanente campanha contra este monopólio,
mantida pelas correntes ditas liberais”54.
Estabelecido o quadro jurídico-político em que deve ser compreendida
a política econômica de acesso, exploração e comercialização do petróleo e
de feitas tais considerações, será examinada a “saga” que caracterizou o
52

SOUZA, Washington Peluso Albino de. Op. cit, p. 464.
A “ideologia constitucionalmente adotada”, juntamente com as noções de “ambiguidade” e
“economicidade”, é um dos pilares da Teoria da Constituição Econômica desenvolvida por
Washington Peluso Albino de Souza. Para o mestre mineiro, o correto significado da expressão
por ele cunhada “como ‘ideologia constitucionalmente adotada’, pela qual o que se deve
entender por ‘ideologia’, no texto constitucional, é o conjunto de princípios ideológicos que ali
estão consignados”. E acrescenta: “Toma-se, para tanto, a Constituição como a lei política por
excelência. Pode-se considerar na Constituição a ideologia, in generi. Porém, quando a
tomamos aplicada à realidade de um país, nela se inserem os fundamentos do Direito Positivo
correspondente. Uma vez ali incluídos, exprimem a ideologia que se desejou adotar, indiferente
aos ‘modelos puros’ das ideologias teoricamente descritas.” (SOUZA, Washington Albino
Peluso de. Op. cit., p. 177). Observa Ricardo Antônio Lucas Camargo, ao tratar da Constituição
da República de 1988, que ela não seja confundida com a adoção de modelos ideológicos puros
(os chamados “ismos”), ao afirmar que: “no Brasil, no momento da elaboração da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, tivemos representação de todas as correntes
ideológicas. Por isso, há princípios opostos entre si como livre concorrência – fomento. O texto
é sim um todo heterogêneo. É uma colcha de retalhos, em um sentido elogioso e não pejorativo.
Todas as vozes que quiseram fazer ouvir, foram ouvidas. Não foi calado quem quer que tivesse
logrado fazer-se representar, e houve, inclusive, a participação direta da população mediante a
apresentação de emendas”. CAMARGO, Ricardo Antônio Lucas. Curso elementar de Direito
Econômico. Porto Alegre: Núria Fabris, 2014, p. 35.
54
SOUZA, Washington Peluso Albino de. Teoria da Constituição Econômica. Belo
Horizonte: Del Rey, 2002, p. 464-465.
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movimento a partir da descoberta de petróleo em solo brasileiro até o início
de sua efetiva prospecção, com a criação da Petrobrás.

2 Do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil ao Escândalo do
Petróleo

No período compreendido entre a segunda metade do século XIX e o
primeiro quartel do século XX não é possível falar sobre exploração de
petróleo em sentido estrito, pois nenhuma exploração efetiva foi realizada e
as referências a essa atividade vinculavam-se a diversa ordem de interesses,
também sem muito sucesso, em especial no que se refere à produção de gás
para iluminação de cidades para além das redes existentes no Rio de Janeiro
e em São Paulo, assim como de alguns produtos químicos, e, por vezes, de
carvão para as ferrovias e indústrias55.
A Constituição da Republica de 1891, sob forte inspiração do direito
norte-americano, rompeu com o sistema de propriedade do subsolo
tradicionalmente adotado pelo direito português e admitido na vigência da
Constituição Imperial de 1824, instituindo o denominado regime de acessão,
previsto no artigo 72, parágrafo 17, da Constituição da República de 1891,
que atribuía ao proprietário do solo a propriedade do subsolo, de modo a
tornar as minas e jazidas bens acessórios do solo, o que foi bastante
prejudicial à soberania do Estado brasileiro no tocante ao controle e a gestão
dos recursos minerais estratégicos56.
Até o final da Primeira Guerra Mundial, é digna de nota a iniciativa
do Presidente Rodrigues Alves, determinando a realização de estudos para
avaliar as reais possibilidades de existência de petróleo no País. Para tanto,
foi contratada equipe chefiada pelo geólogo americano Israel Charles White,
cujo objetivo principal era avaliar o potencial carbonífero do Sul do País. O

55

DIAS, José Luciano de Mattos; QUAGLINO, Maria Ana; A Questão do Petróleo no Brasil:
uma História da Petrobrás. Rio de Janeiro: CPDOC-PETROBRAS, 1993, p. 1-4.
56
BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São
Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 31. Cf., também, DIAS, José Luciano de Mattos; QUAGLINO,
Maria Ana; Op. cit, 1993, p. 7.
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seu relatório final, em 1908, concluindo pela impossibilidade de ocorrência
de petróleo no sul do Brasil57.
Todavia, a constatação dos riscos para o País decorrentes da total
dependência de combustíveis importados fez com que o governo brasileiro
decidisse, ao final da Primeira Guerra Mundial, participar diretamente das
atividades de prospecção de petróleo58. A referida participação ocorre por
intermédio do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB), órgão
integrante do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, criado pelo
Decreto n.º 6.323, de 10 de janeiro de 1907, que realizou perfurações iniciais
no Paraná, Alagoas e Bahia. A atuação do órgão nesse setor se deu durante
os anos de 1919 a 1933, sem grande sucesso, no entanto59.
Em 6 de janeiro de 1915 entra em vigor o Decreto n.º 2.923, conhecido
como Lei Calógeras, que tinha por objetivo regulamentar a propriedade das
minas no Brasil, na tentativa de contornar os direitos absolutos do
proprietário do solo, determinando a distinção entre a propriedade da mina
e a do solo. A referida legislação não teve execução, principalmente em face
aos questionamentos quanto à sua constitucionalidade60. Posteriormente, em
15 de janeiro de 1921, surge a Lei n.º 4.265, conhecida como Lei Simões
Lopes, subsidiada em sua elaboração pelo anteprojeto de Gonzaga de
Campos, cuja regulamentação ficou ao encargo do Decreto n.º 15.211, de 38
de dezembro de 192161.
Durante o governo de Arthur Bernardes (1922-1926) ocorre a reforma
constitucional de 1926, criando- se os instrumentos jurídicos para a proteção
dos meios necessários ao crescimento nacional, na medida em que é

57

MARINHO JR., Ilmar Penna. Petróleo: Soberania e Desenvolvimento. Rio de Janeiro:
Edições Bloch, 1970, p. 304)
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MORAIS, José Mauro. Petróleo em Águas Profundas: Uma História Tecnológica da
PETROBRÁS na Exploração e Produção Offshore. Brasília: IPEA, 2013, p. 40.
59
COHN, Gabriel. Petróleo e Nacionalismo. 2ª ed. São Paulo: Editora Unifesp, 2017, p. 1921.
60
BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São
Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 81-82.
61
Na justificativa desse regulamento, Ildefonso Simões Lopes, então Ministro da Agricultura,
Indústria e Comércio, destaca a necessidade de “uma legislação especial, que por certo será
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relativizado o caráter antes absoluto da propriedade imóvel62. Embora essa
alteração constitucional não tenha logrado maior efetividade em remover as
dificuldades criadas pelos proprietários do solo na exploração mineral,
significou importante passo para a nacionalização dos recursos minerais.
Isso se dá, inclusive, porque ela ocorre em um ambiente caracterizado pelo
“avanço imperialista” que concretizou, nos países ricos, a proteção aos
interesses de seus grupos empresariais em avançado estágio de
internacionalização, limitando, portanto, a concorrência de outros grupos,
mediante o controle de vastos setores da economia por estas empresas
internacionalizadas63.
A situação começa mudar a partir de 1930. Nos anos posteriores à
Revolução de 1930 alteraram-se as funções e a própria estrutura do Estado
brasileiro, que passou a assumir, progressivamente, o papel de centro de
decisão econômica64. Esse movimento consagrou a derrota, ainda que
parcial, das oligarquias predominantes no cenário nacional nos âmbitos
econômico, social e político, pelas novas classes sociais urbanas,
provocando rupturas estruturais por meio das quais “se tornou possível
reelaborar as relações entre Estado e sociedade”, e criando condições para o
desenvolvimento do Estado capitalista nacional, compreendido como “um
sistema que engloba instituições políticas e econômicas, bem como padrões
e valores sociais e culturais de tipo propriamente burguês”65.
Em nível institucional, essa mudança de papel caracterizou-se, em
termos gerais, pela presença de um impulso centralizador que “marcou toda
Essa reforma promoveu a inclusão da alínea “b” ao parágrafo 17 do artigo 72 da Constituição
que passou a ter a seguinte redação: a) as minas pertencem ao proprietário do solo, salvo as
limitações estabelecidas por lei, a bem da exploração destas; b) as minas e jazidas minerais
necessárias à segurança e defesa nacionais e as terras onde existirem não podem ser transferidas
a estrangeiros. COELHO, Wladmir Tadeu Silveira. Política Econômica do Petróleo no Brasil.
Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: FUMEC, 2007. Disponível em:
https://xdocs.com.br/download/coelho-w-t-silveira-politica-economica-do-petroleo-no-brasildissertacao-48gpz010k082?hash=5a2bc498b7acce942ff9d1f6dd388a4f. Acesso em 20 jan.
2020.
63
COELHO, Wladmir Tadeu Silveira. Op. cit., 2007 Disponível em:
https://xdocs.com.br/download/coelho-w-t-silveira-politica-economica-do-petroleo-no-brasildissertacao-48gpz010k082?hash=5a2bc498b7acce942ff9d1f6dd388a4f. Acesso em 20 jan.
2020.
64
IANNI, Octavio. Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930-1970). Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1977, p. 13-71.
65
IANNI, Octavio. Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930-1970). Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, p. 13.
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a atividade política e administrativa da época”, associada a “uma tendência
a redefinir os problemas, até então circunscritos às esferas de poder
estaduais, de um ponto de vista mais amplo, como problemas
nacionais”66.Nesse período, aprofundava-se a dependência do Brasil em
relação aos derivados de petróleo importados em quantidade cada vez maior
por conta do crescimento da demanda interna, em sintonia com os processos
de industrialização e de expansão das estradas de rodagem67.
Diante desse quadro, a década de 1930 tem início com o repúdio global
à legislação de minas do período anterior, mas rarefeitos avanços quanto à
exploração de petróleo. O Governo Provisório, começa por decretar, na linha
de centralização acima referida, o fim de qualquer atividade dos governos
estaduais a esse respeito. Além disso, foram canceladas todas as concessões
feitas, sendo que a revalidação poderia ocorrer tão somente mediante
pronunciamento expresso do governo expressa do governo68. Com o General
Juarez Távora à frente do Ministério da Agricultura ocorre uma série de
reformas Institucionais. Extingue-se o SGMB e cria-se, em seu lugar, o
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) em 1934, por meio
do Decreto n.º 23.879, em um processo que dava início à separação, “na
prática e na consciência dos agentes sociais envolvidos, da atividade
burocrática e da técnica”69, em um esforço para incrementar o caráter
profissional da burocracia brasileira de então, bem como de ampliação dos
padrões de atuação técnica do Estado brasileiro70.
Juarez Távora patrocina, também, a redação de um Código de Minas
(Decreto n.º 24.642, de 10 de julho de 1934), responsável por separar a
propriedade do solo e a do subsolo, nacionalizando a segunda 71. Em seus
artigos 5º, parágrafos 1º e 2º, e 11, o Código de Minas previa o domínio da
União sobre todas as riquezas do subsolo que ainda não fossem objeto de
exploração. Essa apenas poderia ser feita, a partir de então, por meio de
66

COHN, Gabriel. Petróleo e Nacionalismo. 2ª ed. São Paulo: Editora Unifesp, 2017, p. 2122.
67
MORAIS, José Mauro. Petróleo em Águas Profundas: Uma História Tecnológica da
PETROBRÁS na Exploração e Produção Offshore. Brasília: IPEA, 2013, p. 42.
68
DIAS, José Luciano de Mattos; QUAGLINO, Maria Ana; A Questão do Petróleo no Brasil:
uma História da Petrobrás. Rio de Janeiro: CPDOC-PETROBRAS, 1993, p. 16.
69
COHN, Gabriel. Op. cit., 2017, p. 25.
70
BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São
Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 92.
71
DIAS, José Luciano de Mattos; QUAGLINO, Maria Ana; A Questão do Petróleo no Brasil:
uma História da Petrobrás. Rio de Janeiro: CPDOC-PETROBRAS, 1993, p. 16.
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concessão do Governo Federal (artigo 3º)72. Essa legislação foi combatida,
sobretudo pela coligação de interesses entre empresas nacionais e
estrangeiras, sendo que algumas destas (empresas estrangeiras) eram
protegidas por governos estaduais. O argumento por elas utilizado, assim
como pelos juristas a seu serviço, era a inconstitucionalidade do
supramencionado artigo 5º, que nacionalizou a propriedade do subsolo
brasileiro frente à Constituição de 189173.
Contudo, esse debate é superado, com a entrada em vigor da nova
Constituição, promulgada em 16 de julho de 1934. O novo texto
constitucional determinou “a nacionalização das jazidas e minas julgadas
básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar do país” (artigo 118) 74,
a competência da União para legislar sobre a matéria (artigo 5º, inciso XIX,
“j”), ainda que admitida a competência dos Estados-membro para legislar
em caráter suplementar (artigo 5º, parágrafo 3º), assim como “a exigência
de nacionalidade brasileira ou de constituição de uma empresa nacional para
atuar no setor de mineração” (artigo 119, parágrafo 1º), dentre outras
disposições de marcada influência nacionalista75.
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BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São
Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 93.
73
MOURA, Pedro; CARNEIRO, Felisberto. Em Busca do Petróleo Brasileiro. 1ª ed. Rio de
Janeiro: Editora Fundação Gorceix, Ouro Preto, 1976.
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Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil de 1934, Art. 118: “As minas e
demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d'água, constituem propriedade distinta da do
solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial.”
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Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil de 1934, Art. 119: “O
aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como das águas e da energia
hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de autorização ou concessão federal, na
forma da lei. § 1º - As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros
ou a empresas organizadas no Brasil, ressalvada ao proprietário preferência na exploração ou
coparticipação nos lucros. § 2º - O aproveitamento de energia hidráulica, de potência reduzida
e para uso exclusivo do proprietário, independe de autorização ou concessão. § 3º - Satisfeitas
as condições estabelecidas em lei, entre as quais a de possuírem os necessários serviços técnicos
e administrativos, os Estados passarão a exercer, dentro dos respectivos territórios, a atribuição
constante deste artigo. § 4º - A lei regulará a nacionalização progressiva das minas, jazidas
minerais e quedas d'água ou outras fontes de energia hidráulica, julgadas básicas ou essenciais
à defesa econômica ou militar do País. § 5º - A União, nos casos prescritos em lei e tendo em
vista o interesse da coletividade, auxiliará os Estados no estudo e aparelhamento das estâncias
mineromedicinais ou termomedicinais. § 6º - Não depende de concessão ou autorização o
aproveitamento das quedas d'água já utilizadas industrialmente na data desta Constituição, e,
sob esta mesma ressalva, a exploração das minas em lavra, ainda que transitoriamente
suspensa.”
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Apesar do novo desenho do arcabouço normativo e do aparato
institucional, que criaram expectativas favoráveis à prospecção do petróleo
quando da criação do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM),
as dificuldades de índole financeiro-orçamentária, aliadas a obstáculos de
ordem burocrática (v.g. a escassez de pessoal), fizeram com que as principais
reivindicação dos técnicos do extinto SGMB, qual seja, maior volume de
recursos para a aquisição de sondas, realização das perfurações e preparo
dos técnicos, não fosse atendida. Desse modo, as atividades oficiais
realizadas entre 1930 e o início dos trabalhos em Lobato, em 1937, não
sofreram grandes alterações76.
O governo passou a ser pressionado por intensa campanha na imprensa
brasileira contra o que se chamava de “ineficiência estatal em encontrar
petróleo”, sendo que tais pressões aumentavam na medida em que chegavam
notícias de descobertas de petróleo em vários países da América, “do Alasca
à Patagônia”, tal como ironicamente destacado pelo escritor Monteiro
Lobato, em 1932, em seu manifesto de lançamento de uma empresa para
prospectar petróleo. Além disso, o DNPM sofria críticas bastante graves
referentes a possíveis influências de técnicos estrangeiros, contratados por
este órgão, que estariam trabalhando “a serviço de interesses contrários à
descoberta e exploração de petróleo no Brasil”77
Verifica-se, então, a presença de três elementos em evolução
contrastante nos primeiros anos da década de 1930 que contribuiriam para a
evolução da questão petrolífera no Brasil: a ação estatal de reconhecer
importância ao petróleo como preocupação nacional; a constituição de várias
sociedades privadas para a exploração do petróleo no Brasil; e a ação (efetiva
ou alegada) das grandes corporações internacionais, que passam a
desempenhar importante papel no problema em questão. As tensões entre
estes elementos marcarão todo o período que perdurará até a criação da
Petrobrás78.
Os debates travados à época na esfera pública tinham por objeto
principalmente a atuação do governo e do condomínio de interesses
articulado em volta da questão do petróleo no Brasil. As companhias de
76

DIAS, José Luciano de Mattos; QUAGLINO, Maria Ana; A Questão do Petróleo no Brasil:
uma História da Petrobrás. Rio de Janeiro: CPDOC-PETROBRAS, 1993, p. 16-17.
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MORAIS, José Mauro. Petróleo em Águas Profundas: Uma História Tecnológica da
PETROBRÁS na Exploração e Produção Offshore. Brasília: IPEA, 2013, p. 42.
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COHN, Gabriel. Petróleo e Nacionalismo. 2ª ed. São Paulo: Editora Unifesp, 2017, p. 23.
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petróleo reunidas em cartéis usavam seu poder econômico para influenciar
as decisões políticas dos poderes legislativos e do Estado. Os cartéis
estrangeiros não mostravam grande interesse em que o petróleo fosse
explorado no território brasileiro por duas razões fundamentais: os
significativos lucros que obtinham com a importação de petróleo e seus
derivados pelo Brasil e a manutenção de uma reserva petrolífera intocada
para ser por eles explorada no momento no qual entendessem conveniente e
oportuno79.
Tal afirmação foi claramente demonstrada por ocasião dos estudos
realizados pelo geólogo (nascido na Letônia) Victor Oppenheim e pelo
geofísico (estadunidense) Mark C. Malamphy e a pronta aceitação das
conclusões deles provenientes, no sentido da inexistência de petróleo
passível de exploração comercial em território brasileiro80. Por conta das
conclusões desses experts, o governo brasileiro não apenas suspendeu as
poucas sondagens que realizava, como passou, também, a não apoiar e até
mesmo desconsiderar as tentativas de encontrar petróleo no Brasil” 81.
Gabriel Cohn ilustra esse fato referindo que, vários anos depois, o já General
Juarez Távora, ao comentar o ocorrido disse que “Oppenheim se ‘comportou
lamentavelmente no caso, uma vez que seu parecer de 1934 ‘só poderia ser
classificado como produto de desídia, de incompetência ou de má-fé” 82.
No epicentro dessa arena de tensões e conflitos de interesses,
desempenhou um papel central a figura de Monteiro Lobato (1882-1948).
Escritor, jornalista e empresário brasileiro, Lobato, consagrou-se
principalmente por sua obra de literatura infanto-juvenil, embora possua
consistente obra voltada para o público adulto83. Lobato foi uma das
79

No começo da segunda metade da década de 1930 o Brasil possuía a segunda maior frota de
veículos da América do Sul, que consumia cerca 7.000 barris de gasolina por dia. Cinco
empresas multinacionais controlavam o comércio de petróleo: Atlantic, Standard Oil, AngloMexican (Shell), Texaco e Caloric. WIRTH, John D. A Política do Desenvolvimento na Era
de Vargas. Rio de Janeiro: 1973, p. 116-118.
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MARINHO JR., Ilmar Penna. Petróleo: Soberania e Desenvolvimento. Rio de Janeiro:
Edições Bloch, 1970, p. 318-321).
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COHN, Gabriel. Petróleo e Nacionalismo. 2ª ed. São Paulo: Editora Unifesp, 2017, p. 38
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A manifestação de Juarez Távora ocorreu em resposta a artigo publicado na revista Panfleto,
em que a ação do geólogo Oppenheim era apontada como emblemática da influência dos trustes
internacionais do petróleo no Brasil (COHN, Gabriel. Op. cit., p. 36-38).
83
De 1920 a 1947, Monteiro Lobato lançou 22 títulos que até hoje continuam a ser editados,
com destaque para obras como Narizinho Arrebitado (1921), Reinações de Narizinho (1931),
Caçadas de Pedrinho (1933), Emília no País da Gramática (1934) e O Poço do Visconde (1937).
Nessa última, procurou Monteiro Lobato explicar para o público infanto-juvenil sobre o que é
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principais figuras da luta pelo desenvolvimento de um capitalismo autônomo
no Brasil durante o século XX84, de sorte que, como dizia Gilberto Freyre,
“não haveria ser guardado apenas pela história literária do Brasil, mas,
também, a história do nosso povo e da nacionalidade brasileira”85.
Também foi responsável por lançar as bases da indústria editorial e do
mercado livreiro brasileiros86, além de realizar empreendimentos no setor de
recursos minerais estratégicos, principalmente ferro e petróleo. Todavia, foi
muito mais que um escritor ou empresário, constituindo-se em um dos
principais defensores da existência de petróleo no subsolo brasileiro a ponto
o petróleo, qual a sua importância para o mundo da época e o seu caráter como recurso finito.
Na imaginação de Visconde, um fato espantoso ocorre, pois. O Brasil, que não tinha petróleo,
e “que estava oficialmente proibido de ter petróleo”, passou a ser “o maior produtor de petróleo
do mundo”. Ao longo da narrativa é bastante perceptível o forte tom de crítica em relação à
atuação governamental, assim como dos cartéis internacionais do petróleo. (LOBATO,
Monteiro. O Poço do Visconde. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2010). A obra adulta de
Monteiro Lobato, embora não seja tão reconhecida como sua obra infanto-juvenil, é bastante
significativa, contando com livros como Urupês (1918), Cidades Mortas (1919), Ideias de Jeca
Tatu (1919), Negrinha (1920), O Presidente Negro (1926), O Escândalo do Petróleo (1936) e
Georgismo e Comunismo (1947/1948).
84
Destaca-se não se desconhecer as acusações sobre manifestações de racismo existentes na
produção literária de Monteiro Lobato, em obras como, por exemplo, Caçadas de Pedrinho,
Histórias de Tia Nastácia e o Presidente Negro, em que pese, infelizmente, tais manifestações
não fossem incomuns nos autores contemporâneos a Lobato. Tampouco o autor do presente
texto aplaude, concorda ou nutre simpatia por tal atitude racial. No entanto, adverte-se que as
justas críticas que devam ser dirigidas a esse traço na obra de Lobato não devem ter o condão
de “apagar da fotografia” a sua importância para a história brasileira, pois, além de ter sido um
importante escritor, considerado pai da literatura infanto-juvenil nacional, foi um dos mais
notáveis defensores da soberania energética em nosso país, especialmente no que diz respeito
à luta pela nacionalização do petróleo. Atenta-se, ainda, que todos os aspectos da obra literária
e da atuação pública de Monteiro Lobato devem ser objeto de amplo debate social, para que se
tenha em mente, por um lado, a vasta contribuição dessa figura para o desenvolvimento do
Brasil enquanto realidade autônoma em diversos aspectos, e, por outro, analisar o quanto o
racismo estrutural esteve (e ainda está) impregnado no imaginário, no cotidiano e nas
manifestações culturais brasileiras. Por fim, sobre o papel do negro na obra de Monteiro Lobato,
cf. MORAES, Pedro Rodolfo Bodê de. O Jeca e a Cozinheira: Raça e Racismo em Monteiro
Lobato. Revista de Sociologia e Política n. 8. Curitiba: UFPR, jan.-jun. de 1997, p. 99-112;
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Nesse sentido, cf. NUNES, Cassiano. Monteiro Lobato: O Editor do Brasil. Rio de Janeiro:
Contraponto/Petrobrás, 2000, p. 5.
86
Conhecedor da obra de Henry Ford, de quem se tornou o primeiro editor no Brasil, fez com
que Lobato buscasse racionalizar seu trabalho e procurasse um novo tipo de relacionamento
com os seus trabalhadores, aliando qualidade gráfica a rede de distribuição agressiva, integrada
por vendedores qualificados. Seu êxito na atividade editorial foi tamanho, que, como apontado
por Cassiano Nunes, “nos anos de sucesso editorial, Lobato mal tem tempo para escrever
(NUNES, Cassiano. Op. cit., p. 15).
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de, inclusive, ter sido preso, em 1941, em razão das críticas endereçadas ao
Governo de Getúlio Vargas.
Lobato publicou diversos artigos de opinião, posteriormente reunidos
no livro “O Escândalo do Petróleo”, cuja primeira edição data de 1936, nos
quais cobra do aparato integrante do Governo de Getúlio Vargas, inclusive
durante o Estado Novo, a exploração e descoberta desse recurso mineral em
território brasileiro, sem a interferência de trustes de companhias
estrangeiras. Cunhou, quanto à intervenção do Governo Federal nas
pesquisas de empresas privadas nacionais em detrimento dos referidos
trustes, capitaneados pela Standard Oil Co., a metáfora do “Polvo”, que
simboliza a Standard Oil Co., cujos “tentáculos” impediam as explorações
e forjavam provas da inexistência do petróleo87.
Um episódio bastante emblemático do que foi exposto diz respeito ao
caso de “Riacho Doce”, em Alagoas, local no qual foi apontada, após a
realização de levantamento geofísico efetuado por firma alemã e ordenado
pelo Governo alagoano, a muito provável existência de reserva de petróleo
passível de exploração comercial. Como salienta Gabriel Cohn, “essas
conclusões davam cobertura aos esforços de alguns particulares – com
Edson de Carvalho e Monteiro Lobato à frente – para a constituição de uma
empresa de Petróleo em Riacho Doce (Alagoas): a Companhia Petróleo
Nacional S. A.”88
No entanto, os técnicos que à época integravam o DNPM, dentre os
quais estava o já citado Mark Malamphy, entendiam que a área de Riacho
Doce não se afigurava como a mais favorável para a prospecção de petróleo,
direcionando as pesquisas para outras regiões do Estado de Alagoas. Como
consequência, o DNPM não apenas não auxiliava, como, também não
autorizava a realização de perfurações na área em questão, gerando violentos
protestos tanto por parte de Edson de Carvalho quanto de Monteiro Lobato 89.
Por conta de posturas do DNPM como essa, chanceladas pelo então
Ministro da Agricultura, Odilon Braga, Monteiro Lobato fez publicamente
a seguinte afirmação: “é possível fazer ideia da riqueza imensa que um só
poço pode representar para um país, e consequentemente que crime anda
87
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Editora Globo, 2011, p. 93-94.
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cometendo contra o Brasil um departamento que não perfura, nem deixa
ninguém perfurar”90.
A cruzada travada por Monteiro Lobato, Edson de Carvalho, Oscar
Cordeiro e outros fez com que a controvérsia sobre a existência de petróleo
no Brasil atingisse em 1936 um momento bastante agitado, resultando na
instauração, naquele ano, de uma comissão de inquérito pelo Governo
Federal, a pedido do Ministro da Agricultura, pois, embora este manifestasse
publicamente confiança no trabalho dos técnicos do DNPM, a “repercussão
desses conflitos na opinião pública começava a inquietar o próprio governo,
já bastante ocupado com a agitação política”91. A defesa do Governo Federal
e do DNPM foi realizada, de modo incondicional, pelo então Ministro da
Agricultura, Odilon Braga, que elaborou um relatório com o auxílio dos
funcionários do DNPM intitulado “Bases para o Inquérito do Petróleo”, e
oferecido com subsídio à referida comissão de inquérito92.
Acrescenta-se a esse cenário dois fatores bastante significativos: a
iminência de uma nova guerra mundial que se aproximava e a expansão da
malha rodoviária nacional, que aumentou significativamente o consumo de
petróleo e a pressão nas importações93. Essa conjuntura reforçou a posição
de grupos militares vinculados à Engenharia Militar do Exército, sob a
liderança do General Júlio Caetano Horta Barbosa, que pediam intervenção
estatal direta no setor de petróleo, sob direção das Forças Armadas94.
Como resposta a totalidade desses movimentos, o Presidente Getúlio
Vargas, em meio ao Estado Novo95, assinou o Decreto-Lei nº 395, de 29 de
90
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abril de 1938 – secretamente formulado por uma comissão formada por
oficiais do Exército e civis – que tornava o abastecimento nacional de
petróleo um serviço de utilidade pública (artigo 1º). O decreto determinou o
controle do governo federal sobre a importação, a exportação, o transporte,
a implantação de oleodutos e o comércio de petróleo e derivados,
estabelecendo o controle de preços dos derivados96. Além disso, foi
responsável pela criação do Conselho Nacional do Petróleo (CNP), órgão
federal diretamente subordinado ao Presidente da República97.
No mesmo ano, com a edição do Decreto-Lei nº 538, de 7 de julho,
ocorreu a organização e a delimitação de suas atribuições desse Conselho,
que incluíam, “além da definição e execução da política do petróleo e o
controle do abastecimento, as atividades de pesquisa, lavra e industrialização
(produção de derivados), ‘quando julgar conveniente’”, consoante previsto
no artigo 10 do referido diploma legal98. Por sua vez, a autonomia financeira
e orçamentária do CNP foi definida por meio do Decreto-Lei n.º 1.143, de 9
de março de 1939. Digno de nota é a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º
1.985, de 29 de janeiro de 1940, que estabeleceu um novo Código de Minas
da União, baseado no Código anterior, de 1934, que consolidou a legislação
minerária posterior a 1937, além de instituir o executor dessa legislação
quando as jazidas fossem de petróleo, gases ou xisto99.
Entretanto, a adoção de tais providências não diminui o nível de
tensões e conflitos de interesses existentes anteriormente, antes o contrário.
Os militares, com decisiva atuação na questão do petróleo a partir de 1936,
não conceberam propriamente uma política nacional do petróleo em sua
elaboração teórica e discussões políticas, ao defenderem a intervenção
estatal nessa seara. Em realidade, propuseram uma “estratégia sobre o
petróleo”, ou seja, uma solução conjuntural impulsionada pelo virtual
colapso da economia e da defesa nacionais, ante a iminência de eclosão da

(BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São
Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 118).
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Segunda Guerra Mundial, possibilitando mudança de orientação de grande
parcela do seguimento militar100.
Outra questão importante é que a nova postura adotada pelo governo
federal produziu novos choques com os interesses do setor privado nacional,
o que é possível verificar pelas críticas formuladas por empresários como,
por exemplo, Monteiro Lobato, endereçadas tanto ao CNP quanto ao seu
então presidente, o General Horta Barbosa101. Com a descoberta, em 1939,
de uma grande reserva de petróleo na região de Lobato, no Recôncavo
Baiano102, a pressão do truste de companhias petrolíferas estrangeiras
100

COHN, Gabriel. Petróleo e Nacionalismo. 2ª ed. São Paulo: Editora Unifesp, 2017, p. 57-

60.
Nesse sentido, escreveu Monteiro Lobato: “O Departamento Mineral passara a dispor de
todos os meios de compressão, e as empresas nacionais estavam impedidas até de gemer. E para
que a vitória do Não Petróleo fosse perfeita surgiu inopinadamente um monstro administrativo
denominado Conselho Nacional do Petróleo. Que história é essa? Pois se não há petróleo no
Brasil, como afirma o governo, para que um Conselho do que não existe? O povo a princípio
não entendeu, mas começou a entender quando viu no comando do Conselho um general. Sim,
fosse o Conselho uma coisa apenas técnica e o seu diretor tinha de ser um técnico; se punham
na direção um general absolutamente leigo em matéria de petróleo, então, não havia dúvida, os
verdadeiros fins do Conselho eram mavórticos – eram matar de vez as companhias nacionais
de petróleo, extinguir a tiro de canhão o movimento popular pró-petróleo, amordaçar com
granadas de mão a boca dos pioneiros, realizar, em suma, perfeitos atos de guerra contra um
inimigo. [...] O Conselho venceu. Matou uma a uma todas as companhias nacionais de petróleo,
e não lhes permitiu nenhuma declaração pelos jornais – a fim de pô-las mal perante os
acionistas. O Conselho acusava publicamente as companhias e não lhes permitia que se
defendessem. A infâmia era perfeita. E os jornais foram proibidos de falar em petróleo, nem
que fosse academicamente [...]” (LOBATO, Monteiro. O Escândalo do Petróleo e Georgismo
e Comunismo. Rio de Janeiro: Editora Globo, 2011, p. 133-134.
102
Em 1930. o engenheiro agrônomo Manuel Inácio Bastos registra vestígios de óleo, numa
cacimba, em Lobato/BA, enviando, mais tarde, relatório do assunto ao Presidente da República,
que o reenvia ao SGMB. Contudo, com a reorganização do órgão e a sua substituição pelo
DNPM, desaparecem os registros do relatório de Bastos. Em 1933, Bastos envia, pessoalmente,
amostra do óleo para ser analisada pelo professor Sousa Carneiro da Escola Politécnica da
Bahia, comunicando, em fevereiro desse ano, sua descoberta ao presidente da Bolsa de
Mercadorias da Bahia. Oscar Cordeiro. Juntos criam uma sociedade para exploração das jazidas
descobertas e enviam o óleo obtido para análise do DNPM. O geólogo Luciano Jacques de
Morais, a partir de estudos realizados pelo SGMB em 1930 e 1931, manifesta-se, em fevereiro
de 1934, contrariamente às possiblidades da área, sob o argumento de que não há espessura
suficiente dos sedimentos, pois está multo próximo o cristalino, o que é confirmado por Victor
Opppenhelm, recrudescendo a polêmica na imprensa. Investigações aprofundadas e de grande
magnitude começaram a ser realizadas em 1937, sendo que uma perfuração de cerca de 70
metros de profundidade toca o cristalino, em março de 1938. No entanto, com a utilização de
uma mais potente, a perfuração prosseguiu até os 210 metros, tendo sido o petróleo descoberto
em 21 de janeiro de 1.939, na localidade de Lobato. Para um panorama mais detalhado, cf.
101
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tornou-se mais ostensivo. Em 1940, momento em que o Governo Federal
intensificava os serviços geológicos e geofísicos para ampliar a prospecção
do petróleo103, o General Horta Barbosa, então Presidente, do CNP, enviou
relatório ao chefe do Estado-Maior do Exército, General Goes Monteiro,
informando que “a Standard Oil Company of Brazil, em ‘memorando
confidencial’, encaminhado ao Governo, por intermédio de várias
autoridades, oferecia uma solução para ‘realizar pesquisa de petróleo,
perfuração de poços e extração de petróleo’”.
A solução propugnada pela Standard Oil Company of Brazil foi a
criação de uma companhia mista, cujo capital social seria composto em parte
(minoritária) por recursos públicos nacionais; quanto à outra parte
(majoritária), por recursos estrangeiros. O capital estrangeiro se encarregaria
da pesquisa, da perfuração de poços e da produção comercial do petróleo,
bem como de todas as despesas, além de contribuir com sua experiência
técnica. Ao governo brasileiro caberia conceder ao parceiro privado uma
parcela do que fosse extraído para que dele dispusesse livremente104.
Naquele momento, Horta Barbosa não viu com bons olhos essa
proposta, pois, como destacou no referido ofício, ela se encontrava na
contramão das nações soberanas do mundo, nas quais o Estado assumia em
cada vez maior medida o controle dos combustíveis líquidos, diretriz que,
inclusive, norteava a legislação brasileira vigente à época. Para ele, o que a
Standard Oil Company of Brazil pretendia era “transferir a direção desse
setor a uma empresa em que predominariam os capitais estrangeiros e, em
última análise, seria o próprio truste representado pela Standard Oil e Royal
Dutch Shell”105.
Vê-se, claramente, o interesse dos atores privados estrangeiros em
exercer o controle sobre a exploração e explotação do petróleo no país, com
a captura do Estado para instrumentalizar e alavancar seus lucros e projetos
privados de poder. Passa-se a um momento crucial na luta pela
nacionalização do petróleo em terras brasileiras

MOURA, Pedro; CARNEIRO, Felisberto. Em Busca do Petróleo Brasileiro. 1ª ed. Rio de
Janeiro: Editora Fundação Gorceix, Ouro Preto, 1976, p. 191-213.
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MARINHO JR., Ilmar Penna. Petróleo: Soberania e Desenvolvimento. Rio de Janeiro:
Edições Bloch, 1970, p. 351.
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MARINHO JR., Ilmar Penna. Op. cit., 1970, p. 351.
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3 O “Petróleo é Nosso”: Um Projeto Nacional

A partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a deposição
de Getúlio Vargas, ocorre a redemocratização política no país, o que aliado
à nova distribuição de poder ocorrida na geopolítica mundial e ao reforço do
setor industrial no Brasil promovido a partir de 1930, impactou
decisivamente a questão do petróleo em território nacional106. Segundo
Gabriel Cohn, a democratização do país foi um processo controlado, cujo
traço marcante era o de organizar a sociedade a partir das aspirações do
grupo social que se mostra mais dinâmico no período, qual seja o grande
empresariado industrial, de forma a bloquear a ascensão das massas urbanas,
promovida no final do Governo Vargas, evitando colocar em risco o
predomínio econômico, e, por via de consequência, tendencialmente
político, daquele segmento107.
Esse quadro se afigura plenamente caracterizado nos trabalhos da
Assembleia Constituinte de 1946, com o predomínio de um ambiente
conservador relativamente ao papel do Estado na economia, capitaneada
pelos integrantes da recém-criada União Democrática Nacional (UDN). No
entanto, o artigo 146 da Constituição promulgada previu a atuação estatal no
domínio econômico, admitindo, inclusive, a possibilidade de
estabelecimento de monopólio estatal de determinada indústria, ao passo que
o artigo 145 limitava a liberdade econômica, na medida em que buscava
equilibrá-la com a valorização do trabalho humano e do bem-estar social 108.
No campo específico do petróleo e dos recursos minerais, o texto
constitucional manteve a sistemática anterior, prevendo no artigo 152 a
separação entre a propriedade do solo e a do subsolo.
Contudo, no artigo 153, parágrafo 1º, houve retrocesso
comparativamente ao regime constitucional anterior, pois “as autorizações
ou concessões seriam conferidas exclusivamente a brasileiros ou a
sociedades organizadas no país, assegurado ao proprietário a preferência na
exploração”, o que franqueava a possibilidade de controle da exploração, e,
106
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consequentemente da comercialização do petróleo pelo truste internacional
que atuava no Brasil, bastando que se organizasse como uma sociedade
constituída no país. Além disso, a referida opção constitucional promoveu
acirrada controvérsia sobre a constitucionalidade do disposto artigo 6º do
Código de Minas então vigente109.
No ano de 1947, houve uma significativa ampliação do programa de
atividades do Conselho Nacional do Petróleo, no plano técnico.
Simultaneamente, verificou, no plano político, tentativas individuais de
solução do problema brasileiro do petróleo, notadamente de parte do Clube
Militar110, que se tornara o grande palco dos embates referentes à política
nacional do petróleo. Em seu interior foram proferidas, em 30 de julho e 6
de agosto daquele ano, duas conferências de grande apelo ao público pelos
Generais Juarez Távora e Horta Barbosa, que perfilhavam orientações
bastante distintas no tocante à condução dessa questão111.
Juarez Távora, favorável à exploração do petróleo pela iniciativa
privada, sustentava resumidamente que: a) o Estado, no Brasil, havia se
mostrado incapaz de uma administração racional, mesmo em setores a ele
inerentes, de modo que ele deveria se abster de interferir no setor industrial
que exigia espírito e métodos de direção específicos; b) a extensão de área
explorável e a premência por uma solução para o problema energético
nacional impunha a necessidade de cooperação estrangeira em matéria de
capitais, equipamentos e técnicos; c) a pesquisa e a lavra podem ser
realizados indistintamente por entidades nacionais, mistas ou totalmente
estrangeiras, enquanto que o refino e o transporte deveriam ficar a cargo de
brasileiros ou sociedades mistas, em que os brasileiros participem com, no
109

Segundo noticiam José Luciano de Mattos Dias e Maria Ana Quaglino, esse artigo teria sido
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livre trânsito desse representante entre os membros do governo e no melo político tornava a
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mínimo, 60% do capital social; e d) a exportação, tanto do óleo bruto quanto
do refinado, estaria condicionada 98ª ,o suprimento do mercado interno112.
Ao seu turno, Horta Barbosa defendia a chamada “tese nacionalista do
petróleo”, que foi popularizada pelo slogan “O Petróleo é Nosso”,
sustentando que, em face do caráter monopolista da atividade petrolífera, se
ele não fosse um monopólio nacional, certamente seria um monopólio nas
mãos de estrangeiros113. Em síntese, o entendimento de Horta Barbosa era o
seguinte: a) de modo geral, a experiência histórica é de que os povos nos
quais foi adotado o monopólio estatal do petróleo verificaram,
tendencialmente, que toda a população foi beneficiada, e não apenas grupos
isolados; b) o contrário ocorreu naqueles países em que o monopólio privado
foi adotado, porquanto tão somente as empresas exploradoras se
locupletaram dos substanciosos resultados da atividade; c) o regime de
concessões é inconciliável com a necessidade de formação de reservas
nacionais de petróleo, uma vez que, na exploração de áreas contíguas, as
perfurações na área reservada ao setor privado, muitas vezes atingem as
áreas constituintes da reserva pública de petróleo, comprometendo-as; d) no
Brasil é o Estado quem efetivamente pesquisa, observando a todos os
preceitos de ordem técnica, atestado pela baixa porcentagem de poços secos
perfurados pelo Poder Público; e) a solução que atende mais adequadamente
ao interesse da coletividade é o monopólio estatal do petróleo, tendo em vista
o fato de ser o petróleo um elemento básico da defesa e da economia
nacionais.114
Paralelamente a esse debate, em fevereiro de 1947, foi criada por
determinação do Presidente Eurico Gaspar Dutra uma comissão para revisar
legislação vigente sobre o petróleo em face da Constituição de 1946 e inovar
o regramento para sua exploração no Brasil.115. O projeto governamental foi
112
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encaminhado ao Congresso Nacional por intermédio da Mensagem n.º 62,
de 4 de novembro de 1948. No entanto, como salienta Gilberto Bercovici, a
ideia-chave por detrás do “Estatuto do Petróleo” (como o projeto foi
chamado) era “a abertura do setor petrolífero para o capital privado, nacional
ou estrangeiro”116. O debate que se seguiu no Congresso Nacional tinha por
foco a definição a respeito da forma mais adequada de explorar o petróleo,
sendo que, por um lado, o campo conservador, sob o protagonismo da União
Democrática Nacional (UDN) assumia uma atitude política favorável à
privatização das atividades produtivas, ou seja, abertura da indústria
brasileira do petróleo ao capital privado, com a adesão de amplos setores do
Partido Social Democrático (PSD), esposando, em linhas gerais, as teses
defendidas por Juarez Távora, por sinal, um dos principais quadros da UDN.
Todavia, esse de projeto de lei naufragou em sua tramitação
legislativa, tendo em vista a grande mobilização pública lograda pelos
defensores da tese nacionalista, no bojo da campanha cívica de “O Petróleo
é Nosso”, o que fez com que nenhuma das principais lideranças políticas do
campo conservador assumisse, de maneira efetiva e ostensiva a paternidade
do “Estatuto do Petróleo”, pois a amplitude e consistência da articulação de
caráter nacionalista impunha cautela ao governo para adotar uma solução
para o problema. Nesse sentido, atenta-se para o setor nacionalista,
representado de forma mais destacada pelo Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB), minoritário no Congresso Nacional, que se preocupava em não
entregar aos trustes internacionais a totalidade da existência da riqueza
existente no subsolo brasileiro.
Chega-se ao ano de 1950, em que um acirrado processo eleitoral
culmina, em 3 de outubro daquele ano, com a eleição de Getúlio Vargas para
a Presidência da República, desta vez com a chancela do voto popular,
alcançando quase 50 % dos votos válidos – a eleição foi disputada em um
único turno de votação, com a participação de todos os candidatos. No bojo
da plataforma de campanha de Vargas incluía-se a busca por uma solução
nacionalista para o “problema do petróleo”. Por meio da Mensagem n.º
469/51, ele apresentou ao Congresso Nacional o programa para a criação da
Petrobras, que, em realidade, se dividia em dois projetos: o Projeto de Lei
n.º 1516/1951, criando a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro S.A
(PETROBRÁS) e o Projeto de Lei n.º 1517/1951, apontando as formas de
financiamento do setor petrolífero. A proposta formulada pelo Governo
116
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Federal possibilita ao Estado tomar parte em uma sociedade de capital
aberto, responsável por controlar todo o processo de exploração do petróleo
desde a pesquisa à comercialização117.
O Projeto de Lei n.º Lei n.º 1516/1951, engendrado pela Assessoria
Econômica da Presidência da República (AEPR), previa a instituição de uma
holding responsável pela administração de “subsidiárias básicas”, atuantes
nos setores de exploração, refino e transporte, todas sob controle acionário
da União. No tocante às atividades afins – aquelas relacionadas com setores
não necessariamente integrados ao monopólio –, poderiam ser constituídas
outras subsidiárias, cuja participação acionária poderia ser variável, de
acordo com um juízo de conveniência e oportunidade a ser exercido pelo
Governo Federal118. Desse modo, a estrutura da Petrobrás seria dotada de
ampla flexibilidade administrativa. Ao seu turno, o referido Projeto de Lei
previa, em seu artigo 17, a possibilidade de a Petrobrás associar-se a
empresas privadas, tanto diretamente quanto por intermédio de suas
subsidiárias119.
Por conta disso, entre outros aspectos, o Projeto de Lei n.º 1516/1951
foi objeto de fortes críticas, principalmente por parte dos setores que se
articulavam na defesa da nacionalização do petróleo no país. A proposta
governamental, em sua formatação original da estrutura de controle
acionário da futura companhia, “permite observar a manutenção da
tradicional política de regulamentação, transferindo para a empresa a ser
criada, inclusive a pesquisa”, de modo a esvaziar o poder de intervenção
estatal efetivada através do Conselho Nacional do Petróleo, cuja função, na
hipótese de ser aprovada a proposta governamental tal como fora
encaminhada ao Congresso Nacional, passaria a ser a “de mero emissor de
autorizações e concessões”120. Corrobora essa visão o fato de que o texto
117
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original não estabelecia o monopólio estatal de direito, permitindo a
participação do capital privado e estrangeiro, este último, no entanto,
limitado ao máximo de 100.000 ações (artigo 13, inciso III)121.
Outra crítica bastante pertinente que foi endereçada à proposta
governamental tinha por cerne o fato de que ele também desconsiderava a
reivindicação central dos grupos nacionalistas, os quais se articularam em
torno da campanha “O Petróleo é Nosso”: a instituição do monopólio estatal
do petróleo. O não atendimento dessa reivindicação gerou dúvidas quanto
ao compromisso de Getúlio Vargas com o desenvolvimento de uma indústria
petrolífera nacional. Desse modo, mostrou-se bastante difícil a tramitação
da proposta no Congresso Nacional em especial, em especial porque a
“Campanha do Petróleo122, continuou ativa, fomentando forte debate
público, durante esse período.
Proveniente da parcela do empresariado dotado de uma índole
nacionalista, a reação mais forte contra a proposta governamental originária
sobre a exploração econômica do petróleo no Brasil veio da Federação das
Associações Comerciais de Minas Gerais, que “elaborou um projeto
propondo a estatização integral da exploração e da comercialização do
petróleo, por meio do documento ‘Tese Mineira do Petróleo’”123,o que será
a seguir examinado.
No debate público que se travou no Brasil, os principais defensores do
monopólio estatal do petróleo estavam vinculados, em alguma medida ao
Poder Público ou, ao menos, não ligados diretamente ao setor empresarial.
Esse era o caso, por exemplo, dos Generais Estillac Leal e Horta Barbosa, a
quem era gritante a necessidade de nacionalização de exploração do petróleo
no Brasil, dado o seu caráter estratégico, notadamente vinculada à defesa
nacional124.
dissertacao-48gpz010k082?hash=5a2bc498b7acce942ff9d1f6dd388a4f. Acesso em 20 jan.
2020.
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BRASIL, Câmara dos Deputados, Projeto de Lei n.º 1516/1951. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=193089. Acesso
em 28 jan. 2020.
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BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São
Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 157
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MORAIS, José Mauro. Petróleo em Águas Profundas: Uma História Tecnológica da
PETROBRÁS na Exploração e Produção Offshore. Brasília: IPEA, 2013, p. 50.
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COELHO, Wladmir Tadeu Silveira. Política Econômica do Petróleo no Brasil.
Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: FUMEC, 2007. Disponível em:
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Do mesmo modo, Arthur Bernardes, outro grande baluarte da visão
nacionalista do petróleo, que era Deputado Federal e havia sido Presidente
da República (1922-1926), já havia enfrentado os conflitos de interesses
referentes à exploração de recursos minerais estratégicos, por conta do
episódio da mineração do ferro no país. As vozes provenientes do setor
empresarial predominantemente eram contrárias à nacionalização do
petróleo, ou, pelo menos entendiam que a sua exploração deveria ser dar por
meio de uma empresa mista.
Tal se dava, inclusive, porque a influência dos trustes do petróleo na
imprensa era bastante significativa. Essa afirmação pode ser confirmada no
setor radiofônico, quando a Companhia Esso de Petróleo cria em 1941 um
informativo “cuja redação funcionava nas dependências de sua empresa de
publicidade”. O jornal radiofônico conhecido como “Repórter Esso”
aplicava metodologia idêntica àquela utilizada pela empresa no setor
petrolífero, qual seja, a de buscar “monopolizar a informação ocupando
espaços em diferentes emissoras nos estados mais importantes do território
nacional”, criando, em torno do programa uma “mística”, resultante de bem
elaborada campanha publicitária, segundo a qual: "se o Repórter Esso ainda
não deu, não deve ser verdade. Vamos aguardar”, que objetivava legitimar
suas notícias125.
Na contramão dessa tendência, encontrava-se Renato Falci, então
presidente da Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais126.
Ele observou a discrepância, e, por que não, a incoerência existente entre o
conteúdo da mensagem presidencial e, principalmente, a alínea IV do artigo
13 do projeto de criação Petróleo Brasileiro S.A. Essa proposta de disposição
normativa autorizava a “participação de pessoas jurídicas de direito privado
‘brasileiras’, na administração da empresa, “abrindo assim a possibilidade

https://xdocs.com.br/download/coelho-w-t-silveira-politica-economica-do-petroleo-no-brasildissertacao-48gpz010k082?hash=5a2bc498b7acce942ff9d1f6dd388a4f. Acesso em 20 jan.
2020.
125
COELHO, Wladmir Tadeu Silveira. Política Econômica do Petróleo no Brasil.
Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: FUMEC, 2007. Disponível em:
https://xdocs.com.br/download/coelho-w-t-silveira-politica-economica-do-petroleo-no-brasildissertacao-48gpz010k082?hash=5a2bc498b7acce942ff9d1f6dd388a4f. Acesso em 20 jan.
2020.
126
MINAS GERAIS, ALMG. Anais da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
n.5. Belo Horizonte: ALMG, mai.1994, p. 153-154.
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de intervenção dos chamados ‘testas-de-ferro’, além da ausência de qualquer
referência ao monopólio estatal”127.
Constata-se, portanto, que uma entidade representativa de empresários
de Estado conservador (como o era Minas Gerais naquela época128)
formulou crítica a um projeto de lei oriundo de governo eleito com base em
plataforma de campanha tida como nacionalista, por “não incluir, no texto,
limitações à livre iniciativa”, que era curioso, para dizer o mínimo129.
Uma hipótese interessante a contribuir para a compreensão do
ocorrido é a de que, além da influência e do prestígio de Arthur Bernardes
junto a significativa parcela das classes política e empresarial mineira, a
participação de um jovem jurista, que à época contava com
aproximadamente 35 anos de idade, na condição de Diretor do
Departamento de Estudos Econômicos da Federação das Associações
Comerciais de Minas Gerais. Trata-se de Washington Peluso Albino de
Souza, que embora ainda jovem, como dito, já era professor da disciplina de
Economia Política da Faculdade de Direito da UFMG, e conquistara
notoriedade como quadro técnico de elevado nível de expertise, tendo em
vista que havia ocupado funções públicas como Chefe de Gabinete do
Secretário de Estado do Interior de Minas Gerais, no Governo de Milton
Campos (1949-1950), e de Diretor do Departamento da Fazenda da
Prefeitura de Belo Horizonte, na gestão de Américo Renné Gianette (19511953)130.
127

COELHO, Wladmir Tadeu Silveira. Op. cit., 2007. Disponível em:
https://xdocs.com.br/download/coelho-w-t-silveira-politica-economica-do-petroleo-no-brasildissertacao-48gpz010k082?hash=5a2bc498b7acce942ff9d1f6dd388a4f. Acesso em 20 jan.
2020.
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Sobre o conservadorismo presente no ambiente empresarial e social mineiro no período
analisado, cf. SOUZA, Washington Albino Peluso de. Entrevista do Professor Washington
Albino concedida ao Programa “Memória e Poder”, em julho de 2008. Revista da Faculdade
de Direito da UFMG, Número Especial em Memória do Professor Washington Peluso
Albino de Souza. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2013, p. 523.
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COELHO, Wladmir Tadeu Silveira. Op. cit., 2007. Disponível em:
https://xdocs.com.br/download/coelho-w-t-silveira-politica-economica-do-petroleo-no-brasildissertacao-48gpz010k082?hash=5a2bc498b7acce942ff9d1f6dd388a4f. Acesso em 20 jan.
2020.
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SILVA, Antônio Álvares. Washington Albino, uma saudade que não passa. Revista da
Faculdade de Direito da UFMG, Número Especial em Memória do Professor Washington
Peluso Albino de Souza. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2013, p. 79. Cf,
também, SOUZA, Washington Albino Peluso de. Entrevista do Professor Washington Albino
concedida ao Programa “Memória e Poder”, em julho de 2008. Op. cit., p. 523. Segundo
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Necessário examinar, aqui, um aspecto da perspectiva metodológica
por ele adotada e que, em nível mais ou menos consciente, ilumina sua
contribuição para a modelagem da “Tese Mineira do Petróleo”, qual seja a
influência da obra de Friedrich List (1789-1846), autor da obra Das
Nationale System der Politischen Oekonomie (Sistema Nacional da
Economia Política)131, de 1841, em seu pensamento.
List, considerado o pai do nacionalismo econômico, caracterizou-se
como um dos primeiros críticos em relação aos postulados liberais da
Economia Política Clássica. Durante o exílio de Friedrich List nos Estados
Unidos (1825-1830), ele teve profundo contato com as obras de Alexander
Hamilton (2001) (Report on the Subject of Manufactures, 1791), Mathew
Carey (Essays on Political Economy, de 1822) e Daniel Raymond (The
Elements of Political Economy, de 1823)132. O denominador comum entre
todos esses autores – a defesa de uma economia nacional – mostra-se
coerente com os imperativos de sustentação de um nascente país, é a defesa
da adoção de políticas visando a proteção da indústria local133.
A percepção das grandes diferenças existentes entre os países
desenvolvidos e aqueles nos quais o processo de desenvolvimento se
encontra em marcha, situação que em larga medida se aplica ao caso
brasileiro (ainda hoje, inclusive), era algo efetivamente vivenciado por
List134, permitindo a ele conceber a necessidade de a economia política
informação disponibilizada pelo Professor Ricardo Antônio Lucas Camargo, o Professor
Washington mencionou nesse último texto o cargo de “Secretário da Fazenda” muito
possivelmente para facilitar a compreensão da audiência (afinal, tratava-se originalmente de um
programa televisivo), uma que, em termos práticos, equivalia ao cargo de Diretor do
Departamento da Fazenda da Prefeitura de Belo Horizonte.
131
Há tradução da obra de Friedrich List para a língua portuguesa levada a cabo pela Fundação
Calouste Gulbenkian, utilizada no presente trabalho nas referências diretas à obra de List. Cf.
LIST, Friedrich. Sistema Nacional de Economia Política. Trad. Eduardo de Sousa Ferreira e
Karin Paul Ferreira. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006.
132
BERCOVICI, Gilberto. Política Econômica e Direito Econômico. Pensar: Revista de
Ciências Jurídicas, v. 16, n. 2. Fortaleza: Unifor, jul.- dez. 2011, p. 566.
133
BERCOVICI, Gilberto. Op. cit., p. 566.
134
Sobre essa questão, mostra-se emblemática a seguinte colocação de List: “Se fosse inglês, o
autor dificilmente teria duvidado do princípio base da Teoria de Adam Smith. Foram as
circunstâncias na sua pátria que há mais de vinte anos lhe suscitaram as primeiras dúvidas na
infalibilidade da teoria; foram as circunstâncias da sua pátria que desde aquele tempo o levaram
a desenvolver, em muitos artigos anónimos e depois sob o seu nome e em contribuições
maiores, as suas opiniões contrárias à teoria. Ainda hoje é sobretudo o interesse pela Alemanha
que lhe tem dado a coragem de vir a público com este trabalho, se bem que não possa negar que
terá tido também urna razão pessoal, a saber, que tenha sentido a necessidade de finalmente
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nacional e, por derivação, a política econômica nacional, resultar das
necessidades concretas de desenvolvimento das forças produtivas no interior
de um Estado nacional. Como destaca Arthur Sommer, as consequências
destruidoras das exportações britânicas “a preços mais vantajosos para os
pequenos Estados alemães transformaram List, na sua atitude de defesa, no
político de economia dos Estados alemães e, pouco depois, da União
Aduaneira Alemã”135.
Friedrich List, na esteira de Alexander Hamilton, sustenta que “a
nação menos avançada, sem medidas protecionistas da indústria, nunca
conseguirá desenvolver completamente a indústria com independência
nacional”136. O cerne da crítica de List à Escola Clássica está na não
aceitação de uma teoria estática na qual domina a teoria do valor, mas, sim,
uma “teoria das forças produtivas”, tornando-a o centro do desenvolvimento
econômico. Para List, o desenvolvimento das forças produtivas deve
preponderar no tocante à organização da Sociedade, do Estado e da Nação,
pois, segundo ele, trata-se do princípio de que as forças do mercado, por si
só, estejam em condições de garantir o desenvolvimento econômico, antes
requeiram condições específicas de enquadramento137.
O arraigamento dessa pré-compreensão no horizonte teórico de
Washington Peluso Albino de Souza, fez com que ele, ao assumir a Direção
do Departamento de Estudos Econômicos da Federação das Associações
Comerciais de Minas Gerais, não apenas desenvolvesse estudos sobre
economia e temas, afins, mas, também, dinamizasse as atividades daquele
mostrar, através de uma obra maior, que não é totalmente incompetente para ter voz em assuntos
da economia política” (LIST, Friedrich. Sistema Nacional de Economia Política. Trad.
Eduardo de Sousa Ferreira e Karin Paul Ferreira. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian,
2006, p. 97).
135
SOMMER, Arthur. Notas Prévias Sobre a História da Obra. In: LIST, Friedrich Op. cit., p.
9.
136
LIST, Friedrich. Sistema Nacional de Economia Política. Op. cit., 2006, p. 513.
137
Nesse sentido, Friedrich List afirma que: “O sistema de protecção, sendo o único meio de
pôr os Estados mais avançados, em termos de civilização, ao nível da nação preponderante que
não recebeu da natureza um monopólio de manufactura eterno, mas ganhou um avanço em
termos de tempo em relação a outras nações – o sistema de protecção aparece, encarado deste
ponto de vista, como o meio mais importante de alcançar a final união dos povos, por
conseguinte a verdadeira liberdade comercial. E a economia nacional, deste ponto de vista,
parece ser aquela ciência que, reconhecendo os interesses existentes e as individuais situações
das nações, ensina de que forma cada nação pode ser elevada àquele nível de desenvolvimento
económico, no qual lhe é possível e útil unir-se a outras nações de igual desenvolvimento, ou
seja, a liberdade comercial” (LIST, Friedrich. Op. cit., 2006, p. 277).
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Departamento, trazendo à pauta de debates assuntos mais complexos e em
dimensões maiores138. Por conta disso, a Federação das Associações
Comerciais de Minas Gerais começou assumir um protagonismo perante o
segmento no Brasil, celebrando, dentre outras atividades, convênios com
outras associações139.
O Professor Washington, devido à convicção de que o monopólio
estatal do petróleo era não apenas um fato de extrema importância para
afirmação da soberania nacional, mas, na esteira de Friedrich List, peçachave para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, notadamente em
seu aspecto industrial, foi incumbido por Renato Falci de elaborar um
projeto propondo a estatização de todo processo de exploração e
comercialização do petróleo brasileiro. Surge, então, a "Tese Mineira do
Petróleo"140.
Após definitivamente elaborado, esse documento foi apresentado
publicamente na "IV Reunião Nacional da Federação das Associações
Comerciais do Brasil", ocorrida no Rio de Janeiro de 24 a 26 de março de
1952. Essa tese apresentava nítida preocupação com a autossuficiência
nacional em matéria de petróleo, ponto que entendia negligenciado pelos
projetos governamentais desde 1934. Além disso, o documento sustentava
esta condição como fundamental para a construção de uma soberania
econômica141, demonstrando que, já naquela época, se desenvolvia uma
compreensão sobre a dimensão econômica da soberania alinhada com os
estudos críticos mais avançados sobre o tema desenvolvidos atualmente.
Sobre o conteúdo da “Tese Mineira do Petróleo”, Wladmir Tadeu
Silveira Coelho, narra que a proposta dos empresários mineiros, tinha como
138

SOUZA, Washington Albino Peluso de. Entrevista do Professor Washington Albino
concedida ao Programa “Memória e Poder”, em julho de 2008. Revista da Faculdade de
Direito da UFMG, Número Especial em Memória do Professor Washington Peluso Albino
de Souza. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da UFMG, 2013, p. 522.
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SOUZA, Washington Albino Peluso de. Op. cit., p. 522.
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alicerce a intervenção estatal na economia, concebendo o Estado não apenas
como controlador dos órgãos burocráticos e dos mecanismos de
regulamentação, mas como efetivo agente econômico. Previa o incremento
das atribuições e funções do Conselho Nacional do Petróleo, bem como o
monopólio estatal sobre o petróleo, não apenas quanto à prospecção, mas
abrangendo a exploração, refino e comercialização a criação de uma
companhia integralmente nacional142.
E o resto é história...A ampla convergência em favor das posições
nacionalistas, resultou na apresentação de projetos substitutivos e emendas
legislativas no Congresso Nacional com o intuito de modificar a proposta
original do Governo Federal, fortalecendo o controle da União sobre o setor
de petróleo. Ao final da tramitação da proposta governamental, e das muitas
discussões havidas sobre ela no Congresso Nacional, prevaleceu o
entendimento sobre a adoção de um modelo de monopólio amplo da União
no setor143.
Sua redação final é aprovada em 21 de setembro de 1953, com
modificações no projeto original, autorizando a União a constituir a
sociedade por ações Petróleo Brasileiro S.A., com a sigla PETROBRAS 144.
A Lei nº 2.004, sancionada pelo Presidente Getúlio Vargas em 3 de outubro
“Para a concretização deste princípio o Conselho Nacional do Petróleo seria fortalecido,
tornando-se o órgão direcionador da política econômica do petróleo estabelecendo - dentre
outras funções - o levantamento e mapeamento das províncias com potencial petrolífero
definindo, inclusive, a quem entregar as áreas para lavra, pois entendiam os defensores do
projeto que: (grifo original): ‘Todo trabalho de pesquisa deva competir exclusivamente a
iniciativa estatal’(...). Na fase da lavra o Estado também assumiria mais uma tarefa no setor
produtivo através de uma grande ‘companhia estatal de propriedade da União, Estados e
Municípios destinada a figurar nas demais sociedades como a maior acionista’ (...). Estas
sociedades, ao contrário da proposta governamental, seriam integralmente nacionais não
admitindo - inclusive - a participação de empresas nacionalizadas. A criação de uma companhia
com a responsabilidade de iniciar, em termos comerciais, a exploração do petróleo brasileiro
naturalmente esbarra na questão relativa à forma de financiamento. No projeto governamental
criava-se a abertura ao capital externo - art. 13 do Projeto de Lei n.º 1.516 - optando-se assim
pela clássica prática de ‘abertura ao capital internacional”. Entretanto, basta uma simples leitura
do documento elaborado pela Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais para
perceber que esta condição foi descartada (COELHO, Wladmir Tadeu Silveira. Op. cit..
Disponível em: https://xdocs.com.br/download/coelho-w-t-silveira-politica-economica-dopetroleo-no-brasil-dissertacao-48gpz010k082?hash=5a2bc498b7acce942ff9d1f6dd388a4f.
Acesso em 20 jan. 2020).
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Brasil: uma História da Petrobrás. Rio de Janeiro: CPDOC-PETROBRAS, 1993, p. 104.
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MORAIS, José Mauro. Petróleo em Águas Profundas: Uma História Tecnológica da
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de 1953, instituiu o monopólio da União na pesquisa e lavra das jazidas de
petróleo, na refinação de petróleo nacional e estrangeiro, no transporte
marítimo do petróleo bruto de origem nacional e dos derivados de petróleo
produzidos no País e no transporte por oleodutos e gasodutos (artigo 1º). A
distribuição e a comercialização de derivados no varejo não foram incluídas
no monopólio, e foram assegurados os direitos das refinarias privadas
existentes desde que não expandissem sua capacidade de produção. Ao seu
turno, previa como atribuição do Conselho Nacional do Petróleo o exercício
do monopólio, em nome da União, “das atividades relacionadas ao
abastecimento nacional de petróleo e derivados, por meio das funções de
orientação, fiscalização e superintendência” (artigo 3º)145.
Vê-se, pois, que as principais proposições elencadas na “Tese Mineira
do Petróleo” foram plasmadas no texto aprovado, promulgado e sancionada
da Lei n.º 2.004/53. E assim, começa a saga da consolidação da Petrobrás,
que durante décadas terá posto em xeque seu papel de pilar na exploração
do petróleo no Brasil... mas isso deverá ser objeto de outros estudos.

Considerações Finais

Após o longo percurso traçado neste texto, é possível ter em mente a
ideia de que a soberania, conceito que remonta às origens do Estado
Moderno, caracteriza-se, em sentido amplo, como a qualidade de poder
supremo (suprema potestas) do Estado, apresentando dois aspectos
distintos: o interno e o externo. Internamente, consiste no “imperium que o
Estado possui sobre o território e a população, assim como a superioridade
do poder jurídico deste em face dos demais poderes sociais, que lhe ficam
sujeitos, de forma mediata ou imediata”. No externo, significa “a
manifestação independente do poder do Estado perante outros Estados, ou
seja, a equivalência entre os Estados (ao menos sob o ponto de vista jurídico)
na ordem internacional
O conceito de soberania continua sendo um elemento imprescindível
para a conceituação do Estado e para orientar a atuação deste, ainda que o
discurso hegemônico sobre a globalização econômica preconize o contrário.
145
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Isso ocorre porque ela é essencial inclusive, para a garantia do
desenvolvimento dos negócios realizados no interior do território de um
Estado-nação, dada a necessidade de garantia do cumprimento forçado dos
pactos realizados entre os sujeitos ou atores privados, assim como pela
necessidade da presença de um terceiro imparcial para dirimir os conflitos
que entres este se estabelecem.
A dimensão econômica da soberania ou soberania econômica está
prevista no inciso I do artigo 170 da Constituição da República de 1988
como um dos princípios da ordem econômica constitucional, importando
não o isolamento econômico de um Estado-nação, mas sim, um projeto de
ruptura da situação de dependência deste em face dos Estados considerados
como economicamente desenvolvidos, a partir da construção das condições
para que a política econômica do Estado-nação seja por ele autonomamente
formulada.
A soberania econômica deve atuar como instrumento apto a assegurar
a todos existência digna – no caso brasileiro, em sintonia com a diretriz
constante no caput do artigo 170 da Constituição da República –, por meio
da definição e implementação de programa de políticas públicas capazes de
viabilizar a participação da sociedade brasileira, em condições de igualdade,
no mercado internacional, integrando o objetivo maior de garantir o
desenvolvimento nacional (artigo 3º, inciso II, do texto constitucional),
buscando a superação do subdesenvolvimento.
Os recursos minerais estratégicos, com destaque para o petróleo, são
fundamentais para a defesa nacional e para o desenvolvimento econômico
de um país, de modo que o controle do Estado sobre tais recursos quanto a
exploração, comercialização e aproveitamento é imprescindível para a
afirmação de sua soberania. O petróleo é, ainda hoje, muito possivelmente o
recurso mineral mais importante do mundo, tanto pela sua utilização como
combustível, quanto em face de sua multiplicidade de utilizações enquanto
insumo básico da economia.
A respeito de sua exploração e comercialização, duas visões ou
lógicas, por vezes contraditórias, se impõem como principais. A primeira
delas trata o petróleo como uma simples commodity, isto é, meramente como
um bem econômico cujo aproveitamento e preço devem ser definidos pelo
mercado, ao passo que a segundo concebe o petróleo fundamentalmente a
partir de seu caráter estratégico à defesa e à sustentação da economia de um
determinado Estado. Desse modo, de soberania energética, qual seja, “a
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capacidade de uma comunidade política para exercer o controle e a
autoridade e para regular – de maneira racional, limitada e sustentável – a
exploração dos recursos energéticos, conservando uma margem de manobra
e uma liberdade de ação que permita minimizar os custos associados às
pressões externas dos atores estratégicos que rivalizam pela obtenção desses
recursos.
A lógica predominantemente estratégica foi consagrada nos artigos
176 e 177 da Constituição da República, em sua redação originária.
Washington Peluso Albino de Souza, conhecedor da força dos grupos de
interesse que, normalmente associados aos grandes conglomerados
petrolíferos privados, viam no petróleo meramente uma commodity,
preocupava-se com a ação desses grupos para bloquear a efetivação de tais
comandos constitucionais, antevendo as alterações que substituíram a
ideologia constitucionalmente adotada pelo seu oposto, como ocorreu, por
exemplo, com o advento da Emenda Constitucional n.º 9/1995.
A atividade referente à prospecção de petróleo não foi expressiva no
Brasil durante a segunda metade do século XIX até o final do primeiro
quartel do século XX. O quadro somente começa a se alterar a partir da
década de 1930, apesar da luta na década de 1920 pela nacionalização do
subsolo. Após a Revolução de 1930, fez-se presente um impulso
centralizador em toda a atividade política e administrativa da época, assim
como uma tendência de redefinição dos problemas, até então circunscritos
às esferas de poder estaduais, como problemas nacionais.
O crescimento da demanda interna, os processos de industrialização e
a expansão das estradas de rodagem fizeram com que a dependência do
Brasil quanto aos derivados de petróleo, importados em quantidade cada vez
maior, se aprofundasse. A existência de petróleo no país passou a ser tratada
como uma questão de interesse nacional, ensejando a adoção de medidas
importantes, como a substituição do Serviço Geológico e Mineralógico
Brasileiro (SGMB), criado em 1907, pelo Departamento Nacional da
Produção Mineral (DNPM), no ano de 1933. No plano normativo, o Código
de Minas de 1934 e a Constituição de 1934 promovem a separação da
propriedade do solo e a do subsolo, nacionalizando a titularidade dos
recursos minerais estratégicos.
Três elementos em evolução contrastante nos primeiros anos da
década de 1930 contribuiriam para definir os rumos da questão petrolífera
no Brasil: a ação estatal de reconhecer importância ao petróleo como
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preocupação nacional; a constituição de várias sociedades privadas para a
exploração do petróleo no Brasil; e a ação (efetiva ou alegada) das grandes
corporações internacionais.
Nesse contexto, o Governo Federal sofreu fortes críticas por sua
ineficiência na prospecção de petróleo no país. Gerou-se, inclusive,
suspeitas sobre a colaboração de agentes governamentais com o truste de
companhias petrolíferas que exercia forte influência no país, para retardar a
descoberta de reservas de petróleo aptas à exploração comercial no território
brasileiro. Figura central no debate travado na esfera pública é a de Monteiro
Lobato (1882-1948), que endereçou ao Governo Federal uma série de
críticas por meio de artigos publicados na imprensa, posteriormente reunidos
e publicados na obra “O Escândalo do Petróleo” (1936). Nesses artigos,
Lobato denuncia não apenas a insuficiência da atuação do DNPN, mas,
também, a criação de empecilhos para a prospecção de petróleo por parte da
iniciativa privada nacional. A repercussão dessas e de outras denúncias junto
ao público fez com que o Governo determinasse a abertura de um inquérito
para examinar a atuação do DNPM e do Ministro da Agricultura, a quem os
técnicos desse órgão se reportavam em última instância.
Mesmo após a criação do Conselho Nacional do Petróleo (CNP), em
1938, e a descoberta de uma grande reserva de petróleo na Região de
Lobato/BA, no ano de 1939, as tensões não diminuíram. Pelo contrário, se
intensificaram, com a incidência mais ostensiva do truste de companhias
petrolíferas estrangeiras sobre os agentes e órgãos governamentais. Essa
interferência foi sentida nos trabalhos da Assembleia Constituinte de 1946,
na qual foi constatado o predomínio de um ambiente conservador quanto ao
papel do Estado na economia, capitaneada pelos integrantes da então recémcriada União Democrática Nacional (UDN). No artigo 153, parágrafo 1º, da
Constituição da República de 1946, houve retrocesso comparativamente ao
regime constitucional anterior, porque “as autorizações ou concessões
seriam conferidas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas
no país, assegurado ao proprietário a preferência na exploração”,
franqueando a possibilidade de controle da exploração, e, portanto, da
comercialização do petróleo pelo truste internacional que atuava no Brasil,
bastando que se organizasse como uma sociedade constituída no país.
Nesse período foi encaminhada ao Congresso Nacional proposta
governamental para a criação de um “Estatuto do Petróleo”. A ideia-chave
subjacente a essa proposta governamental era “a abertura do setor petrolífero
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para o capital privado, nacional ou estrangeiro”. Entretanto, ela naufragou
em sua tramitação legislativa, principalmente em razão da grande
mobilização pública obtida pelos defensores da tese nacionalista, em meio à
campanha cívica de “O Petróleo é Nosso”.
No ano 1950, a eleição de Getúlio Vargas para a Presidência da
República pelo voto popular, cuja plataforma de campanha incluía a busca
por uma solução nacionalista para o “problema do petróleo”, trouxe novos
rumos para a questão. O Presidente Vargas, por meio da Mensagem n.º
469/51, apresentou ao Congresso Nacional o programa para a criação da
Petrobras, que, em realidade, se dividia em dois projetos: o Projeto de Lei
n.º 1516/1951, criando a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro S.A
(PETROBRÁS) e o Projeto de Lei n.º 1517/1951, apontando as formas de
financiamento do setor petrolífero. A proposta governamental facultava ao
Estado participar de sociedade de capital aberto, responsável por controlar
todo o processo de exploração do petróleo desde a pesquisa à
comercialização.
As críticas endereçadas ao Projeto de Lei n.º 1516/1951 centradas na
ausência de previsão expressa sobre o monopólio estatal do petróleo, assim
como na disposição que facultava a participação do capital privado
estrangeiro na composição da futura Petrobrás, no bojo da campanha “O
Petróleo é Nosso”, ainda plenamente vívida no país novamente, mobilizou
a opinião pública a favor da constituição do monopólio estatal sobre o
petróleo. Nesse contexto, Renato Falci, Presidente da Federação das
Associações Comerciais de Minas Gerais, incumbiu a Washington Peluso
Albino de Souza, Diretor do Departamento de Estudos Econômicos daquela
entidade, então um jovem com cerca de 35 anos de idade, a elaborar um
estudo consagrando a tese nacionalista do petróleo.
Surge, então, no ano de 1952, o documento conhecido como “Tese
Mineira do Petróleo”. Partindo do horizonte teórico do Professor
Washington, tinha como fundamento a intervenção do Estado na economia,
inclusive como agente econômico diretamente atuante. Previa o
fortalecimento do CNP, tornando-o o órgão direcionador da política
econômica do petróleo. Na fase da lavra, o Estado atuaria por meio de uma
grande companhia estatal de propriedade da União, Estados e Municípios
destinada a figurar nas demais sociedades como a maior acionista, sendo que
estas sociedades, ao contrário da proposta governamental, seriam
integralmente nacionais não admitindo a participação sequer de empresas
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nacionalizadas. O teor da “Tese Mineira do Petróleo” foi acolhido
(praticamente em sua totalidade) no texto da Lei n.º 2.004/1953, que instituiu
o monopólio da União em toda a cadeia produtiva do petróleo, possibilitando
a criação de uma empresa inteiramente nacional para a consecução de tal
objetivo.
Vê-se que o sonho de liberdade de Washington Peluso Albino de
Souza, no sentido da afirmação da soberania econômica no Estado
brasileiro, foi, durante esse episódio, um sonho sonhado por toda uma nação,
e tornado realidade, ao menos em certa medida, com a criação da Petrobrás.
E, como a todo sonho que se realiza corresponde uma realidade que se
descortina, tem início de um novo capítulo na história do petróleo no Brasil,
com avanços retrocessos e muitas lutas, estas, por sinal, muito longe de
terminarem.
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Resumo: A Constituição brasileira de 1988 adentrou no século XXI ainda jovem, após uma
longa ditadura civil-militar entre 1964 a 1985. Frente à sua robusta ideologia adotada nos
ditames da ordem econômica constitucional e no pluralismo produtivo dela decorrente, indagase: quais foram as contradições entre a dita ideologia constitucional adotada e a realidade social
posta na atualidade (vigência e eficácia das normas)? Observa-se como objetivo central do
trabalho: descortinar alguns passos históricos e os conflitos na edificação da Constituição
Cidadã de 1988, sobretudo sua face econômica e a ideologia adotada. Para responder o
questionamento / problema, adotou-se a metodologia bibliográfica, explorando os fatos
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históricos e jurídicos. Como hipótese, compreende-se que diversos eventos levaram a criação
de ideologia econômica constitucional específica (plural), especialmente devido à dialética das
lutas entre capital e trabalho, às desigualdades sociais, à força do poder econômico privado e
às pressões sociais contra as negações dos direitos da dita maioria da sociedade. Ademais,
refletir sobre algumas marcas históricas e os conflitos de interesses da sociedade brasileira é
essencial para interpretar e compreender a nossa Constituição de 1988.
Palavras-chave: Ideologia constitucionalmente adotada; Constituição da República de 1988;
Constituição Econômica; Direito Econômico; Democracia.
Abstract: After a long civil-military dictatorship that lasted from 1964 to 1985, the Constitution
of the Federative Republic of Brazil was created in 1988 and can be considered somewhat new.
Considering its strong ideology regarding the dictates of the constitutional economic order and
the productive pluralism that results from it, what were the contradictions between the
constitutional ideology adopted and the current social reality (validity and effectiveness of
law)? This paper aims to unveil some historical steps and the conflicts that emerged during the
elaboration of the Constitution, especially regarding the economic aspect and its ideology, and
it was written after a careful review of the literature (bibliographical research method) used to
explore historical and legal facts. The hypothesis sustained is that several events led to the
creation of a specific (plural) constitutional economic ideology, mostly due to the conflicts
between capital and labor, social inequality, strength of private economic power and social
pressure against denial of rights to majority of the society. Finally, to pond over some historical
moments and conflicts of interests of Brazilian society is essential to interpret and understand
Brazilian Constitution.
Keywords: Constitutionally adopted ideology; Constitution of the Republic of 1988; Economic
Constitution; Economic Law; Democracy.
Sumário: Introdução. 1 Ideologia Constitucionalmente Adotada: sentido. 2 Ideologia
Constitucionalmente Adotada nas Constituições Brasileiras. 2.1 Colônia, escravidão e Primeira
República (1500-1930). 2.2 Era Vargas, Kubitschek e João Goulart (1930-1964). 2.3 Ditadura
civil-militar (1964-1985). 3 Ideologia Constitucionalmente Adotada na Constituição de 1988.
3.1 A criação da Constituição de 1988. 3.2 Principais modificações e os conflitos. 4
Considerações finais. Referências.

Introdução

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em
1988 já “suportou” mais de cem Emendas Constitucionais. Democrático e
dinâmico, o texto constitucional originário brasileiro carrega características
e comandos que direcionam a sociedade por meio da coordenação do Estado,
almejando objetivos constitucionais transformadores: desenvolvimento
nacional soberano, função social das propriedades e dos meios de produção,
efetivação da dignidade humana e a redução das desigualdades sociais e
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regionais. Comandos exemplificados que, sobretudo, indicam à nação que é
necessário concretizar os direitos constitucionalmente previstos de forma
planejada e democrática.
Assim sendo, os sistemas produtivos nacionais devem ser guiados
pelos ditames constitucionais derivados de diversas ideologias políticas.
Mas, ao contrário do que se pode imaginar, tais comandos podem e devem
conviver com harmonia e sem predileções. A “Ideologia
Constitucionalmente Adotada”, categoria jurídica formulada pelo jurista
mineiro Washington Peluso Albino de Souza, ora homenageado, advém do
conjunto de comandos econômicos existentes na Constituição Econômica,
que tem seu núcleo central nos artigos 170 a 192 da Constituição de 1988.
Como se sabe, chegar a esse conjunto de comandos constitucionais
exigiu da sociedade brasileira um longo percurso histórico. Pretendemos,
nesse texto, a partir da disciplina Direito Econômico, descortinar alguns dos
passos e conflitos na edificação da Constituição de 1988, sobretudo quanto
a seus aspectos econômicos e sua ideologia constitucionalmente adotada,
demonstrando, na análise, as contradições entre a dita ideologia
constitucionalmente adotada e a realidade social posta. Para chegarmos à
constituinte de 1987-1988 e à Constituição de 1988, passamos pelo conjunto
ideológico normativo iniciando a análise na invasão portuguesa (Brasil
colonial) apontando, em cada constituição, a ideologia constitucionalmente
adotada à época. Como método de pesquisa, adotamos o substancialanalítico, fazendo uso da leitura normativa e dos fatos econômicos, como
ensina o mestre Washington Peluso Albino de Souza, para identificarmos,
na previsão normativa constitucional, as ambiguidades e disputas sociais.
Para cumprir esse objetivo, além dessa introdução, o texto está
dividido em quatro seções: na primeira delas discorremos sobre a densidade
teórica da expressão ideologia constitucionalmente adotada; na segunda,
percorremos a ideologia constitucionalmente adotada pelas Constituições de
1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967; na terceira seção abordamos a
formação da Constituição de 1988, sua ideologia constitucionalmente
adotada e as modificações que algumas emendas constitucionais realizaram
na tentativa de “purificar” a ideologia constitucional. Por último,
construímos as considerações finais.

1 Ideologia Constitucionalmente Adotada: sentido
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O saudoso e homenageado jurista Washington Peluso Albino de
Souza, após vasta pesquisa, identificou que diversos países, 55 para sermos
exatos, tratavam, em suas constituições, de assuntos econômicos. A título de
comparação, o autor, em 1956 (sob a égide da Constituição de 1946),
identificou que o Brasil condicionava a iniciativa privada por meio do plano
estatal, enquanto outras nações, como Bulgária e Hungria, ao interesse
público. A pesquisa pioneira permitiu constatar que apesar de sempre existir
tratamento constitucional à matéria econômica, cada nação, com suas
peculiaridades, considerando o modelo produtivo e as características sociais,
estabelecia regras próprias para as políticas econômicas (SOUZA, 1956).
Sem homogeneidade no tratamento de assuntos econômicos, Souza
(1956) constatou também que não havia aplicação de um modelo econômico
puro (desenvolvimentista, liberal, marxista, social). Sobre isso, ponderou
que há ambiguidade (não deletéria) derivada das lutas sociais e da
construção histórica, ética e cultural do Ordenamento Jurídico,
materializado por meio da Constituição (SOUZA, 1956). Assim, nos textos
constitucionais convivem dispositivos derivados de diversas correntes de
pensamento. O léxico vigente dá a esse conjunto de ideias e valores que
expressam e reforçam as relações que conferem unidade a determinado
grupo social em um dado tempo histórico a denominação de ideologia
(FERREIRA, 2010).
Ideologia, para Marilena Chauí (2008), filósofa e professora emérita
da Universidade de São Paulo, é o conjunto de ideias (normas) instituídas
para normalizar as relações jurídicas de determinados grupos a partir da
visão de quem domina. Para ela, a ideologia serviria para condicionar o
movimento histórico (dizendo como foi o passado e formatando o futuro),
impedindo alterações significativas na estrutura social, explicando
(acobertando) o domínio de determinados grupos sobre a sociedade, sem
adentrar nos problemas advindos dele. Ponto em destaque no pensamento de
Marilena Chauí é a utilização da ideologia como força contra modificativa.
Nessa linha de raciocínio, a escolha de comandos constitucionais
historicamente construídos ou pensados para a nação é vista como
instrumento de conformar a sociedade e afastar ideias momentaneamente
divergentes da forma pré-estabelecida. Mas no campo jurídico, na visão de
Souza (2017), a ideologia constitucionalmente adotada na CR/88 mesclou
comandos de ideologias puras e distintas, criando um modelo produtivo
Rev. Sem. de Direito Econômico | Porto Alegre | v. 01 | n. 01 | e0107 | jan./jun. | 2021
https://doi.org/10.51696/resede.e0107

4

A Constituição Econômica de 1988 e sua Ideologia Adotada: apontamentos históricos

plural onde vários sistemas econômicos são possíveis e convivem dentro da
moldura constitucional (CLARK, CORRÊA, NASCIMENTO, 2013).
Todavia, historicamente, foi aplicada e interpretada conforme os desejos do
capital estrangeiro e nacional, usando as lições de Octavio Ianni (2019).
Giovani Clark, Leonardo Corrêa e Samuel Nascimento (2013), nas
pegadas de Souza (2017) compreendem que a ideologia constitucionalmente
adotada é “eixo argumentativo” escolhido para desatar as amarras das
ideologias econômicas puras e possibilitar a interpretação e a aplicação dos
comandos promulgados em 1988 (ambíguos, aparentemente antagônicos) na
realidade concreta, aproveitando-se dos “comandos mistos” como
formatação da hermenêutica constitucional. Ressaltam os autores que a
ideologia constitucional é “exclusiva”, ou seja, não é cópia de uma, nem é
pura, nem muito menos está a serviço exclusivo da lógica mercantil, ao
contrário, está para servir as pretensões de uma sociedade complexa e
antagônica. Existem, portanto, múltiplas construções normativas para que
princípios como a livre iniciativa comunguem espaço com os interesses
sociais, em que a propriedade privada possa dar lugar à reforma agrária e
que a expansão tecnológica não diminua os postos de trabalho, nem os
capitais internacionais e os oligopólios nacionais subjuguem o
desenvolvimento e o mercado interno nacional. Devido a pluralidade dos
comandos, é necessário coerência e a aplicação do princípio hermenêutico
da economicidade, linha da maior vantagem (SOUZA, 2017), para que não
sejam algumas normas (frequentemente as sociais) preteridas em relação a
outras (liberais).
Giovani Clark (2004) enfatiza que a repetitiva alteração e criação
normativa, positivação de direitos, muitas vezes são utilizadas para ludibriar
a sociedade de maneira perversa, levando ao falso entendimento que a
simples previsão normativa de direitos geraria seu automático gozo. O
fetiche de culpar a lei pelas mazelas sociais e substituir por outras (por vezes
piores) oculta a “despreocupação” com a efetividade da norma e a utilização
delas como escudo para o problema da desigualdade social. No entanto,
ressalta Clark (2004) que a função do Legislativo é a viabilização jurídica
dos anseios da sociedade delimitados pelos textos constitucionais, que
devem ser, por fim, executados. Trata-se, portanto, do dilema da eficácia da
legislação vigente que é utilizada para defender certos interesses, mas sendo
bloqueada, esquecida e modificada quando é conveniente, levando à
desmobilização Estatal (privatizações, desplanejamento, diminuição
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estatal), ou seja, um verdadeiro enfraquecimento da ordem jurídica fixada
pela Constituição de 1988.
Chauí (2008) estuda o termo ideologia fora do campo do Direito
Econômico, na medida em que discute os problemas por trás da ideologia
(limitadora), já Souza (2002) busca compreender, juridicamente, a
construção e os ditames da ordem econômica constitucional, bem como sua
ideologia positivada, tendo em vista a aplicabilidade daquela. O foco dos
dois autores na ideologia, no entanto, servirá como alicerce crítico do
trabalho: a ideologia é construída historicamente e reflete disputas/vontades
econômicas e sociais da nação, sobretudo daqueles que detém o poder real
de manifestar a sua ideologia, seja na ordem jurídica constitucional, seja na
realidade do dia a dia, seja na efetivação das políticas públicas. Assim, a
ideologia constitucionalmente adotada assume a forma de filtro
hermenêutico para as atuações estatais.

2 Ideologia Constitucionalmente Adotada nas Constituições Brasileiras

2.1 Colônia, escravidão e Primeira República (1500-1930)

José Murilo de Carvalho (2020) expõe a história da cidadania
analisando os fatos brasileiros que moldaram a atual estrutura social (uma
sociedade extremamente desigual, marcada por problemas estruturais,
políticos, afligida pelo racismo estrutural e preconceitos diversos)
destacando a fragilidade da construção das tradições cívicas e de cidadania.
Invadido pelos portugueses a partir do ano de 1500, o Brasil inicia sua
narrativa histórica, com foco na “colonização” que perduraria por séculos,
movimento de submissão que, afirmam alguns, nunca cessou no Brasil
(neocolonialismo).
A lógica da invasão lusitana, ideologicamente identificada com a
expansão mercantilista, foi permeada da ocupação das terras dos povos
indígenas, com sua escravização/dizimação e construção da colônia
ancorada nos desejos da metrópole europeia. Segundo Carvalho (2020), a
sociedade colonial carrega a escravidão como cerne do trabalho e da
expansão do mercado exportador de madeira, cana, ouro e café. A violência
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está, sobretudo, enraizada na dominação sobre os povos da floresta com a
morte de aproximadamente 4 milhões de pessoas e da estruturação
econômica posterior baseada no tráfico de africanos. Carvalho (2020)
compreende ainda que a sistemática da monoprodução trouxe visível
desigualdade entre certos grupos sociais, ainda que livres, e revelou o
domínio do poder econômico privado sobre o território brasileiro, inclusive
apropriando-se do Estado e convivendo com a monarquia. Aliás, a
submissão do Estado ao poder econômico privado e oligopolizado também
pode ser vista anos depois, em plena “república” e ditadura civil-militar,
conforme aponta a pesquisa de Octavio Ianni (2019).
Pensando a escravidão, Isabel Cristina Ferreira dos Reis (2018)
identifica que existia rede de solidariedade (frequentemente desarticulada),
formatada de maneira diversificada, ligadas pela religião, pelo navio em que
foram transportadas, pela longevidade do período em uma só propriedade,
ou seja, famílias remontadas conforme as possibilidades de resistência.
Maria Helena Pereira Toledo Machado (2018) conta ainda como a
escravidão avançou sobre a mulher de maneira distinta à do homem, “dupla
sujeição” em que a mulher se submetia ao senhor e ao marido,
frequentemente estuprada e usada como forma de viabilizar o nascimento de
mais escravos. Uma das formas de resistência era, se não, o aborto ou o
infanticídio evitando a perpetuação da opressão. Wlamyra Albuquerque
(2018), por fim, compreende que as revoltas escravas foram indispensáveis
para o fim do regime econômico escravocrata, e que a simples elaboração
da lei abolindo a escravidão não foi o que tornou o Brasil livre, mas sim os
movimentos de revolta articulados.
Cumpre dizer que a escravidão real, como ideologia base do modelo
produtivo, perdurou mesmo frente à Constituição de 1824 que possuía
aspectos do liberalismo em todo seu corpo normativo. Na visão
normativista, os comandos constitucionais existem a partir de sua
positivação. No entanto, a conceituação e percepção do tema são formados
na esteira contínua e não linear da história. Passado, presente e futuro se
confundem conceitualmente. Passado e presente condicionam o futuro e
suas modificações. Afinal, o futuro não é por-vir, mas vir-a-ser.
Assim, não bastava ao texto constitucional de 1824 defender
princípios atinentes à declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a
inviolabilidade dos direitos, com base na propriedade privada, segurança e
liberdade (SOUZA, 2002, p. 82). Seria necessário concretizá-los na
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realidade. Pode-se compreender que a ideologia constitucionalmente
adotada à época era especialmente desenhada para atender aos anseios
liberais, viabilizando-os, ambiguamente, na sociedade escravocrata, agrária
e monárquica. Observa-se que a sociedade era pautada na preponderância
das oligarquias rurais, redutos de poder localizados, com diminuta
alfabetização, inexistindo escolas superiores até a chegada da coroa no
Brasil. O contexto da exploração não gerou forte identificação cívica entre
os brasileiros e a nação, apesar de existir, isso segundo Carvalho (2020),
revoltas pontuais expressivas como, por exemplo, a de Palmares
(Pernambuco, 1694), Inconfidência Mineira (Minas Gerais, 1789), Alfaiates
(Bahia, 1798), Revoltas de Canudos (Bahia, 1896-1897) e das Chibatas (Rio
de Janeiro, 1910). Assim sendo, a constituição econômica de 1824 apesar de
existente (BERCOVICI, 2005, p. 32) e de forma implícita, já não possuía
comandos puros.
Antes de adentrar na história republicana, é importante pontuar que a
ideologia constitucionalmente adotada (atual), em que pese positivar o
contrário, ainda parece repercutir aspectos construídos desde a chegada dos
portugueses no Brasil. Por exemplo, sobre o contexto da escravidão e seu
inegável peso para a história recente, algumas questões como o racismo
estrutural, as dificuldades das famílias negras de ascenderem na escala
social, as revoltas sociais diante da violência estatal e institucional para com
os negros e a situação das mulheres são relevantes e definidoras da realidade
nacional na contemporaneidade. A estrutura familiar desarticulada,
vivenciada no período de escravidão e perpetuada durante gerações é
debatido por Jessé de Souza (2009) para demonstrar como a nação mantém
estruturação excludente mesmo diante da democracia participativa fixada
pela Constituição de 1988.
Os traços constitucionais da República foram firmados em 1891, sem
mudanças nas diretrizes liberais de 1824. Liberdade, segurança e
propriedade, em sua plenitude, foram os princípios trazidos pela égide da
primeira Constituição da República (SOUZA, 2002). No entanto a
democracia brasileira carregou para o presente os traços frágeis de
representatividade oriundos da nossa monarquia constitucional. Ao
questionar “Quem era menos preparado para a democracia, o povo ou o
governo e as elites?” Carvalho (2020, p. 49) aponta que os detentores do
poder, grandes proprietários, oficiais, delegados, juízes e outros membros
das elites eram os que verdadeiramente corrompiam o modelo de
representatividade, praticando ou sendo coniventes com a situação de fraude
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nas eleições. A compra de votos, as disputas eleitorais e as fraudes levaram
a constatação comum entre os historiadores de que não existiam eleições
limpas no Brasil no período inicial da República. Enfatiza o autor que o
movimento de afastamento do povo das eleições, por meio de limitação de
renda, escolaridade ou burocracia, retardou a inclusão abrangente dos
cidadãos na política nacional. Observa-se que o Estado estava intimamente
ligado ao poder econômico privado, herança perpetuada no Brasil até os dias
atuais. A constituição econômica de 1891, também implícita, possuía
ditames liberais, mas a pretendida pureza permaneceu inexistente, por
exemplo, a competência sobre a política monetária e do comercio exterior
foi reservada ao Estado para defender os produtores do café, como no
Acordo de Taubaté de 1906, nessa ocasião os governadores de Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo escreveram a política estatal para garantir a
rentabilidade privada da cultura cafeeira, descartando assim a dita pureza
liberal para preservação dos interesses econômicos.
A concentração das riquezas nacionais sempre foi um dos grandes
entraves ao exercício da cidadania. Esse arranjo de acumulação está presente
desde o tempo colonial, chegando ao presente pelas reivindicações e
alterações da Constituição de 1988. Ademais, pouco se fez, durante a
Primeira República, para modificar a situação do exercício de direitos civis
e políticos, mantendo a maior parcela da população subjugada aos coronéis
locais. Na seara dos direitos sociais, os movimentos operários que iniciavam
sua trajetória na nação lutaram pela inclusão de alguns direitos (mesmo que
restritos a grupos específicos), como a responsabilidade por acidentes de
trabalho e aposentadoria para ferroviários. No campo, sobrevivia o
assistencialismo dos coronéis, que “viabilizavam” desde o médico ao
enterro, com as contraprestações do trabalho e da lealdade. A primeira
República, assim como o Brasil império, incluindo os tempos de colônia,
não deu espaço para a participação do povo, sendo considerada para
Carvalho (2020) uma cidadania negativa: povo não protagonista, mas
espectador dos acontecimentos políticos nacionais, reagindo aos arbítrios e
se mantendo afastado da vida política. Todavia, as reiteradas revoltas
populares demonstram que o povo não foi apenas um mero espectador.

2.2 Era Vargas, Kubitschek e João Goulart (1930-1964)

Rev. Sem. de Direito Econômico | Porto Alegre | v. 01 | n. 01 | e0107 | jan./jun. | 2021
https://doi.org/10.51696/resede.e0107

9

Davi Augusto Santana de Lelis, Giovani Clark, Ícaro Moreira Ursine, Leonardo Alves
Corrêa e Samuel Pontes do Nascimento

O ano de 1930 marca a mudança nos rumos dos direitos civis, políticos
e sociais no Brasil. A vitoriosa Revolução de 30 (FAUSTO, 1990) teve
resistência da elite paulista, em 1932, que defendia o fim do governo
instaurado e a convocação de eleições para a formação de nova ordem
jurídica. O novo texto constitucional, Constituição de 1934, refletia o arranjo
de ideias da época e “sua causa era aparentemente inatacável: a restauração
da legalidade, do governo constitucional. Mas seu espírito era conservador:
buscava-se parar o carro das reformas, deter o tenentismo, restabelecer o
controle do governo federal pelos estados.” (CARVALHO, 2020, p. 104).
Nesse contexto, o direito ao voto secreto, justiça eleitoral e ao voto feminino,
foram alguns dos direitos políticos adquiridos e que deram respaldo, dentre
outros motivos, a continuidade do Governo de Getúlio Vargas.
Considerando a ideologia constitucionalmente adotada da
Constituição de 1934, podemos afirmar que ações intervencionistas e
planejadoras estatais a fim de viabilizar o desenvolvimento nacional,
combater o desemprego e fazer justiça social, sem perder de vista os
princípios da economia de mercado estavam expressamente previstas e
limitadas pelos interesses da coletividade. O Prof. Washington Peluso
Albino de Souza (2002) ensina que a Constituição de 1934 tinha, no campo
econômico, cunho técnico de ordem nacionalista e intervencionista,
assegurando a gradativa nacionalização de empresas de seguros, bancos, a
propriedade sobre bens naturais, proibição da usura e o monopólio de
algumas atividades econômicas. Há, também, clara inserção de direitos
sociais trabalhistas; foi prevista constitucionalmente, pela primeira vez, a
Justiça do Trabalho.
Ainda no período de Getúlio Vargas, a guinada autoritária de 1937 deu
origem à nova Constituição, com influência corporativa e anticomunista. Em
que pese a reafirmação dos ditames nacionalistas e liberais, a intervenção
estatal no domínio econômico foi ampliada e, ambiguamente,
estabeleceram-se os crimes contra a economia popular e a usura (SOUZA,
2002). Carvalho (2020) resume o período varguista como de ampliação dos
direitos sociais (trabalhistas, previdenciários) desacompanhados da
ampliação dos direitos civis e políticos, evidenciando a diferenciação do
modelo inglês de evolução de direitos. Com foco na realidade prática, o
autor compreende o protagonismo dos direitos sociais pelo amparo do
“paternalismo” difundido por Getúlio Vargas, e escreve que “a cidadania
que daí resultava era passiva e receptora antes que ativa e reivindicadora”
(CARVALHO, 2020, p. 130)
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Vargas é destituído do poder e, em 1946, outra Constituição é
promulgada, a terceira, em apenas 12 anos. Na Constituição de 1946,
novamente, a ideologia constitucionalmente adotada buscava conciliar
princípios liberais e sociais; principalmente a valorização do trabalho
humano. A intervenção estatal ficou condicionada ao interesse público e aos
direitos fundamentais. Assim, com a propriedade privada submetida ao bemestar da sociedade, vedou-se o abuso do poder econômico, com ênfase na
concorrência. Por outro lado, possibilitou-se a realização de greves. Ficou
ainda garantida a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, a
restrição à usura e a existência de salário-mínimo suficiente para as
necessidades do trabalhador e sua família. (SOUZA, 2002)
Em 1950, Getúlio Vargas é eleito, democraticamente, presidente do
Brasil. José Murilo de Carvalho (2020) identifica a disputa de poderes e de
interesses para a consolidação da ideologia nacionalista, em plena guerra
fria, com o projeto de monopólio do petróleo pelo Estado que durou anos até
sua consolidação pela Lei n. 2.004 de 1953. A defesa do aumento do saláriomínimo e a tentativa de assassinato de Carlos Lacerda resultou na
renúncia/suicídio do presidente Vargas, em 1954, assegurando ao Brasil 10
anos de agitações e embates, com o interlúdio de “tranquilidade” do
Governo de Juscelino Kubitschek, sempre destacado pelos investimentos na
industrialização e na criação de Brasília. Na época, o valor do saláriomínimo foi elevado e diversos incentivos às indústrias e ao setor rural foram
viabilizados, favorecendo os ganhos dos proprietários dos capitais; a classe
trabalhadora, no entanto, foi mantida nos limites, geralmente formais, da
legislação social e sindical do Estado. Afirma o autor que, nesse período, a
pacificação entre trabalhadores e os proprietários duraria, “enquanto a
questão agrária não fosse tocada, o acordo era possível e funcionou
satisfatoriamente” (CARVALHO, 2020, p. 138).
Os anos seguintes foram construídos com base em discursos
anticomunistas, bandeira que unificou a parcela conservadora da sociedade
civil e parte dos militares para combater políticos reformistas como João
Goulart, presidente que recolocou na pauta estatal a efetivação dos direitos
sociais e a realização da reforma agrária. Os movimentos políticoeconômicos de ideologia social não tiveram o apoio de setores
conservadores da sociedade civil, que se movimentou, em nítida conivência
com os militares, para colocarem fim à democracia através do golpe civilmilitar (CARVALHO, 2020).
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A ditadura civil-militar instaurada em 1964, posteriormente
legitimada juridicamente pela Constituição de 1967, demonstrou novamente
como atuam as forças econômicas diante das modificações pretendidas pelos
movimentos populares. Durante a história da nação, as elites brasileiras
fornecem o “mínimo” à população para justificar sua manutenção no poder
político/estatal e, quando aquela não basta, aplicam golpes para manter o
status de sempre. Mesmo com clara repetição de ditames liberais na
ideologia constitucionalmente adotada pela Constituição de 1967, a pureza
liberal não se consolidou frente às diretrizes intervencionistas do Texto. No
campo social (direitos e liberdades) o povo, incluindo os trabalhadores, foi
relegado à situação de subordinação; reforçando os traços históricos
deixados pela escravidão (racismos e exclusão social) e pelo não acesso às
terras agricultáveis. A ordem jurídica (inclusive a constituição econômica e
sua ideologia dotada) legitimou o crescimento e o “desenvolvimento” das
forças econômicas do referido golpe, ou seja, capital nacional e estrangeiro,
conforme indicam as lições de Octavio Ianni (2019).

2.3 Ditadura civil-militar (1964-1985)

A Carta Constitucional de 1967 e a Emenda Constitucional nº 1 de
1969 definiram como ideologia constitucionalmente adotada o crescimento
modernizante (BERCOVICI, 2005), a dependência do capital internacional
e a concentração de renda. A política econômica pública da ditadura civilmilitar optou pelo incentivo e fortalecimento das empresas privadas
nacionais e estrangeiras, inclusive via concentrações econômicas e
superexploração do trabalhador (IANNI, 2019), com o amparo e
sustentáculo estatal por intermédio do Direito Institucional Econômico
(empresas estatais de serviços públicos e atividades estratégicas) e do
Direito Regulamentar Econômico (legislação de incentivos fiscais e arrocho
salarial), como ensina o Prof. Washington Peluso Albino de Souza (2017).
Nesse contexto, o planejamento estatal ganha força autoritária,
principalmente no controle do orçamento público (SOUZA, 2002).
Uma parte do regime civil-militar foi marcado pelo crescimento
econômico visível e pela violência real e simbólica aos trabalhadores e
opositores (SOUZA, 2015). Os anos de “milagre” e expansão econômica
foram, coincidentemente, o período de maior truculência do regime contra
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manifestações populares e utilização da máquina pública para perseguição
política. Outro ponto importante é que, apesar de mencionado na
Constituição de 1967, os direitos democráticos eram inexistentes frente às
estruturas autoritárias, pois as opiniões públicas eram fixadas conforme as
exigências do Estado (censura e limitação dos meios de comunicação) e as
políticas econômicas alinhadas de acordo com os interesses do poder
econômico privado, sobretudo estrangeiro (IANNI, 2019).
O golpe civil-militar levou ao fechamento de partidos políticos e a
instauração do bipartidarismo, sem eleições diretas para o chefe do Poder
Executivo (Presidente, Governadores e Prefeitos das Capitais). Mesmo
existindo, a oposição política estava sujeitada ao dilema da conivência ou da
extinção, com frequentes retaliações, opressões e mortes, principalmente
quando algum de seus membros realizava ações políticas ou proferia
discursos contra o regime (CARVALHO, 2020).
Durante a ditadura civil-militar de 1964 a 1985, a reforma estatal foi o
lema que “escondeu” a perseguição de opositores do governo dentro da
Administração Pública e das forças militares, dando lugar às aposentadorias
forçadas e exclusão de desafetos. A necessidade de trajar de “legalidade” os
atos do poder central levou a criação de mecanismos para submeter o
Legislativo aos arbítrios do Executivo federal, pois a progressiva edição
repressiva de Atos Institucionais forneceu arcabouço legal suficiente para
fechar o Congresso Nacional quando necessário, cassar direitos políticos dos
adversários, suspender a concessão de habeas corpus e afastar a jurisdição
do Judiciário na análise de atos editados dos ocupantes do Estado.
Paralelamente, o Judiciário foi ampliado objetivando incluir juízes de
confiança do regime nos tribunais superiores, com nítida função de controle.
Como forma de manter a pureza ideológica, foi criado o Destacamento de
Operações de Informações e Centro de Operações de Defesa Interna (DOICodi) destinado a torturar e matar trabalhadores e oposicionistas do regime
ditatorial. Nesse contexto de censura ideológica, a intervenção em sindicatos
foi intensa (CARVALHO, 2020).
Leonardo Reisman e Jackson De Toni (2017) e Ianni (2019)
compreendem que o regime civil-militar se valeu do insulamento
burocrático para alguns setores da Administração Pública, como forma de
privilegiar a tecnocracia representativa do capital em detrimento das
demandas reais da sociedade. Sob as ilusões burocráticas as práticas
clientelistas e corporativistas, construídas durante a história nacional,
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permaneceram vívidas no regime (REISMAN; TONI, 2017, p. 27), inclusive
práticas de corrupção foram constatadas no período, conforme indica
Marcelo Freire (2015).
O crescimento modernizante possibilitou o apoio de parte da classe
média ao regime, mesmo não tendo gerado melhoria na vida da população.
Ao contrário, a riqueza das elites se aprofundou. A redemocratização foi
conquistada pelas lutas políticas, sempre realizadas com a pressão da
população e de setores como a Igreja Católica, a Ordem dos Advogados do
Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa e a Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (CARVALHO, 2020).
Até esse ponto da história, podemos afirmar que os direitos sociais
ganharam protagonismo no contexto histórico e jurídico, todavia sem
eficácia no plano real e sem alterações significativas na distribuição dos
frutos da produção nacional. A propriedade privada foi garantida em todas
as constituições e, na prática, ganhou maior relevância do que os demais
direitos constitucionais, sendo fomentada e expandida, concentrando a
riqueza nacional em pequenos grupos sociais. Outra característica visível é
a prevalência dos interesses do poder econômico privado no planejamento e
na execução das políticas econômicas da nação, gerando exclusão social e
racismo estrutural. Por fim, existe, inegavelmente, profunda dissintonia
entre a ideologia constitucionalmente adotada (em cada constituição) e a
realidade prática, as promessas ideológicas positivas estavam previamente
comprometidas com o modelo de produção e interesses anteriores, e foram
implementadas com parcialidade, sem, contudo, favorecerem a sociedade
como um todo (na maioria dos períodos).

3 Ideologia Constitucionalmente Adotada na Constituição de 1988

3.1 A criação da Constituição de 1988

No contexto do fim da ditadura, observou-se que o lado oprimido
(defensores das liberdades civis, liberdade política, melhorias no serviço
público, direitos sociais) ganhou relevância social e oportunidade para
construir novo paradigma de Estado. No entanto, as forças das antigas
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estruturas ainda estavam permeando a política nacional, o que gerou,
novamente, uma Constituição com várias faces ideológicas, construída para
atender o máximo de anseios possível, com imprecisão milimetricamente
pensada e que, posteriormente, foi severamente agredida pelas Emendas
Constitucionais neoliberais de regulação e de austeridade (CLARK,
CORRÊA, NASCIMENTO, 2018).
Tancredo Neves não subiu a rampa do Palácio do Planalto, no entanto,
sua eleição deu fôlego e ânimo para outras disputas políticas culminando na
criação da nova constituição brasileira. José Sarney, seu vice, assumiu a
presidência e encaminhou a transição conservadora democrática. A
convocação da Assembleia Nacional Constituinte foi realizada por meio de
Emenda Constitucional promulgada pelos presidentes da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, respectivamente, Ulysses Guimarães e José
Fragelli (BRASIL, 1985). Conforme os anais da Constituinte de 1987-1988,
a Assembleia Nacional Constituinte foi instalada no dia 1º de fevereiro de
1987 e durou até a promulgação da Constituição de 1988, no dia 5 de outubro
de 1988 (BRUSCO e RIBEIRO, 1993).
A Constituinte garantiu participação da população indiretamente pela
eleição dos representantes e diretamente por meio da apresentação de
Emendas Populares e sugestões para os Constituintes; essas últimas
compunham uma seção dedicada no jornal da Constituinte e visava
aproximar o cidadão da organização normativa mais importante da nação.
Apesar das tentativas, a Constituição de 1988 não permitiu, posteriormente,
que a sociedade enviasse diretamente ao Congresso Nacional (Poder
Constituinte Derivado) propostas de Emendas Constitucionais, como foi
permitido durante aquele período (BRASIL, 2013). Não se nega a grande
participação de diversos setores da sociedade, todavia as velhas forças
econômicas também influenciaram a elaboração do texto, apesar da
democracia econômica fixada na constituição econômica (CLARK,
CORRÊA, NASCIMENTO, 2020). Em documentário divulgado pela Carta
Capital, denominado “Constituinte 1987-1988” (2012) dirigido por
Cleonildo Cruz, o Deputado Constituinte Nelson Jobim ressalta, em
entrevista, que:

eu me dei conta, pelo menos, que não tinha sociedade civil organizada
lá, tinha grupo de interesses organizados que queriam pegar pedaços do
Estado para si, ou seja, a grande intenção era grupos de interesses muito
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organizados, não representação popular propriamente dita [...] isso se
viu muito bem na questão do Poder Judiciário, Ministério Público, todo
mundo queria botar a sua autonomia, criar uma espécie de nicho no
Estado para ficar com ele. Digamos, nós sabíamos que essa emenda
popular não era uma emenda que viesse sido produzida pelo povo, era
algo que tinha sido organizado por um grupo de interesse e esse grupo
de interesse colhia assinatura na avenida Copacabana e todo mundo
assinava (JOBIM, 2012).

Luiz Maklouf Carvalho (2017) entrevistou diversas personalidades
importantes durante o processo de elaboração da Constituição e expôs
alguns segredos das tratativas políticas da época, revelações que mostram
restrita empolgação com a participação popular e ressaltam a demonstração
de poder na construção do texto. Dentre outros assuntos polêmicos, é
recorrente a lembrança do fornecimento de concessões de estações de rádios
e televisões para os Constituintes, sob condição de apoio às propostas
relacionadas ao Presidente José Sarney. Outra constatação importante foi a
virada promovida pelo centrão (Centro Democrático), alterando o regimento
interno no decorrer dos trabalhos da Constituinte para dificultar mudanças
progressistas, articuladas. As brigas e festas eram constantes, inclusive a
dedicação ininterrupta de servidores e de constituintes ajustando e
viabilizando a nova Constituição. Tais fatos mostram como a Constituinte
foi real, humana, política, dialética e única na história nacional, sendo
identificada pela importante participação popular na elaboração do texto
constitucional.
Pensando a Constituição de 1988, os ditames plurais da constituição
econômica, devem ser concretizados e interpretados a partir da categoria
jurídica da ideologia constitucionalmente adotada, construída pelo Prof.
Washington Peluso Albino de Souza (2017), sendo aquela fruto de conflitos
e consenso dentro da assembleia nacional constituinte e não elencando
apenas ditames de uma ideologia econômica pura vencedora (LELIS, 2017),
e sim a mescla de ditames de ideologias distintas (CLARK, CORRÊA,
NASCIMENTO, 2013). Infelizmente na vida real, a efetivação dos
comandos da constituição econômica e de sua ideologia acabou gerando
(posteriormente) grande demanda ao Judiciário, que, em vários casos, dá
preferência para a ideologia liberal em detrimento de direitos
constitucionalmente consagrados.
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O texto constitucional de 1988 trouxe ampla expectativa para os
direitos sociais, garantias individuais e direitos políticos, assegurando
instrumentos de controle do Estado para o exercício pleno da cidadania,
ganho histórico civilizatório. Em que pese as dificuldades, a Constituição de
1988 é um projeto social construído para alcançar o desenvolvimento
sustentável e soberano da nação, onde os sistemas produtivos viabilizam o
mínimo existencial garantido pelos direitos e, logicamente, pela redução das
desigualdades. Certamente, como relembra Carvalho (2020) as
desigualdades não foram extintas pela simples promulgação da Constituição
de 1988, sendo assim, é imprescindível dedicação conjunta da sociedade
(incluindo o poder econômico privado) e dos entes públicos para fazerem
valer tais prerrogativas por intermédio do planejamento das políticas
públicas, inclusive das políticas econômicas, dentro do Estado Democrático
de Direito (CAMARGO, 2014).
Lembra Carvalho (2017) que o perfil do constituinte era
ideologicamente diversificado, em que pese ser a grande maioria de homens
brancos e conservadores. Dos mais de 500 constituintes, poucas eram as
mulheres e negros (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020), o
Poder Constituinte Originário estava, legitimamente, repleto de
representantes de diversos segmentos sociais buscando a construção de
direitos em uma futura Lei Máxima plural e democrática. Assuntos
específicos eram debatidos e arquitetados para alcançar a maioria necessária
para inclusão ou exclusão na Constituição de 1988, sempre à luz das
pressões sociais e de grupos de interesses diversos, gerando, assim,
exclusiva e articulada ideologia constitucionalmente adotada, que
representava a pluralidade nacional e se voltava para a democracia
econômica (CLARK, CORRÊA, NASCIMENTO, 2020).

3.2 Principais modificações e os conflitos

A expectativa da correta condução da ideologia constitucionalmente
adotada é que os comandos econômicos convivam em equilíbrio a partir do
princípio hermenêutico da economicidade (SOUZA, 2017). As políticas
econômicas estatais que se originam das possibilidades constitucionais
devem ser planejadas com o objetivo de realizar o projeto de transformação
socioeconômico ambiental e tecnológico fixada pela Constituição de 1988.
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No entanto, relembram Umberto Abreu Noce e Giovani Clark (2017)
que, já na década de 1990, diversas Emendas Constitucionais levaram a
alteração na ideologia inicialmente aprovada. Após 33 anos da promulgação
as emendas à Constituição de 1988 passam de cem. Abordaremos, a seguir,
as alterações que de forma mais radical buscaram purificar a ideologia
constitucionalmente adotada.
As primeiras emendas que merecem menção são as que tratam da
desvinculação de receita da União (DRU), tendo sido efetuadas desde a
emenda de revisão, Emenda Constitucional n. 1 de 1994 que instituiu o
Fundo Social de Emergência (FSE) por 24 meses. Apesar do nome, o fundo
destinava-se a atenuar o déficit das finanças públicas federais e dar maior
flexibilidade na elaboração e execução do orçamento, entendido, desde
então como proibitivo para ações estatais; quando, na verdade, no arranjo
inicial da Constituição de 1988, a elaboração e execução do orçamento
destinavam à materialização de direitos. A Emenda Constitucional n. 10 de
1996 instituiu o Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), nome mais apropriado,
por 18 meses. A Emenda Constitucional n. 17 de 1997 prorrogou o FEF por
mais 30 meses. A Emenda Constitucional n. 27 de 2000 institucionalizou a
DRU para durar por quatro anos. A Emenda Constitucional n. 42 prorrogou
o mecanismo até 2007. A Emenda Constitucional n. 56 de 2007 prorrogou o
mecanismo financista e contrário à materialização de direitos até 31 de
dezembro de 2011 (PINTO, 2010). Após prorrogações bienais, a Emenda
Constitucional n. 93 de 2016 prorrogou a DRU até 31 de dezembro de 2023.
Até lá, se a Constituição de 1988 ainda for a constituição vigente, mantendose o viés de purificação, outra emenda constitucional prorrogará o
mecanismo que impede e legitima o Estado brasileiro a não concretizar os
direitos constitucionais.
Em 1995, a Emenda Constitucional n. 6 provocaria grave alteração no
texto constitucional ao revogar o artigo 171 que dava tratamento
diferenciado à empresa brasileira e à empresa brasileira de capital nacional.
A justificativa do governo Fernando Henrique Cardoso era de inserção do
Brasil no mercado global. Para Eros Grau (2010, p. 167), “a revogação do
art. 171 atende aos interesses ao lado dos quais se alinhou o Poder Executivo,
na persecução de um programa neoliberal”. A revogação do artigo 171, além
de pretender purificar a ideologia constitucionalmente adotada em prol dos
aspectos financistas, contrariou o objetivo expresso do artigo 3º, II, da
Constituição de 1988, de se garantir o desenvolvimento nacional e da
proteção do mercado interno, tratado no artigo 219 da Constituição de 1988
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como patrimônio nacional. Além disso, se o objetivo era atrair o capital
internacional bastaria a alteração do artigo 171 para contemplar, ao lado das
empresas brasileiras de capital nacional, as empresas brasileiras de capital
internacional. Entre a alteração conforme a ideologia constitucionalmente
adotada e a alteração contrária a ideologia constitucionalmente adotada
optou-se pela última.
Apenas com esse conjunto de emendas, o Estado, garantidor dos
direitos fundamentais seria diminuído, deixando fluir com mais liberdade o
poder econômico privado e agora garantindo os seus lucros. Aliás é esse o
sentido da Emenda Constitucional n. 40 de 2003, que revogou o parágrafo
3º do artigo 192 da Constituição de 1988. O parágrafo 3º limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, mas era condicionado à Lei Complementar. Sem a
limitação constitucional o setor financeiro teve liberdade de estabelecer
taxas de juros virtualmente ilimitadas. A título de exemplo, segundo o Banco
Central do Brasil (2021) a taxa de juros do Cheque Especial ultrapassa 150%
ao ano, uma verdadeira expropriação da população brasileira.
Em sentido diverso do pluralismo produtivo da ideologia
constitucional originária, na regulação, inicia-se a guinada pelo suposto
protagonismo da ideologia constitucional pura (nunca implantada no Brasil),
a liberal, via os bloqueios institucionais, centrada na iniciativa privada
oligopolizada restringido os campos de atuação reservados ao Estado,
pretendendo deixar o mesmo restrito ao Direito Regulamentar Econômico
(SOUZA, 2017). No século XXI, após anos de dois governos consecutivos
do dito campo progressista e das políticas econômicas reguladoras
neodesenvolvimentistas (CLARK, CORREA, NASCIMENTO, 2018),
mescla de políticas econômicas conservadoras e sociais progressistas com
resultados socioeconômicos significativos, a democracia entra em vertigem.
Petra Costa, no documentário Democracia em Vertigem (2019) retrata
como o Governo da Presidenta Dilma Rousseff foi removido do poder em
prol de interesses políticos e econômicos nacionais e estrangeiros. A
primeira mulher a governar a nação foi substituída para dar lugar às
contrarreformas trabalhistas (viabilizando a redução do custo trabalho em
prol do grande capital), previdenciária (dilatou o tempo de trabalho e
achatou os valores de aposentadorias a fim de perpetuar o superávit primário
e o pagamento dos juros da dívida pública aos rentistas) e financeira. A
reforma financeira, denominada Emenda do Teto dos Gastos Públicos,
Emenda Constitucional n. 95 de 2016, restringiu os gastos do Estado em
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setores fundamentais (LELIS, 2017): direitos sociais e infraestrutura. A
cidadania brasileira, o desenvolvimento soberano e sustentável foram
interditados, agora pela implantação do neoliberalismo de austeridade
(CLARK, CORRÊA, NASCIMENTO, 2018) violando, assim, a ideologia
constitucionalmente adotada (NOCE e CLARK, 2017).
A Constituição de 1988, concebida sob o signo da pluralidade, com as
emendas, se radicalizou na busca do purismo da ideologia liberal. O Estado,
que antes deveria se ocupar com a concretização de direitos, agora, se ocupa
com interesses financistas, voltado ao fortalecimento do agronegócio, do
extrativismo dos recursos naturais em detrimento da preservação dos ditos
recursos e do desenvolvimento (art. 170, VI da Constituição de 1988), bem
como da ampliação do poderio e dos ganhos do setor financeiro (juros),
bloqueando o desenvolvimento do mercado interno, enquanto instrumento
de incremento do setor industrial, tecnológico e de distribuição de renda, via
emprego e salário (art. 219 da Constituição de 1988).
Todavia o neoliberalismo de austeridade no Brasil e sua dinâmica de
menos Estado para os direitos e mais Estado aos lucros, foram devidamente
colocados à prova na pandemia de COVID-19. Segundo Boaventura de
Sousa Santos (2020), em 2020 inúmeros setores econômicos se mostraram
incapazes de atender os anseios sociais de saúde e de recuperação
econômica, pois não possuem estruturas sólidas para enfrentar emergências,
nem muito menos as competências jurídicas e instrumentos institucionais
para enfrentar os desafios sanitários e macroeconômicos. Ademais, o poder
econômico privado possui sua bússola apontada aos lucros
(independentemente dos resultados catastróficos), pouco contribuindo para
o enfrentamento das crises. As consequências do neoliberalismo regulador
e de austeridade (desestatizante) foram cruelmente expostas frente à
pandemia, o Estado se viu (em muitas áreas) restrito e incapaz. “Nenhum
[Estado] pode disfarçar a sua incapacidade, a sua falta de previsibilidade em
relação a emergência que têm vindo a ser anunciada como de ocorrência
próxima e muito provável (Santos, 2020, p. 28)”.
As contrarreformas mencionadas na Constituição Econômica e
supostamente na sua ideologia constitucionalmente adotada, mutilando-as e
bloqueando-as faz regressar aos ensinamentos de Marilena Chauí (2008).
Como a ideologia é apresentada e estruturada a partir da ótica dos
vencedores ou/e dos poderosos, subordinando o futuro, é possível
compreender que, com o passar do tempo, as forças políticas/econômicas
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tentem insistentemente (e conseguem) bloquear os ditames originais da
Constituição de 1988, inclusive a sua ideologia adotada, prejudicando assim
a sua eficácia, por inúmeros mecanismos (Emendas Constitucionais,
privatizações, barreiras diversas), a fim de condicionar e “purificar” tais
ditames e beneficiar os poderosos.
Apesar do trauma da ditadura, período em que o planejamento estatal
autoritário viabilizou as políticas socioeconômicas destinadas aos lucros do
capital estrangeiro e nacional, resultando na superexploração dos
trabalhadores, engessando as empresas estatais e o dinheiro público,
tutelando os oligopólios e aprofundando o capitalismo tardio e dependente
(IANNI, 2019), a constituição econômica de 1988 e sua ideologia foram
construídas para impor o desenvolvimento sustentável e soberano, onde as
empresas estatais, o planejamento público e os recursos estatais fomentam
os direitos sociais na construção da dignidade humana para todos os
brasileiros. “A constituição não poderia ser uma carta de intenções somente.
Ou um jogo simbólico da semântica do poder” (SAMPAIO, 2013, p. 2). Ela,
sobretudo, deve se impor (ser imposta) sobre as demais forças e alcançar
seus objetivos, não como mera expectativa de um esperançoso apostador,
mas como meio viável de ações modificativas.
A verdade é que os dados socioeconômicos evidenciam uma enorme
discrepância entre o projeto da Constituição Econômica e a atual forma de
ordenação da estrutura social brasileira. De fato, a (des)organização do
mundo do trabalho1, o aumento das desigualdades econômicas, de gênero e
racial, bem como a pobreza extrema2 e o desmantelamento das políticas
ambientais3, expõe uma ruptura entre as atuais forças reais de poder e a visão
transformadora e emancipatória do projeto constitucional.

4 Considerações finais

1

Dados atuais mostram que o desemprego atinge mais de 14 milhões de pessoas em todo o
Brasil (NERY, 2021 - AGÊNCIA IBGE);
2
Atualmente, mais de 19 milhões de brasileiros estão em situação de grave insegurança
alimentar (fome), 24 milhões em situação moderada e 73 milhões em situação leve (REDE
PENSSAN, 2021). No Brasil os negros são minoria em cargos de médio e alto escalão
(GIMENES, 2020)
3
Em março de 2021 foi contabilizado um recorde de desmatamento na Amazônia (BRONZE,
2021)
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A evolução da ideologia constitucionalmente adotada está ligada às
raízes históricas da “colonização” brasileira pelos portugueses, pela
concentração de riquezas, pela imposição do regime de escravidão durante
décadas e pelas lutas sociais por reconhecimento. A desigualdade social se
mostra como doença hereditária, recorrente, acometendo pessoas do mesmo
grupo familiar; ontem escravos e hoje mão de obra superexplorada. Alguns
ditames constitucionais sempre foram reforçados e intocáveis, a propriedade
privada dos meios de produção foi ao máximo preservada durante os textos
constitucionais, inclusive gerando oligopólios, destruindo os recursos
naturais e estruturando ainda políticas públicas planejadas e autoritárias em
prol dos grandes lucros e golpes de Estado.
A maior conquista da redemocratização da década de 80 do século XX
foi o surgimento de uma nova Constituição efetivamente comprometida com
a superação do subdesenvolvimento. A Assembleia Nacional Constituinte
recebeu pressões sociais ambíguas na construção dos comandos da
Constituição de 1988. Marcado pela ditadura, o novo texto guardou com
mais zelo as prerrogativas dos cidadãos e fixou um projeto de mudanças,
coordenado de forma planejada pelo Estado, voltado à dignidade humana e
ao desenvolvimento sustentável, soberano e democrático. A denominada
Constituição Cidadã, porém, sofreu diversas dilacerações e bloqueios
institucionais, sobretudo a Constituição Econômica e sua ideologia adotada.
O neoliberalismo de regulação no final do século passado, e hoje de
austeridade, impostos pelas elites nacionais e internacionais, inviabilizam as
transformações das injustiças em direitos e dignidade às ditas minorias.
Diversos eventos históricos influenciaram na criação de uma ideologia
econômica constitucional plural, com destaque para a os efeitos negativos
da escravidão, as desigualdades socioeconômicas estruturais, a negação
secular de direitos e a necessidade de um projeto efetivo de desenvolvimento
soberano, bem como as lutas sociais contra essas e outras injustiças. Assim
sendo, para compreender a real dimensão da nossa originária ideologia
constitucionalmente adotada na ordem econômica da Constituição de 1988
é necessário refletir sobre os passos históricos das ideologias adotadas pelas
constituições anteriores.
Desde a “colonização” portuguesa, até a Constituição de 1988, os
conflitos de interesses da sociedade com o poder econômico marcam a
trajetória do Estado brasileiro. Essa é a constatação que podemos chegar ao
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analisar a ideologia constitucionalmente adotada das constituições
brasileiras. Reconhecida a causa, resta compreender como ressignificar a
atuação estatal a fim de restabelecer os caminhos ditados pelo pacto social
de 1988 em nome do pluralismo e não de um “purismo” hipotético e elitista,
objetivando apenas modernizar e de não mudar as nossas estruturas e
relações produtivas e sociais.
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CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA E CONSTITUIÇÃO SIMBÓLICA:
SUGESTÕES SOBRE A IDEOLOGIA CONSTITUCIONAL
ECONOMIC CONSTITUTION AND SYMBOLIC CONSTITUTION:
SUGGESTIONS ABOUT THE CONSTITUTIONAL IDEOLOGY
José Luiz Amorim Ribas Filho
Mestrando em Teoria do Estado e Direito Constitucional pelo Programa
de Pós-Graduação da PUC-Rio e Bacharel em Direito pela Faculdade
de Direito da UERJ. Advogado. Bolsista de Mestrado pelo CNPq.
E-mail: jose-ribas@outlook.com
Resumo: Este trabalho propõe uma aproximação crítica entre o conceito de ideologia
constitucionalmente adotada, próprio do direito econômico, e as interpretações da sociologia
do direito, especialmente o conceito de constituição simbólica, por meio de uma pesquisa
bibliográfica transdisciplinar. A pretensão articulada é de expor insuficiências da primeira
noção, a partir da convergência de problemáticas entre os dois campos teóricos mencionados.
A constitucionalização simbólica revelaria a expressão sociológica do esforço de concordância
entre direito e economia que o direito econômico busca na noção de ideologia
constitucionalmente adotada, concordância que se vê esgarçada quanto maior for o efeito
simbólico-ideológico do texto constitucional. Esta circunstância estaria ampliada a partir da
experiência constitucional desde 1988, na qual a pluralidade de eixos axiológicos da
constituição econômica teria maximizado os compromissos dilatórios do texto constitucional
positivado. Com relação à noção de pluralismo produtivo, outras questões surgem. De um lado,
a dificuldade estrutural em promover as mudanças sociais necessárias no nível da organização
societária. De outro, estes mesmos obstáculos estruturais indicam a inviabilidade da hegemonia
neoliberal para o sucesso axiológico normativo da Constituição.
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Abstract: This work proposes a critical approach between the concept of constitutionally
adopted ideology, typical of the Economic Law, and the interpretations of the sociology of law,
especially the concept of symbolic constitution, through a transdisciplinary bibliographic
research. The claim is to expose shortcomings of the first notion, from the convergence of
problems between the two theoretical fields mentioned. Symbolic constitutionalization would
reveal the sociological expression of the effort of accordance between law and economics that
Economic Law seeks in the notion of constitutionally adopted ideology, an accordance that is
frayed the greater the symbolic-ideological effect of the constitutional text is. This circumstance
would have been amplified from the constitutional experience since 1988, in which the plurality
of axiological axes of the Economic Constitution would have maximized the dilatory
commitments of the positive constitutional text. With regard to the notion of productive
pluralism, other issues arise. On one hand, the structural difficulty in promoting the necessary
social changes at the social level. On the other hand, these same structural obstacles indicate
the infeasibility of neoliberal hegemony for the normative axiological success of the
Constitution.
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Introdução

O desenvolvimento do Direito Econômico brasileiro, enquanto campo
de pesquisa e problemática teórica, deve homenagem ao trabalho de
Washington Peluso Albino de Souza, consagrado professor da Universidade
Federal de Minas Gerais e autor das primeiras obras e pesquisas a respeito
do tema. Notadamente, deve-se a Washington Albino a formulação de uma
série de conceitos relevantes para a sistematização do Direito Econômico e
sua defesa contra tendências que lhe são antagônicas.
De um ponto de vista estritamente metodológico, é possível dizer que
a problemática fundamental do Direito Econômico está ligada à
interpretação jurídica de normas positivadas que reconhecem a prevalência
concreta de determinadas diretrizes econômicas e políticas. Trata-se,
portanto, de um ramo afeito à dogmática jurídica mas cujo objeto é
permanentemente tensionado pelas dinâmicas sociais que atribuem eficácia
e sentido à norma.
Neste sentido, sobretudo através dos conceitos de “ideologia
constitucionalmente adotada” e de “Constituição Econômica”, os trabalhos
de Washington Albino justificaram a cientificidade do Direito Econômico
por enquadrarem justamente na positivação – como processo, resultado e
conteúdo – o caráter propriamente técnico deste ramo do conhecimento
jurídico. Além disso, o olhar do autor mineiro e daqueles que o seguem
cuidou de navegar dentre as controvérsias trazidas pela tendência neoliberal
das últimas décadas, indicando – a custo de considerável disputa – limites e
insuficiências do modelo de Estado regulador.
Enfim, pode-se dizer que o Direito Econômico brasileiro, fundado em
sede constitucional como os demais ramos jurídicos, tem de lidar com a
consideração notória de que a Constituição Federal de 1988 estabelece
princípios e regras para a atividade econômica (e para a intervenção
econômica feita pelo Estado) que constituem programas de desenvolvimento
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social e que estes princípios e regras – para além de serem programáticos –
enfrentam resistências estruturais e funcionais para a sua implementação.
Uma destas resistências se deu justamente pela transfiguração da posição
econômica do Estado brasileiro através do modelo regulador neoliberal. De
um ponto de vista dogmático, próprio do Direito Econômico, esta questão
demanda formulações teóricas a respeito do sentido axiológico da
Constituição Econômica e de sua interpretação jurídica.
No entanto, do ponto de vista de uma teoria sociológica do direito, há
importantes contribuições que poderiam subsidiar uma perspectiva
transdisciplinar a respeito do Direito Econômico, no sentido de amparar
algumas análises e oferecer aportes críticos a outras. Aliás, a própria
formulação embrionária do pensamento de Washington Albino esteve ligada
às interpretações de tipo sociológico.
Especialmente no contexto das interpretações sociológicas de
orientação funcionalista, a reflexão de Marcelo Neves 1 – a partir do aparato
metodológico luhmanniano – sobre a chamada “constitucionalização
simbólica”, bem como o pensamento sociológico do patrono Florestan
Fernandes2, podem ser elementos desta visão transdisciplinar. Será visto, a
seguir, como a noção de “ideologia” subjacente à metodologia do Direito
Econômico inspirado na obra de Washington Albino pode ser revista sob as
recomendações críticas sobre o efeito ideológico das constituições (e
legislações) simbólicas.

1. Constituição econômica e ideologia constitucionalmente adotada:
apresentação da problemática

A noção de Constituição Econômica é interna à própria conceituação
do âmbito de pesquisa do Direito Econômico. Para além de designar um
conjunto normativo em si mesmo, costuma-se empregar este conceito para
referir-se ao conjunto de disposições integrantes de uma ordem
constitucional que são referentes a fatos econômicos em sentido lato. Isto é,
1 NEVES, Marcelo. Constituição e Direito na Modernidade Periférica: uma abordagem teórica
e uma interpretação do caso brasileiro. São Paulo: Martins Fontes, 2018
2 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação
sociológica. 6ª ed. São Paulo: Contracorrente, 2020.
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quando se diz “Constituição Econômica” não se está tratando de uma ou
outra Constituição, mas justamente do conteúdo econômico de dado texto
constitucional ou, em um sentido ampliado, no conjunto mais ou menos
sistemático que diferentes disposições constitucionais de caráter econômico
formam em uma dada Constituição. Neste sentido, a Constituição
Econômica pode ser entendida como um sinônimo aproximado daquilo que
outros autores chamam de “ordem econômica” na Constituição,
nomenclatura empregada, por exemplo, por Eros Grau.3
Contudo, na obra de Washington Albino essa noção ganha especial
relevo e se associa a outro conceito, o de “ideologia constitucionalmente
adotada”. O mestre mineiro amadureceu como pesquisador do Direito
Econômico na década de 1950, em um contexto político e social de disputas
intensas entre o bloco capitalista e o bloco socialista, no contexto externo, e
entre tendências de pretensões intensamente reformadoras e pretensões
reacionárias no contexto interno. Conforme apontam seus comentadores4, os
estudos especialmente voltados à análise do Direito Econômico comparado
levavam Washington Albino a preocupar-se com a correspondência política
e jurídica entre a norma de Direito Econômico e a ordem socioeconômica
concreta, correspondência que – dentre as disputas políticas – importaria na
apreensão
da
“ambiguidade”
como
caráter
elementar
da
5
constitucionalização econômica.
Neste sentido, a noção de ideologia constitucionalmente adotada
significaria um conceito de virtudes hermenêuticas e, em sentido mais
amplo, epistemológicas. Diante das pretensões de interpretação do texto
jurídico através do viés das ideologias politicamente comprometidas,
pretendia-se identificar os fundamentos das diretrizes econômicas
prestigiadas pelo Direito. Para além de importar na proteção contra
estigmatizações próprias do embate ideológico político, essa virada
epistemológica empreendida pelo mestre mineiro indicaria também a
posição de uma problemática nova: reconhecer e defender a unidade
sistemática dos preceitos jurídicos de Direito Econômico.
3 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2010.
4 CLARK, Giovani. et. al. Ideologia Constitucional e Pluralismo Produtivo. Rev. Fac. Direito
UFMG, Número Esp. em Memória do Prof. Washington Peluso Albino de Souza, 2013. p. 273274.
5 SOUZA, Washington Peluso Albino de. O princípio da “ambiguidade” na configuração legal
da ordem econômica. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, n. 21 outubro de 1956.
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Isto porque ao dizer-se que tal ideologia fora “constitucionalmente
adotada” está-se indicando que se efetuara uma passagem, pela positivação
constitucional, da dimensão política para a dimensão jurídica. Esta passagem
ressignifica o discurso político6, permitindo que este passe a se legitimar
mais pelos critérios jurídicos de validade e eficácia que pelo mérito político
de seu conteúdo. Nas condições concretas de positivação constitucional, isto
importa em negociações, disputas, mudanças de maiorias e outros processos
que conduzem à perda de “pureza” à ideologia positivada. Tem-se, assim,
que a ideologia constitucionalmente positivada não significa a vitória de
uma ideologia sobre as outras, mas sim a convergência de diversos preceitos
ideológicos para a unidade da Constituição.
Neste sentido, de um ponto de vista que entende a legitimidade da
Constituição Econômica nem tanto pela sua validade jurídica superior (ínsita
ao status normativo constitucional) mas sobretudo pela sua orientação
axiológica e material no sentido de guiar a implementação do
desenvolvimento econômico e, especialmente, a intervenção do Estado na
economia. É assim que, para citar um dos estudos de Washington Albino,
pode-se comparar as várias Constituições Econômicas da trajetória
constitucional brasileira enquanto dirigentes dos modelos econômicos
vigentes a seu tempo.7
Neste sentido, a virada epistemológica indicada pela noção de
ideologia constitucionalmente adotada apresenta também uma problemática
metodológica. A produção interpretativa da norma a partir do dispositivo –
condicionada pelos processos sociais de significação do texto jurídico –
exige que mesmo a adoção constitucional da ideologia econômica esteja
submetida às mutações hermenêuticas. Assim, não se pode crer que a
positivação seja o fim de linha em termos de consagração da Constituição
Econômica. Há de se ter por pressuposto que a proposta metodológica de
Washington Albino não está livre de se pôr em questão o significado
normativo da Constituição Econômica positivada.
Conforme indica expressamente o mestre mineiro a respeito da
Constituição Federal de 1988, esta questão teria se reproduzido no mais
recente texto constitucional, na medida em que a técnica legislativa

6 CLARK, Giovani. et. al. Op cit. p. 276.
7 SOUZA, Washington Peluso Albino de. A experiência brasileira de Constituição Econômica.
Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 26, nº 102, abr./jun., 1989.
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empregada valeu-se em diversas ocasiões das normas do tipo programático8,
aquelas que encetam diretrizes importantes mas cuja eficácia se encontra
condicionada à concretização por texto legal em sentido estrito a ser
elaborado no futuro. Conforme será visto adiante, esta técnica legislativa
tem especial relevância – nas condições concretas de elaboração do texto de
1988 – para a interpretação sociológica da Constituição.
Modernamente, a literatura do Direito Econômico brasileiro de
orientação inspirada na trajetória de Washington Albino tem inclusive
discutido a pluralidade produtiva como um elemento da ideologia
constitucionalmente adotada.9 Em linhas gerais, sobretudo quando se analisa
o teor plural e socialmente vocacionado da Constituição Federal de 1988,
poderia ser dito que não apenas houve uma conversão parcial de várias
ideologias para a sistematização de um conjunto ideológico positivado, mas
sim o próprio reconhecimento de variadas formas produtivas de atingir as
diretrizes e os princípios constitucionais perseguidos.
No capítulo seguinte, será visto como a sociologia – sobretudo a teoria
sociológica do direito – oferece diretrizes transdisciplinares para as reflexões
emanadas da perspectiva destes autores, como também pode orientar certas
cautelas teóricas sobre a análise do desenvolvimento jurídico e estatal das
sociedades capitalistas, sobretudo da sociedade brasileira dependente.

2. Interpretações sociológicas: Constituição e Direito

Para efeitos das reflexões ora empreendidas, serão adotadas
principalmente duas referências do pensamento sociológico, que guardam
entre si aproximações e diferenças. Trata-se da obra de Marcelo Neves10,
sobretudo em seus estudos sobre o processo de constitucionalização
simbólica no caso brasileiro, e da interpretação de Florestan Fernandes11,
especialmente no que diz respeito ao papel estrutural e funcional do Estado
para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Tais autores aproximam8 Ibid. p. 24.
9 CLARK, Giovani. et. al. Op cit. p. 292-295.
10 NEVES, Marcelo. Constituição e Direito na Modernidade Periférica: uma abordagem
teórica e uma interpretação do caso brasileiro. São Paulo: Martins Fontes, 2018
11 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação
sociológica. 6ª ed. São Paulo: Contracorrente, 2020.
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se no limite em que suas teorias têm por pressuposto o método funcional de
análise, que Neves trouxe de Luhmann12 e Florestan, de Merton13, em ambos
os casos com adaptações. Notadamente, diferem na medida em que
Florestan Fernandes desenvolveu ao longo de seu trabalho uma perspectiva
estrutural comprometida com o materialismo histórico, passando a submeter
o método funcional aos fundamentos da teoria social marxista. Enfim, verse-á como as ideias destes autores, postas nos seus devidos termos, iluminam
o potencial e os limites da proposta hermenêutica e política da ideologia
constitucionalmente adotada.
Conforme apresentado em linhas gerais, a problemática aberta por
Washington Albino no Direito Econômico brasileiro reside em reconhecer e
avaliar as diretrizes de desenvolvimento econômico inseridas nos textos
constitucionais, possibilitando uma interpretação que recusa a ideologia
neoliberal em prestígio à “ideologia” adotada constitucionalmente. De um
ponto de vista teórico, esta problemática se oferece à interpretação
sociológica na medida em que pretende discutir a articulação externa entre
dois sistemas (ou complexos) sociais: o direito e a economia.
Neste sentido, a presente proposta de reflexão destacará dois
elementos principais: i) a crítica da noção de ideologia constitucionalmente
adotada a partir da noção de constitucionalização simbólica; ii) a crítica da
ideologia neoliberal como utopia burguesa diante do papel estrutural do
Estado no capitalismo brasileiro.

2.1. Constitucionalização simbólica: apresentação geral

Em primeiro lugar, é preciso frisar que a aproximação crítica entre
Washington Albino e Marcelo Neves não ignora as limitações disciplinares
que os separam, muito menos a especificidade que o pensamento do mestre
mineiro tem diante da conjuntura em que fora formulado. Notadamente,
Washington Albino formulou seus conceitos em períodos de polarização
ideológica e redução das liberdades individuais, quando a democratização
constitucional era ainda uma promessa. Neves, por outro lado, é um
12 NEVES, Marcelo. Op. Cit.
13 FERNANDES, Florestan. Fundamentos empíricos da explicação sociológica. 2ª ed. São
Paulo: Nacional, 1972. p. 225-246.
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pensador contemporâneo ao amadurecimento da Constituição de 1988 e
escreveu suas principais obras a partir dos resultados da conjuntura
constitucional da assim chamada “Nova República”. Nada obstante esta
verdadeira distância epistemológica, o confronto transdisciplinar pode fazer
bem à reflexão.
A noção de constitucionalização simbólica é expressamente inspirada
no conceito de legislação simbólica. Sua fundamentação teórica é extensa e
tem implicações com outros ramos do conhecimento, sobretudo no que diz
respeito à noção de “simbólico”.14 Para este estudo, valerá apresentar as
principais implicações para a teoria sociológica da Constituição.
Em linhas gerais, o reconhecimento da constitucionalização simbólica
importa uma certa disfuncionalidade do texto jurídico. Não se ignora que
todo texto tenha implicações simbólicas, tampouco que isto ocorra com
qualquer texto normativo. Todavia, a inspiração luhmanniana do
pensamento de Marcelo Neves indica que o Direito teria um papel
instrumental precípuo decorrente da diferenciação funcional dos sistemas
sociais, conforme o qual cumpriria ao direito orientar expectativas
normativas e regular condutas.15 Este papel instrumental estaria atrofiado de
maneira problemática nos casos em que a legislação, ou a própria
constituição, se produzir e realizar simbolicamente.
Isto se tornaria especialmente problemático diante da circunstância de,
pela interpretação luhmanniana, haver uma tensão entre o caráter
autopoiético dos sistemas sociais (inclusive o direito) e a pretensão
regulatória própria do direito com relação aos demais sistemas sociais16. Esta
tensão apresentar-se-ia acentuada, concretamente, na medida em que a
juridificação da sociedade se intensifica em conjunturas específicas como o
Welfare State e, poderia ser dito aqui, a conjuntura constitucional brasileira
desde 1987-1988.
Fundamentalmente, a constitucionalização simbólica poderia ser
considerada mais grave que a legislação simbólica porque, para Neves, a
Constituição teria uma especial papel de acoplamento estrutural entre o
14 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Acadêmica, 1994. p. 1224.
15 NEVES, Marcelo. Constituição e Direito na Modernidade Periférica: uma abordagem
teórica e uma interpretação do caso brasileiro. São Paulo: Martins Fontes, 2018. p. 148.
16 GONÇALVES, Guilherme Leite; VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. Teoria dos sistemas
sociais: direito e sociedade na obra de Niklas Luhmann. p. 115. São Paulo: Saraiva, 2013.
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direito e a política.17 Todavia, também se poderia compreender o papel
interno da Constituição dentro do sistema jurídico, na medida em que ela é
limite para a abertura cognitiva do direito em processo de positivação.
Significa dizer que a positivação, entendida como a propriedade do sistema
jurídico em estar fechado em suas regras mas aberto para inovações
normativas, tem por limite a própria Constituição.18 Estas funções ficam
comprometidas na medida em que a teoria de Luhmann é transposta por
Marcelo Neves para a avaliação concreta dos processos de
constitucionalização, sobretudo no caso brasileiro, que expressão a
hipertrofia do modo simbólico.
Em um sentido negativo, a constitucionalização simbólica importa na
invasão de códigos diversos do código jurídico para fins de ineficácia
normativa da Constituição, tornando menos relevante o código jurídico
(lícito/ilícito ou, nesse caso, constitucional/inconstitucional) e prevalentes
os códigos dos outros sistemas sociais (ter/não ter, poder/não poder, etc.). 19
Em resumo, trata-se da indiferença dos sistemas sociais dramaticamente
eficazes diante de um sistema jurídico constitucional que não é ouvido.
Em um sentido positivo, a constitucionalização simbólica importa em
produzir seu efeito propriamente ideológico. Conforme destaca Neves, não
se trata do conceito luhmanniano de ideologia, que tem uma série de
implicações funcionalistas. Ao contrário, Neves importa a noção de
ideologia de Habermas20 que não difere muito da noção materialista do
termo. Trata-se de ideologia como ideias relativamente ilusórias que se
estruturam socialmente em relações de poder. O efeito simbólico-ideológico
está na circunstância de que “se transmite um modelo cuja realização só seria
possível sob condições sociais totalmente diversas”.21 Daí porque a
constitucionalização simbólica é aqui entendida como positiva: implica em
resultados funcionais para determinados fins políticos concretos.
Desta forma, a atrofia da função estabilizadora e reguladora da
Constituição, especialmente em seu caráter de limite reflexivo do sistema,
gera resultados positivos deste processo simbólico. Como resultado da
constitucionalização simbólica em sentido positivo, Marcelo Neves indica
17 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Acadêmica, 1994. p. 62.
18 Ibid. p. 67.
19 Ibid. p. 84-85.
20 Ibid. p. 88.
21 Ibid. p. 89.
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duas consequências ou formas fundamentais, que podem aparecer
conjuntamente ou de modo separado: i) a constituição-álibi; e ii) os
compromissos dilatórios;
A noção de compromisso dilatório expressa o sentido plural e
tensionado que o caráter ideológico adquire. Naturalmente, pela natureza
política do processo constitucional, a formação simbólico-ideológica não é
resultado do esforço de uma única classe ou grupo. A impossibilidade
política de constituir-se uma comunicação normativa direcionada a um só
conjunto de interesses motiva o sentido compromissório da
constitucionalização. Chega-se a um texto constitucional que pode servir
como fundamento retórico a dois ou mais grupos em disputa e, em termos
de positivação, ou a norma se estrutura como princípio aberto ou se deixa a
solução da controvérsia para quando a concretização da norma
constitucional for ocorrer. Por sua vez, a constituição-álibi é mais
abrangente. Importa na consolidação de uma ordem jurídica constitucional
que, pelo seu caráter ideológico, funciona como escusa política para a
realidade. Em outras palavras, consiste na possibilidade de alegar-se a
vigência da normalidade institucional – a despeito do caos político e social
– pelo simples fato de haver competências e atribuições previstas no texto
constitucional sendo cumpridas.22
Neves transporta sua interpretação para o caso das normas
constitucionais de eficácia limitada, especialmente as programáticas.23 Por
trás do problema, aparentemente jurídico, de saber sobre a eficácia limitada
de tais normas estaria a questão relativa à própria incompatibilidade da
concretização destas no contexto político estrutural. Que este fenômeno se
resolva, eventualmente em cada caso, seja pela efetivação da
regulamentação infraconstitucional seja pela via de mandados de injunção,
não muda a situação. O essencial é perceber como a mera
constitucionalização programática ganha – nos contextos em que ocorre a
constitucionalização simbólica – efeito de álibi e de compromisso dilatório.
No primeiro caso, porque – diante do já mencionado enfraquecimento do
código jurídico constitucional – as exigências da economia e da política não
demandam suficientemente a regulamentação de tais programas, permitindo
que as autoridades se escusem de solucionar o presente com o álibi de não
ser possível a eficácia de tais normas. No segundo caso, porque tais normas
22 Ibid. p. 92-95.
23 Ibid. p. 102-104.
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deslocam para o futuro a solução da tensão política não resolvida quando de
sua edição, constituindo um compromisso entre grupos antagônicos que
retira normatividade do texto constitucional.
Para citar dois exemplos: o inciso VII do caput do art. 37 da
Constituição Federal, que previa o direito de greve de servidores públicos a
ser exercido na forma de lei específica, nunca foi regulado no nível
infraconstitucional; o inciso XLI do art. 5º da Constituição Federal, que
prevê mandado de criminalização de todo tipo de discriminação. Nos dois
casos, a ausência de condições ambientais para a regulamentação dos
dispositivos fundamentou a atuação positiva do Supremo Tribunal Federal
no sentido de regulamentar provisoriamente a greve de servidores públicos
pela lei que regula a greve dos servidores privados (Mandados de Injunção
números 670, 708 e 712) e, sendo a Corte demandada a respeito da
criminalização da homofobia e da transfobia, regulamentou tal
criminalização pela extensão dos tipos previstos na Lei do Racismo (ADO
26 e Mandado de Injunção 4733).
Nestes dois casos relativamente recentes, vemos a aplicação dos
conceitos antes apresentados. Discutir a questão em termos da eficácia
limitada de tais normas não é suficiente. Há que se considerar que o
constituinte conhece a realidade social que ambienta o sistema jurídico.
Portanto, não se pode fingir que existam condições estruturais para que o
comando constitucional de oferta do direito de greve aos servidores vá
demandar o legislativo a agir. Ao mesmo tempo, na sociedade sabidamente
conservadora que é a brasileira, não se poderia esperar que o comando de
criminalização das discriminações fosse importar em uma forte pressão
política para a criminalização da homofobia e da transfobia. Em termos
funcionais, pode-se dizer que os códigos econômicos e políticos – e a
formalização da moral, que é de código variado – se impõem na sociedade
brasileira sobre o código jurídico. Quem guarda o código jurídico
(lícito/ilícito, constitucional/inconstitucional) e o faz regular as relações
sociais, inclusive sobre os demais sistemas, é o judiciário.24 Daí porque o
STF, como guardião deste código, tenha sido o agente funcional que deu
normatividade a tais preceitos constitucionais.

24 NEVES, Marcelo. Constituição e Direito na Modernidade Periférica: uma abordagem
teórica e uma interpretação do caso brasileiro. São Paulo: Martins Fontes, 2018. p. 234.
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2.2. Constitucionalização simbólica e ideologia constitucionalmente
adotada

Em um primeiro plano, há que se considerar as compatibilidades entre
as duas noções. Como já referido, a problemática aberta a partir do
pensamento de Washington Albino reside na articulação entre a
hermenêutica constitucional e a realidade fática do sistema econômico,
visando ao estabelecimento de diretrizes interpretativas para o Direito
Econômico. Do ponto de vista funcional, a pressuposição de que exista um
processo de filtragem ideológica na positivação constitucional está correta e
decorre, em termos funcionais, da própria função de acoplamento entre
política e direito feita a partir da Constituição. Portanto, não é equivocado
compreender que exista uma adoção constitucional de ideologias.
Contudo, outro pressuposto do conceito de ideologia
constitucionalmente adotada é que se possa erigir dele elementos para a
hermenêutica constitucional, do que decorreriam exigências de coerência
sistemática interna. Em outras palavras, seria difícil referir-se à ideologia
constitucionalmente adotada como instrumento de interpretação da
Constituição se tal ideologia fosse internamente inconsistente, apontando
para múltiplas diretrizes. No entanto, a interpretação sociológica da
Constituição revela que esta questão é repleta de nuances. Com efeito, a
proposta de Washington Albino não significa a adoção unilateral de uma
ideologia apenas. Todavia, a perspectiva de que múltiplas ideologias
participam de forma fracionada no conjunto da construção da Constituição
Econômica perderia o sentido se não se pudesse, ainda que apenas a
posteriori, entrever alguma sistematicidade útil à hermenêutica.
Em primeiro lugar, é preciso referir ao tumultuado e ideologicamente
tensionado processo de produção do texto constitucional em 1987-1988.
Notadamente, o resultado final decorreu de uma rebelião conservadora que
inaugurou o “centrão”, rejeitando o projeto de Constituição que vinha da
Comissão de Sistematização e impondo um texto menos progressista que
seria, ao longo das votações em plenário, pouco a pouco adaptado em alguns
pontos conforme as forças do bloco de esquerda associado aos progressistas
do MDB puderam se impor.25 O processo constituinte de 1987-1988
25 PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987-1988: progressistas, conservadores, ordem
econômica e regras do jogo. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 196-225.
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guardou, em si mesmo, elementos da tensão autocrática do regime Sarney
ainda vigiado pelos militares.26 Tratou-se, neste sentido, de processo de
constitucionalização severamente implicado pelas disputas ideológicas de
sua conjuntura. Ademais, as reformas que viriam na década de 1990 foram
emanadas de um contexto político de acentuado neoliberalismo. Enfim, não
se pode apostar em uma coesão sistemática dos preceitos ideológicos
filtrados na positivação constitucional.
Disto decorre o inegável reconhecimento de que a Constituição de
1988 se fez por meio de compromissos ideológicos, dos quais emanam
efeitos que Neves aponta como problemáticos da constitucionalização
simbólica. Já foram referidos aqui dois exemplos de dispositivos reveladores
da dilação – mediante a sistemática da eficácia limitada das normas
constitucionais – da solução da tensão política que envolveu sua aprovação.
Especialmente no caso do comando de criminalização contido no inciso XLI
do art. 5º da Constituição Federal, tem-se uma vagueza tão grande que se
poderia falar do seu efeito álibi: a aparente proteção constitucional a
minorias e vulneráveis esconde a realidade fática de discriminação e
violência.
Washington Albino não demorou para reconhecer o problema das
normas de eficácia limitada no que diz respeito à Constituição Econômica
de 1988.27 O que estas considerações indicam é que – especialmente quando
deslocada para a conjuntura pós 1988 – a noção de ideologia
constitucionalmente adotada enfrenta dificuldades específicas. Sobretudo
em um contexto mundial de apregoamento da superação das ideologias, o
que só tem sido utilizado para fazer prevalecer a ideologia neoliberal
tecnocrática, torna-se uma dificuldade suplementar o fato de que a
Constituição é compromissória e normativamente esvaziada. Não
surpreende, portanto, a crescente juridificação da política através da
competência do STF. Este processo atende funcionalmente – ainda que de
maneira deformada – a ausência de acoplamento estrutural originário entre
o direito e a política.
Resultam destas reflexões alguns elementos de interpretação
importantes: i) existe, de fato, um processo de positivação ideológica para
26 FERNANDES, Florestan. Democracia e desenvolvimento: A transformação da Periferia e o
Capitalismo Monopolista da Era Atual. São Paulo: Hucitec, 1994. p. 127.
27 SOUZA, Washington Peluso Albino de. A experiência brasileira de Constituição
Econômica. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 26, nº 102, abr./jun., 1989.
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dentro da Constituição, como parte de seu papel estrutural de mediação entre
direito e política; ii) contudo, não se pode esperar do resultado deste
processo uma coerência sistemática interna, porque a constitucionalização
simbólica funciona com mecanismos dilatórios e retóricos de esvaziamento
da normatividade constitucional; iii) serão vistos, a seguir, limites para a
suposição de que este contexto tenha efeitos positivos abertos.

3. Pluralismo produtivo e análise estrutural do capitalismo brasileiro

Neste capítulo, faz-se referência às ideias expostas por Clark, Corrêa,
e Pontes do Nascimento, em artigo28 no qual pretenderam desenvolver as
ideias de Washington Albino no sentido de identificarem no modelo
constitucional de 1988 um verdadeiro pluralismo produtivo, que significaria
dizer que a Constituição teria incorporado diretrizes para outros sistemas
produtivos que não o capitalismo. As ideias dos autores acompanham
sobretudo as reflexões de Boaventura de Souza Santos a respeito do
capitalismo contemporâneo e as possibilidades de ruptura com este modelo,
seja por meio de um desenvolvimento alternativo, seja por meio da negação
à pretensão de desenvolvimento econômico.
As ideias a respeito do pluralismo produtivo são importantes formas
de atualizar a problemática introduzida por Washington Albino. Pode-se
dizer, na verdade, que são mais coerentes com a conjuntura política nacional
e internacional na medida em que põem em xeque a hegemonia neoliberal
vigente. De outro lado, é interessante notar que se trata de um tipo de análise
que incorpora, ao menos parcialmente, os apontamentos feitos
anteriormente. De fato, não seria mais possível dizer – tamanha a
diversidade de normas programáticas – que exista uma ideologia
sistematicamente coerente adotada no texto constitucional. Mais apropriado
seria realmente supor uma autorização geral para os sistemas produtivos que
guardem compatibilidade com diretrizes mínimas: “O que a nossa
Constituição Econômica veda é a eliminação total dos meios de produção
privados, assim como a omissão interventiva estatal no âmbito social e
econômico e o desplanejamento público”29
28 CLARK, Giovani. et. al. Op cit.
29 Ibid. p. 293
Rev. Sem. de Direito Econômico | Porto Alegre | v. 01 | n. 01 | e0104 | jan./jun. | 2021
https://doi.org/10.51696/resede.e0104

14

Constituição Econômica e Constituição Simbólica: sugestões sobre a ideologia
constitucional

Para reforçar sua tese, os autores buscam amparo nos princípios do art.
170 da Constituição Federal de 1988 e em outros ao longo de seu texto,
especialmente a função social da propriedade, a defesa do meio ambiente e
a redução das desigualdades regionais. Em linhas gerais, destacam as
autorizações e os incentivos constitucionais aos modelos de cooperativas e
associações, especialmente sem fins lucrativos, além da contenção
principiológica das tendências iníquas do capitalismo. Se, por um lado, esta
proposta constitui um avanço em relação à metodologia de Washington
Albino, algumas considerações precisam ser feitas em termos da
interpretação sociológica funcional e estrutural do capitalismo brasileiro.
Em primeiro lugar, é preciso ter cautela ao discernir diferentes
sistemas produtivos a partir da hermenêutica constitucional. Ainda que se
possa falar em diferentes modos de organização societária, é imperioso
considerar adequadamente o significado sociológico da noção de modo (ou
sistema) de produção. No entendimento funcionalista de Luhmann, contudo,
o modo de produção é inscrito internamente ao sistema econômico de forma
que, em termos da diferenciação funcional da modernidade, não se poderia
dizer de uma dominância sobre outros sistemas. Para a tradição materialista,
contudo, a crítica do modo de produção capitalista reside justamente na
percepção de que nele a mediação social passa a se dar estruturalmente pelo
capital, de onde todas as formas sociais são incorporadas na proporção de
sua integração aos complexos sociais.30 Assim, ainda que com relativa
autonomia de complexos sociais diversos, a economia capitalista vai
integrando os sistemas produtivos e os sistemas sociais em geral como meios
de reprodução de si mesma.
Neste sentido, é impossível não reconhecer que também o trabalho
cooperativo ou associado encontra, nas condições do capitalismo atual,
dificuldades estruturais para se descolar do modo capitalista de produção.
Isto está evidente nos exemplos mais banais, desde a reprodução biológica
da força de trabalho cooperada, que depende de setores produtivos
capitalistas, até a reprodução social e ideológica destes grupos sociais que,
ainda que exerçam sua profissão ou sejam beneficiários das atividades de
cooperativas e associações sem fins lucrativos, consomem e situam-se
politicamente em uma sociedade plenamente capitalista.
Portanto, importa considerar que a adoção de diretrizes “não
capitalistas” de produção no texto constitucional, inclusive nos princípios
30 MESZÁROS, István. Para além do capital. São Paulo Boitempo, 2011. p. 199-205
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fundamentais da ordem econômica, encontra duas barreiras para sua
normatividade plena: i) a primeira e mais óbvia é o próprio esvaziamento de
normatividade que a constitucionalização simbólica implica; ii) a segunda é
o bloqueio estrutural a que outros sistemas produtivos se estabeleçam sem a
mediação do capital. É claro que, com relação ao segundo ponto, a proposta
dos autores sobre o “pluralismo produtivo” não implica a pretensão de
superação do capitalismo. Na verdade, como desdobramento teórico da
noção de ideologia constitucionalmente adotada, o trabalho de Clark,
Corrêa, e Pontes do Nascimento não poderia deixar de reconhecer o inegável
respeito que a Constituição Econômica de 1988 tem com o modo capitalista
de produção. Ainda assim, evoca para o Direito Econômico um tipo de
interpretação próprio das sociedades contemporâneas que têm de dar
respostas à reprodução sustentável e socialmente referenciada do sistema
econômico globalizado. Este é, aliás, o norte axiológico da obra de
Boaventura de Sousa Santos.31
Contemporaneamente, a ideologia neoliberal tem implicado em
reformas estruturais do sistema jurídico brasileiro, que vão desde o
abandono de intervenções positivas do Estado em proveito do modelo
regulador, até a própria constrição das atividades precípuas do Estado Social
com a Emenda Constitucional nº 95 de 2016. Contudo, o fracasso do
desenvolvimento pretendido a partir das políticas neoliberais não surpreende
a interpretação sociológica materialista. Sobretudo a partir da obra de
Florestan Fernandes, há elementos metodológicos suficientes para
compreender esta questão.
Fundamentalmente, Florestan associa a interpretação sociológica
funcionalista com os pressupostos estruturais do materialismo histórico.32
Isto significa que suas análises conjugam a avaliação funcional das classes
e do Estado brasileiro sem descuidar da percepção sobre a estrutura
dependente da economia nacional. Com efeito, relações sistêmicas que
poderiam ser interpretadas como disfuncionais no modelo clássico de
desenvolvimento capitalista, devem ser entendidas como funcionais no caso

31 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma
ecologia de saberes. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (orgs.).
Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010.
32 FERNANDES, Florestan. Fundamentos empíricos da explicação sociológica. 2ª ed. São
Paulo: Nacional, 1972.
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brasileiro, já que atendem as exigências da dependência como submissão ao
exterior e manutenção de hierarquias rígidas internamente.
Estes são os fundamentos empreendidos por Florestan em “A
revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica.”33, texto
publicado na metade da década de 1970 e que discute o modelo autocrático
de transformação do capitalismo brasileiro. Em linhas gerais, Florestan
demonstra como a formação das elites nacionais – e do próprio capitalismo
– sempre esteve vinculada a modos de auto privilegiamento estamentais.
Sobretudo com a formação estruturalmente oligárquica dos cargos políticos
e a manutenção do trabalho escravizado por longo período, não se formou
uma sociedade de classes propriamente. Este capitalismo sem sociedade de
classes plenamente dinâmica, teve como saída optar pelo Estado como forma
autocrática de promover a transformação social.34 A interpretação de
Florestan é extensa e aqui cabem apenas estas linhas gerais.
O essencial é perceber que, alinhado à observação do tipo funcional
sobre a diferenciação das sociedades, a sociologia de Florestan Fernandes
diagnostica a ausência de meios societários de dar conta da mudança social
plenamente modernizadora. Em seu lugar, a modernização passa a
corresponder necessariamente às exigências e às possibilidades que a
burguesia tem através do controle autocrático do Estado, vide a situação
econômica pós 1964. Do ponto de vista da integração entre direito e política
ou direito e economia, significa reconhecer o bloqueio estrutural às
transformações prometidas constitucionalmente. Nos termos de Neves, é o
esvaziamento da normatividade constitucional porque bloqueada
estruturalmente.
Não surpreende, portanto, que esta análise concebida na década de
1970 ainda ilumine a avaliação da experiência neoliberal. O papel do Estado
na economia brasileira é uma exigência estrutural decorrente de sua
formação própria. Neste sentido, adotar modelos estrangeiros de
esvaziamento do papel interventivo do Estado é ignorar as condições de
desenvolvimento da sociedade brasileira. Tragicamente, as burguesias
nacionais perceberam isso em momentos críticos de ruptura autocrática.
Todavia, a crescente integração das elites brasileiras com o capitalismo

33 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação
sociológica. 6ª ed. São Paulo: Contracorrente, 2020.
34 Ibid. p. 287-306.
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internacional fez as burguesias esquecerem desta questão. Para o bem ou
para o mal, a mudança social no Brasil passa pelo Estado.
Para a discussão em tela, isto importa em reconhecer a dificuldade na
implementação societária de formas de vida transformadoras. Voltando à
questão do desenvolvimento alternativo (ou mesmo da alternativa ao
desenvolvimento), seria de se perguntar quais seriam os meios societários
que disporia a sociedade brasileira para dar conta das transformações
necessárias. Certamente a autorização constitucional é importante para
proteger estas experiências da seleção negativa do código jurídico (ilícito,
ou inconstitucional), mas não dá conta, em si mesma, de enfrentar obstáculos
estruturais de ordem econômica e social.
Transportando esta interpretação para a ideologia constitucionalmente
adotada e para o pluralismo produtivo, tem-se um problema a resolver: como
dar condições estruturais para a efetivação das promessas constitucionais em
termos de um desenvolvimento alternativo? Com certeza não se trata de uma
questão fechada. De todo modo, este trabalho tentou dar contornos
transdisciplinares ao problema, sugerindo em que medida a questão vai além
do Direito Econômico ou de uma hermenêutica constitucional
comprometida com os valores sociais. Há, com efeito, entraves estruturais
para que a ideologia constitucional seja outra coisa senão um complexo de
mediação do capitalismo.

Considerações finais

As reflexões introduzidas por Washington Albino, no contexto
histórico em que foram propostas, fomentaram discussões a partir do Direito
Econômico sobre a articulação entre direito e economia na sociedade
brasileira. Do ponto de vista estrutural e funcional, este debate remonta à
análise concreta da normatividade e ao efeito simbólico-ideológico da
Constituição.
A pretensão de identificar uma ideologia constitucionalmente adotada
encontra dificuldades especialmente intensificadas nos contextos de
constitucionalização simbólica. O sentido de ideologia pretendido para o
Direito Econômico não pode ignorar, portanto, que há consequências
problemáticas decorrentes das formas pelas quais a Constituição é
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construída simbolicamente. Significa dizer que dois processos concorrem: i)
a multiplicidade de diretrizes eventualmente contraditórias, que marca os
compromissos dilatórios; ii) a baixa normatividade dessas mesmas
diretrizes.
No caso da noção de pluralismo produtivo, construída como
desenvolvimento contemporâneo das propostas iniciais de Washington
Albino, poderia ser dito que se encontra superada com mais sucesso a
questão relativa aos compromissos dilatórios. Em tese, o pluralismo
produtivo possibilita consagrar na hermenêutica constitucional a eficácia
programática mínima que possibilite a convivência de diretrizes econômicas
capitalistas com outras harmonizadas com os princípios da Constituição
Econômica.
Todavia, os sistemas produtivos não nascem de maneira imanente do
texto constitucional. O capitalismo concilia sua reprodução com formas
sociais diversas, inclusive passando a mediá-las na totalidade social. Ao
mesmo tempo, uma transformação social suficientemente forte para impor a
construção de modos de produção relativamente autônomos enfrenta
obstáculos estruturais na sociedade brasileira, próprios da baixa capacidade
de mudança social que não ocorra pela atuação do Estado.
Enfim, o desenvolvimento de uma hermenêutica de Direito
Econômico que preze pelos preceitos axiológicos guardados no interior da
Constituição Econômica de 1988 precisa estar atento a estas dificuldades.
Nada obstante, a interpretação sociológica do direito brasileiro converge no
sentido de declarar a inviabilidade da ideologia neoliberal como fundamento
de construção política e ideológica da Constituição. De fato, embora
estruturalmente bloqueado, o sucesso axiológico normativo da Constituição
Federal de 1988 certamente não passa pelas tendências neoliberais mais
recentes.
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DIREITOS ECONÔMICOS E SOCIAIS VS. AUSTERIDADE EM
TEMPOS DE CRISE: A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS
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ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS VS. AUSTERITY IN TIMES OF
CRISES: THE CASE LAW OF THE CONSTITUTIONAL COURTS FROM
ITALY, SPAIN AND PORTUGAL
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Resumo: A crise financeira de 2008 refletiu na realização de diversos direitos sociais que foram
fortemente afetados por diversas medidas de austeridade adotadas pelos países europeus. Tais
medidas foram levadas à apreciação dos Tribunais Constitucionais. Observando a
jurisprudência do período, o artigo procura investigar se as decisões dos Tribunais da Itália,
Espanha e Portugal, contribuíram para endossar as medidas de austeridade adotadas, ao declarar
a constitucionalidade das normas que estabeleçam políticas de austeridade. A hipótese
levantada é que esse movimento de judicialização teve como objetivo legitimar essas políticas
públicas, muitas vezes consideradas impopulares.
Palavras-chave: Crise Financeira; Austeridade; Direitos Econômicos e Sociais; Portugal;
Itália; Espanha.
Abstract: The 2008 financial crisis reflected on the realization of several social rights that were
severely affected by the austerity measures adopted by the Europeans countries. Such measures
were taken to the appreciation of the Constitutional Courts. Observing the case law of the
period, the article aims to investigate whether the Courts of Italy, Spain and Portugal, decisions
contributed to endorse the austerity measures adopted in declaring the constitutionality of the
rules that establish austerity policies. The hypothesis raised is that this judicialization movement
aimed to legitimize these public policies, which are often considered unpopular.
Keywords: Financial Crisis; Austerity; Economic and Social Rights; Portugal, Italy, Spain.
Sumário: Introdução. 1. Desafios Constitucionais em Tempos de Crise Econômica-Financeira.
2. Paradoxos da Crise: Estabilidade Financeira e Manutenção do Estado de Bem-Estar Social.
3. A Resposta dos Tribunais à Crise: Itália, Espanha e Portugal. Conclusão. Referências

Paula Uematsu Arruda

Introdução

Uma forte crise financeira teve início em 2008 com a crise imobiliária
dos Estados Unidos da América. Na Europa, alguns países foram
especialmente afetados, sendo a Grécia o primeiro deles seguida pela
Irlanda, Portugal, Itália e Espanha, dentre outros.
Como resposta à crise, a União Europeia adotou um novo arranjo
institucional e financeiro, elaborando normas de ajuste fiscal e equilíbrio
orçamentário em conjunto com a ampliação de poderes de alguns de seus
órgãos e instituições para acompanhar e fiscalizar o cumprimento dessas
novas regras pelos Estados-membros. Além disso, os países foram
fortemente encorajados a inserir essas normas da União sobre ajuste fiscal e
orçamentário em seus ordenamentos jurídicos internos, esse movimento
evitaria a judicialização e a declaração de inconstitucionalidade das medidas
de austeridade adotadas pelos Estados1.
O artigo está dividido em três seções. Na primeira seção, abordamos o
rearranjo normativo e institucional que a crise de 2008 promoveu tanto na
União Europeia quanto no ordenamento jurídico interno dos Estadosmembros. Na segunda seção, tratamos dos reflexos da crise e das medidas
de austeridade na realização dos direitos sociais. Na terceira seção, trazemos
alguns julgados dos Tribunais Constitucionais da Espanha, Itália e Portugal,
cujas decisões jurisprudenciais favoráveis às políticas de austeridade podem
ter funcionado como sustento legal e legítimo dessas medidas perante a
população.

1. Desafios Constitucionais em Tempos de Crise Econômica-Financeira

Sobre a Constituição Portuguesa, Maria Benedita Urbano relata que,
assim como a maioria das constituições ocidentais, a Constituição de
Portugal não dispõe de norma específica que consagra um estado de crise
1

VIOLANTE, T; ANDRÉ. The Constitutional Performance of Austerity in Portugal. In T.
Ginsburg, M. Rosen, & G. Vanberg (Ed.). Constitutions in Times of Financial Crisis
(Comparative Constitutional Law and Policy) Cambridge: Cambridge University. 2019. p.229260.
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econômico-financeira. Também não haveria a previsão do uso, por parte de
órgãos e agentes do Estado, de “poderes emergenciais de natureza
excepcional”, tal como sucede com outras constituições, citando a autora,
como exemplos, a Constituição de Weimar de 1919, as Constituições da
Espanha de 1931 e de 1978 e a Constituição Francesa de 1958 2. Esse “gap”
normativo foi, de certa forma, suplantado com a formulação de novos
arranjos institucionais e normativos pela União Europeia (UE).
Várias medidas foram adotadas pela União Europeia com o objetivo
de garantir a sustentabilidade e o equilíbrio fiscal, econômico e orçamentário
dos países-membros.3 Um Pacto de Estabilidade e Crescimento foi assinado
pelos diversos países - membros da União, com o objetivo de garantir a
manutenção da sanidade das finanças públicas por parte dos países da UE.
Também foram assinados Memorandos de Entendimento por diversos
Estados, notadamente Portugal, Grécia e Irlanda com a denominada Troika,
composta pelo Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e
a Comissão Europeia.
Esses arranjos não vieram, em um primeiro momento, acompanhados
de mecanismos fortes de execução e cumprimento do Pacote de Estabilidade
e Crescimento (PEC); assim, muitos países não cumpriram com as metas
estabelecidas. Em resposta ao fracasso do mecanismo jurídico existente, as
instituições da UE adotaram vários atos legislativos para melhorar a
capacidade de suas instituições de supervisionar e corrigir as políticas
orçamentárias dos Estados-membros. O PEC foi alterado, criando
competências para a Comissão Europeia sancionar e multar os Estadosmembros por violarem as regras de déficit e dívida, emitindo alertas aos
Estados membros sobre os elementos desestabilizadores de suas economias.
Ao mesmo tempo, a legislação da UE introduziu requisitos mínimos para o
design e funcionamento das leis orçamentárias dos Estados, obrigando-os a
2

URBANO, M. B. A Jurisprudência da Crise no Divã. Diagnóstico: Bipolaridade? In:
RIBEIRO, G.de A. e COUTINHO, L. P. O Tribunal Constitucional e a Crise – ensaios críticos.
Coimbra: Almedina, 2014.
3
Tais como: Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) artigo 126º e
Protocolo anexo (n.º 12) sobre o Procedimento Relativo aos Déficits Excessivos; Pacto de
Estabilidade e Crescimento (PEC) que comporta a Resolução do Conselho Europeu de
Amsterdã sobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento, de 17 de Junho de 1997, o Regulamento
(CE) n.º 1466/97 do Conselho, de 7 de Julho de 1997 e o Regulamento (CE) n.º 1467/97 do
Conselho, de 7 de Julho de 1997; Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na
União Económica e Monetária (TECG), com destaque para o artigo 3º e a Lei de
Enquadramento Orçamental (LEO), com destaque para o artigo 20º da lei.
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apresentarem seus projetos de orçamento à Comissão para uma avaliação
semestral. Além disso, o chamado “Two Pack” de regulamentos, de maio de
2013, aumentou o poder de vigilância da Comissão sobre as políticas
orçamentárias dos Estados-membros com a possibilidade de se opor à
elaboração de leis orçamentárias dos governos nacionais e exigir novas
alterações antes de serem apresentadas para aprovação nos parlamentos dos
membros.
Em março de 2011, o Conselho Europeu adotou o Pacto Euro-Plus,
incentivando os Estados-membros a adotarem em suas legislações nacionais
as regras fiscais da UE. O Tratado de Estabilidade, Coordenação e
Governança da UE, exigiu que as partes signatárias estabelecessem
disposições sobre o equilíbrio orçamentário em seus ordenamentos internos,
preferencialmente através de emendas constitucionais ou de outra forma que
garantisse a sua execução em todo o país.
Desse modo, Alemanha, Espanha, Itália e Eslovênia promoveram
alterações constitucionais; Estônia, Finlândia, Lituânia, Letônia e Portugal
implementaram as medidas de equilíbrio orçamentário em um nível superior
às normas ordinárias; Bulgária, Irlanda, Malta, Grécia, Chipre, França,
Dinamarca, Holanda, Romênia e Luxemburgo adotaram normas ordinárias.
Na Itália, a emenda constitucional somente entrou em vigor a partir de
2014, porém alguns julgados do Tribunal Constitucional Italiano, que
ocorreram antes dessa data, foram inspirados na nova norma4. Na Espanha,
mesmo antes da emenda constitucional ser estabelecida, toda a
administração pública já se encontrava sujeita ao equilíbrio orçamentário por
força das leis 18/2001 (Ley General de Estabilidad Presupuestaria) e 5/2001
(Ley Orgánica complementaria a la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria). Dessa forma, o Tribunal Constitucional Espanhol, mesmo
antes da alteração constitucional (que só começou a vigorar em 2020), já
havia decidido sobre o dever de observar o equilíbrio orçamentário5. O
grande diferencial da constitucionalização sobre o equilíbrio orçamentário
na Espanha foi o de conferir amplos poderes de inspeção e sanção ao
governo central sobre os orçamentos regionais. Não tardou para os governos
4

FASONE, C. Constitutional Courts Facing the Euro Crisis. Italy, Portugal and Spain in a
Comparative Perspective. European University Institute, 2014. Disponível em:
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/33859. Acesso em: 8 fev.2020.
5
ESPANHA. Tribunal Constitucional Espanha. Acordão 134. Presidente: Pascual Sala
Sánchez. 20 de julho de 2011. Disponível em: http://hj.tribunalconstitucional.es/esES/Resolucion/Show/6916. Acesso em 8 fev.2020.
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regionais indagarem ao Tribunal Constitucional sobre a constitucionalidade
da emenda. O órgão declarou a constitucionalidade da norma,
fundamentando que a Espanha é membro da UE, que a União tem o direito
de verificar o déficit orçamentário dos Estados-membros e também de
decidir qual método deverá ser adotado para efetuar a avaliação “não é
apenas constitucionalmente necessário observar o máximo de déficit
estrutural determinado pela UE (artigo 126.º do TFUE e artigo 135.º, n.º 2
CE), mas as disposições da mesma relacionadas com o método a ser seguido
para avaliação do déficit”.6
Em Portugal uma emenda constitucional prevendo o equilíbrio
orçamentário não foi aprovada pelo Parlamento, porém, uma nova norma
alterou a antiga lei de enquadramento orçamental, transpondo a diretiva
2011/85/UE da União Europeia para dar cumprimento às disposições do
Tratado sobre a Estabilidade, a Coordenação e a Governação na União
Econômica e Monetária, como forma de cumprir as obrigações impostas
pelo pacote fiscal.

2. Paradoxos da Crise: Estabilidade Financeira e Manutenção do
Estado de Bem-Estar Social

O Estado de Bem-Estar Social europeu é um dos pilares da União
Europeia. Desde a assinatura do Tratado de Roma, em 1957, seus membros
adotaram conjuntamente uma série de normas e instituições para a promoção
de políticas sociais. Por décadas, os países europeus realizaram despesas
crescentes para a manutenção do estado de bem-estar social, chegando a
atingir até 40% dos gastos mundiais na área social.
Mesmo durante a crise, nota-se que, em 2009, houve um aumento
acelerado das despesas sociais nos países da zona do euro, revelando o
caráter estabilizador das políticas sociais como amortecedoras do impacto

6

ESPANHA. Tribunal Constitucional Espanha. Acordão 2. Presidente Pascual Sala Sánchez
13
de
janeiro
de
2012.
Disponível
em:
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22710. Acesso em: 8 fev.2020.
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negativo da crise principalmente em relação aos trabalhadores que perderam
seus empregos e recorrerem aos benefícios da assistência social7.
Porém, esse quadro muda drasticamente a partir de 2010 e 2011
quando se observa uma queda brutal das despesas anuais como reflexo das
medidas de austeridade adotadas pelos Estados europeus revelando que os
direitos sociais foram diretamente afetados pelos acordos de assistência
financeira. Os credores impuseram aos Estados assistidos uma série de
exigências para a assinatura desses acordos, atingindo, principalmente, os
direitos econômicos e sociais dos europeus.
Com o agravamento da crise, os Estados tiveram que decidir onde
cortar as despesas públicas. Setores como pensões, aposentadorias, saúde e
educação, eram vistos como os candidatos mais prováveis às reduções.8
Os direitos dos trabalhadores foram severamente alterados através de
cortes em salários e pensões, especialmente dos trabalhadores do setor
público9 e de restrições à formulação de acordos coletivos celebrados pelos
sindicatos10. Os Estados que receberam ajuda externa foram obrigados a
reduzir a assistência destinada aos trabalhadores que foram demitidos sem
justa causa. De acordo com um relatório publicado pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), a Grécia, um dos
países que mais sofreu com as medidas de austeridade, apresentou a maior
taxa de queda dos salários reais desde o primeiro semestre de 2009. O setor
público teve queda de -1,9% e o privado de -3,4%. Os acordos também
previam a criação e redução de salários para subgrupos. Os jovens
trabalhadores com menos de 25 anos tiveram uma redução de 32% nos
salários, com a desculpa de que elas eram necessárias para impulsionar a
competitividade e a produção. Contudo, ainda em 2019, a Grécia
7

VAUGHAN-WHITEHEAD, D. The European Social Model in times of crisis: An overview
In: VAUGHAN-WHITEHEAD, D., ed. The European Social Model in Crisis Is Europe Losing
its Soul? Genebra: Edward Elgar Publishing, 2015.
8
EUROSTAT. General Government expenditure in 2011 – Focus on the functions ‘social
protection’
and
‘health’’.
Statistics
in
Focus,
2013.
Disponível
em:
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5585816/KS-SF-13-009EN.PDF/259dd0ba-7baf-4b7a-89ec-3cc19b00f573. Acesso em: 8 fev. 2020.
9
EUROPEAN COMMISSION. Second Economic Adjustment Programme for Greece. First
Review. Bruxelas: Occasional Papers 123, dezembro de 2012.
Disponível em:
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/op123_en.htm.
Acesso em: 8 fev.2020.
10
Ibid.
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experimentava o maior índice de desemprego da zona do euro (16,9%), de
acordo com os dados publicados pela Eurostat.
Os mais jovens foram um dos grupos mais atingidos pelas medidas de
austeridade. Em 2019, a taxa de desemprego dessa população era de 33% na
Grécia, 32,2% na Espanha, 27,1% na Itália e 17,6%, em Portugal. Os mais
afetados foram os jovens com alta qualificação e nível universitário11. A
precarização das condições de trabalho provocou o aumento das vagas de
meio período e temporárias. Entre 2008 e 2011, 42.5% dessa parcela da
população em toda a Europa estava empregada em trabalhos temporários.12
Outro reflexo da crise no mercado de trabalho para os jovens foi o aumento
no tempo de estudo. Devido às dificuldades de conseguir uma colocação no
mercado de trabalho eles optaram por prolongar seu tempo de estudos,
fazendo pós-graduações e cursos de especialização, provocando um
aumento de pessoas altamente qualificadas com maiores problemas em
encontrar trabalho em sua área, muitos desses jovens passaram a migrar
deixando seus países em busca de melhores condições de trabalho13. Além
disso, os acordos assinados pelos países em crise estabeleceram redução do
número de professores, cortes nas bolsas de estudo14 e aumento das taxas e
contribuições pagas pelos estudantes15.
Os gastos com educação sofreram cortes em vários países europeus.
Em 2011, houve uma redução de 19% na Grécia, 5% em Portugal e Irlanda16.
Em 2012, no Chipre, o corte chegou à 30% para as verbas destinadas ao
ensino superior17. Na Irlanda a redução dos salários dos professores foi
11

EUROPEAN UNION. Youth Report. Luxembourg: Publications Oﬃce of the European
Union, 2012. Disponível em https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/eu-youthreport-2012_en.pdf. Acesso em: 11 fev. 2020.
12
Ibid., p. 174 e 178.
13
POULOU, A. Austerity and European Social Rights: How Can Courts Protect Europe's Lost
Generation? German Law Journal. nº 15(6), 2014. p. 1145-1176.
14
EUROPEAN COMMISSION. Occasional Papers 149. Economic Adjustment Programme
for
Cyprus.
Bruxelas,
2013.
Disponível
em:
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp149_en.pdf
.Acesso em: 8 fev.2020.
15
EUROPEAN COMMISSION. Occasional Papers. The Economic Adjustment Programme
for
Ireland.
Bruxelas,
2011.
Disponível
em:
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2011/pdf/ocp76_en.pdf.
Acesso em: 8 fev.2020.
16
Funding of Education in Europe 2000-2012: The Impact of the Economic Crisis. 2013.
Disponível
em:https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/fundingeducation-europe-2000-2012-impact-economic-crisis_en. Acesso em: 8 fev.2020.
17
Ibid
Rev. Sem. de Direito Econômico | Porto Alegre | v. 01 | n. 01 | e0102 | jan./jun. | 2021
https://doi.org/10.51696/resede.e0102

7

Paula Uematsu Arruda

acompanhada de uma redução salarial geral na folha de pagamento do
funcionalismo público. Em 2011, os novos professores que adentraram na
carreira recebiam 10% a menos que os professores antigos18.
Os Estados também cortaram drasticamente as pensões e
aposentadorias, os benefícios de assistência às famílias, desempregados e
assistidos pelos programas de assistência social (welfare benefits)19.
De acordo com o relatório de um órgão especializado das Nações
Unidas para investigar a relação entre as dívidas e os direitos sociais, a
redução de aposentadorias em consequência dos memorandos de
estabilidade orçamentária, chegaram à 60% (nas aposentadorias mais altas)
e entre 25 e 30% nas aposentadorias mais baixas na Grécia.20
Na área de saúde, houve a obrigatoriedade de os Estados reduzirem o
número de profissionais, restringirem os gastos com determinados tipos de
tratamento e aumentarem as taxas de internação e consulta hospitalares e o
dos medicamentos21.
Neste cenário, indaga-se sobre a produção de canais de legitimação
para as medidas impopulares adotadas na crise. Um deles seria a
judicialização das medidas de austeridade, ou seja, o uso dos Tribunais
Constitucionais para a promoção de decisões favoráveis às políticas de
austeridade proporcionando o sustento legal e legítimo das políticas de
18

OECD. Education at a Glance 2013: OECD Indicators. OECD Publishing. 2013. Disponível
em: http://www.oecd.org/education/eag2013%20(eng)--FINAL%2020%20June%202013.pdf.
Acesso em: 8 fev 2020.
19
EUROPEAN COMMISSION. Second Economic Adjustment Programme for Greece. First
Review. Occasional Papers 123. Bruxelas:Dezembro, 2012. Paper and internet. p.279.
Disponível
em:
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/op123_en.htm.
Acesso em: 8 fev.2020.
20
UNITED NATIONS. Independent Expert on the Effects of Foreign Debt and Other Related
International Financial Obligations of States on the Full Enjoyment of All Human Rights,
Particularly Economic, Social and Cultural Rights, Mr. Cephas Lumina: UN Expert on Debt
and Human Rights Mission to Greece - 22-26 April 2013. Disponível em:
<https://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=9146> Acesso em: 8 fev.2020.
21
EUROPEAN COMMISSION. Economic Adjustment Programme for Cyprus. Occasional
Papers 149. Bruxelas: Maio de 2013. Disponível em:
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp149_en.pdf
. Acesso em: 11 fev.2020. Second Economic Adjustment Programme for Greece. First
Review. Bruxelas: Dezembro.de 2012. Disponível em:
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/op123_en.htm.
Acesso em: 11 fev.2020.
Rev. Sem. de Direito Econômico | Porto Alegre | v. 01 | n. 01 | e0102 | jan./jun. | 2021
https://doi.org/10.51696/resede.e0102

8

Direitos Econômicos e Sociais vs. Austeridade em Tempos de Crise: a jurisprudência dos
tribunais constitucionais da Itália, Espanha e Portugal

austeridade perante a população. No caso Português, o Tribunal
Constitucional, exercendo seu papel contramajoritário, promoveu uma série
de decisões de inconstitucionalidade relativas a algumas disposições
orçamentárias no período de 2012 e 2014; tal situação, segundo os autores,
levou à “inclusão de salvaguardas legais nas oitava e nona atualizações do
MoU que foram projetadas para evitar decisões adicionais de
inconstitucionalidade” 22. As propostas de constitucionalização do equilíbrio
fiscal também teriam sido propositalmente arquitetadas para evitar decisões
de inconstitucionalidade dos Tribunais.
Essa situação não é nova, como observa Barroso:

“Com a ascensão política e institucional do Poder Judiciário sobretudo
nos países de tradição romano-germânica juízes e tribunais deixaram de
ser uma espécie de departamento técnico especializado do governo para
se transformarem em um verdadeiro Poder, que em alguma medida
disputa espaço com os demais e atua com grande importância na
governança nacional (...) Haveria um amplo interesse das elites
políticas em atribuir poderes aos Tribunais Constitucionais, como uma
espécie de “investimento” do poder político para a solução da incerteza
política sobre o impacto distributivo futuro de novas instituições e
direitos. O fortalecimento desses Tribunais seria uma forma encontrada
pelas elites de preservar sua hegemonia em um futuro incerto”.23

A judicialização das medidas de austeridade faz sentido na medida em
que os governos costumam relutar em invocar poderes de emergência
constitucionais, mesmo quando disponíveis, preferindo (por razões políticas
e legais) confiar nas leis e legislações comuns, ainda quando esses métodos
não oferecem o resultado almejado. A razão política da relutância tende a
ser a necessidade percebida pelo governo de obter amplo apoio político para
medidas impopulares. As razões legais são encontradas no desejo do
governo de estar em conformidade com o estado de direito e de preferir um

22

VIOLANTE e ANDRÉ. Op. cit, 2019.
BARROSO, Luís Roberto. Contramajoritário, Representativo e Iluminista: Os papeis dos
tribunais constitucionais nas democracias contemporâneas. Rev. Direito Práx., Rio de
Janeiro, v. 9, n. 4, out. 2018, p. 2171-2228, apud GINSBURG, 2003, apud HIRSCHL, 2004.
23
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meio legal de lidar com problemas. Essa relutância pode ser maior nos
tempos de crise financeira24 .

3. A Resposta dos Tribunais à Crise: Itália, Espanha e Portugal

Juízes e Tribunais foram desafiados com questões difíceis e
tormentosas decidindo se, por um lado, prevaleceriam as políticas e normas
de austeridade a fim de evitar o efeito de contágio da crise e da estabilidade
do sistema financeiro ou se, por outro lado, prevaleceriam as normas e
princípios consagradores dos direitos fundamentais e humanos. A seguir
trazemos algumas decisões dos Tribunais de países seriamente afetados
pelas medidas de austeridade, a saber, Itália, Espanha e Portugal. As
decisões selecionadas são meramente elucidativas da jurisprudência acerca
da crise e dos direitos sociais sem pretensão de exaustão de todas as decisões
proferidas pelos Tribunais sobre o tema.
Na Itália, o Tribunal Constitucional Italiano Corte Constituzionale
tradicionalmente apresentou um histórico de forte defesa dos direitos
sociais. Nas décadas de 1960 e 1970, o Tribunal usava amplamente técnicas
decisórias criticada por muitos como sendo sentenças aditivas (sentenze
additive), muitas vezes resultando na ampliação de benefícios sociais às
categorias excluídas pelo legislador, como forma de promover os direitos
sociais e o Estado de Bem-Estar Social, sanando omissões legislativas.
Nesse período, o Tribunal dava pouca atenção às consequências financeiras
de suas decisões25. A partir dos anos 90, o Tribunal começou a aplicar a
metodologia do balanceamento como forma de acomodar a proteção dos
direitos sociais com os recursos financeiros. Uma virada nas decisões
começou a ocorrer quando o Tribunal reconheceu as implicações financeiras
que as sentenças “aditivas” poderiam causar ao orçamento público. Foi
através da decisão 99 de 1995 que o Tribunal começou a ponderar os direitos
sociais com as disponibilidades financeiras do Estado italiano. No acórdão
304 de 1994, utilizou-se o conceito de conteúdo essencial mínimo (minimun
24

FEREJOHN, J. A. Financial Emergencies. NYU School of Law, Public Law Research Paper
Nº. 17-43 July,2017. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=3055356 . Acesso em: 11
fev.2020.
25
DIXON, Rosalind e STONE, Adrienne. The Invisible Constitution in Comparative
Perspective. Cambridge University Press, 2018, p.459.
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core obligation) dos direitos fundamentais26, decidindo que o núcleo
essencial do direito, no caso o direito à saúde, deve ser preservado não
estando sujeito a ponderações ou concorrência com nenhum outro tipo de
interesse. O mesmo entendimento encontra-se presente no acórdão 80 de
2010 no qual o Tribunal decidiu que uma norma estatal financeira que
impossibilitava a contratação de professores em escolas públicas para
lecionar aos alunos com deficiências físicas era inconstitucional27.
Importante mudança pode ser verificada no entendimento do Tribunal
no que tange à jurisprudência relacionada à crise financeira quando a
ponderação passou a ser amplamente utilizada. O conceito de direitos
condicionados aparece, por exemplo, em um caso no qual o Tribunal
especificou que a garantia de assistência médica está condicionada a uma
condição financeira, ou seja, a disponibilidade de recursos28.
Assim como na decisão 264 de 2012, relativa ao cálculo e redução de
pensões de trabalhadores fronteiriços (Itália e Suíça), na qual o Tribunal
mencionou expressamente a necessidade de encontrar um equilíbrio entre os
recursos disponíveis e os benefícios pagos.
No acórdão nº 70, de 2015, o Tribunal foi acionado para decidir sobre
uma lei que estabelecia o corte nas pensões e declarou a legislação
inconstitucional por violar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Considerou que o legislador é, em princípio, livre para
restringir direitos em nome da necessidade econômica, contudo, alguns
limites foram violados no processo impugnado. Os pensionistas pobres
devem sempre receber proteção total em seus direitos. Mesmo as classes
mais ricas de pensionistas devem ser protegidas de acordo com os princípios
de igualdade, proporcionalidade e razoabilidade. O Tribunal concluiu que o
legislador não deu razões suficientes para justificar a medida em questão e
a falta de justificativa fere os princípios da razoabilidade e da
26

ITÁLIA. Corte Constitucional Italiana. Acordão 304. Relator: Giudice Antonio Baldassarre.
27 de abril de 1994. Disponível em: http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0304s-94.html.
Acesso em 17 fev.2020.
27
ITÁLIA. Corte Constitucional Italiana. Acordão 80. Relatora: Giudice Maria Rita Saulle,
27 de janeiro de 2010. Disponível em:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=80.
Acesso em 17 fev.2020.
28
ITÁLIA. Corte Constitucional Italiana. Acordão 248. Relator: Giudice Afonso Quarana. 5 de
julho de 2011. Disponível em: http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0248s-11.html. Acesso
em: 17 fev. 2020.
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proporcionalidade. A legislação não estabelece porque os requisitos
financeiros necessariamente devem prevalecer sobre os direitos afetados.
Na decisão 310 de 2013, o Tribunal declarou a constitucionalidade do
decreto 78/2010 que estabelecia o congelamento dos ajustes salariais dos
trabalhadores do setor público sem contrato específico. O Tribunal
considerou o congelamento como um sacrifício razoável considerando o
cenário de crise29.
Por outro lado, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade de um
decreto (78/2010) que visava ao congelamento dos salários dos magistrados
uma vez que eles já gozariam de salários elevados. O Tribunal considerou o
decreto inconstitucional uma vez que revelava verdadeira forma de
tributação violando o princípio da igualdade e da progressividade tributária
ao atingir um grupo específico (magistrados).30
Na Espanha, a constituição consagra diversos direitos sociais, porém,
nem todos eles podem ser demandados perante o Tribunal Constitucional
(Tribunal Constitucional de España) uma vez que o artigo 53.3 estabelece
que os princípios consagrados no capítulo 3 (onde estão a grande maioria
dos direitos sociais), só podem ser objeto de demanda perante as jurisdições
ordinárias. Portanto, apenas alguns direitos sociais podem ser demandados
em juízo perante o Tribunal Constitucional Espanhol, como é o caso do
direito à educação.
A jurisprudência dos direitos sociais no Tribunal Constitucional da
Espanha sempre foi tímida uma vez que, no entendimento dos seus
magistrados, essas são questões que devem ser deixadas a cargo do poder
político. Outro motivo relevante é que neste país a competência para a
realização dos principais direitos sociais é dos governos locais, porém a
competência para legislar sobre questões econômicas é do governo central
e, por isso, o Tribunal é acionado principalmente para solucionar conflitos
entre o governo central e os governos locais. Na decisão sobre o caso

29

ITÁLIA. Corte Constitucional Italiana. Acordão 310. Relator: Giudice Giancarlo Coraggio.
5 de novembro de 2013. Disponível em: http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0310s13.html. Acesso em 17 fev.2020.
30
ITÁLIA. Corte Constitucional Italiana. Acordão 223. Relator: Giudice Giuseppe Tesauro. 3
de julho de 2012. Disponível em:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=223.
Acesso em 17 fev.2020.
Rev. Sem. de Direito Econômico | Porto Alegre | v. 01 | n. 01 | e0102 | jan./jun. | 2021
https://doi.org/10.51696/resede.e0102

12

Direitos Econômicos e Sociais vs. Austeridade em Tempos de Crise: a jurisprudência dos
tribunais constitucionais da Itália, Espanha e Portugal

88/201631, o Tribunal foi chamado a decidir sobre a constitucionalidade da
lei orçamentária da Catalunha, na qual o governo local estabelecia um
aumento no salário dos funcionários locais. O Tribunal não hesitou em
lembrar que havia uma lei nacional proibindo qualquer aumento sobre as
receitas relativas ao pessoal das administrações públicas e, portanto, esse
dispositivo na lei era inconstitucional por haver um conflito de competência
com o governo central.
O acórdão 69/2014, decidiu sobre a situação de várias regiões que
aprovaram novas leis sobre o direito à moradia, prevendo a suspensão
temporária de despejos. Tais leis foram contestadas perante o Tribunal
Constitucional que suspendeu a sua aplicação utilizando a quinta revisão do
Programa de Assistência Financeira como base legal. O Tribunal observou
que a Troika é composta por representantes independentes e instituições
altamente especializadas; assim, o governo central pode adotar medidas
como base nos relatórios e documentos produzidos pela Troika para exigir a
suspensão de uma lei regional que comprometa não apenas o programa de
assistência financeira, mas as obrigações internacionais assumidas pela
Espanha. O Tribunal salientou que um elemento essencial da política
econômica espanhola é estabilizar e reorganizar o setor bancário e que o
Estado aprovou regras para proteger devedores hipotecários vulneráveis
sem, contudo, afetar o regime de hipoteca que é fundamental para o mercado
financeiro. Consequentemente, as regiões não podem aprovar medidas
adicionais que poderiam comprometer o equilíbrio já alcançado entre
proteção social e política econômica.32
No caso 71 de 2014, a Catalunha e Madrid aprovaram normas
estabelecendo um custo adicional para prescrições médicas o Tribunal
julgou a cobrança inconstitucional uma vez que a competência para legislar
em matéria de saúde é do governo central.
A Constituição Portuguesa conta com uma extensa lista de direitos
sociais. O artigo 18 da carta magna de Portugal estabelece que “os preceitos
constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são
diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas”. Há um
31

ESPANHA. Tribunal Constitucional Espanha. Acordão 88. Relator: Magistrado: Juan
Antonio
Xiol
Ríos
Disponível
em:
https://hj.tribunalconstitucional.es/en/Resolucion/Show/24937. Acesso em 8 fev. 2020.
32
ESPANHA. Tribunal Constitucional Espanha. Acordão 113. 19 de julho de 2011. Disponível
em: https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-13956.pdf. Acesso em: 8
fev.2020.
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grande debate entre os juristas portugueses sobre a justiciabilidade dos
direitos sociais suscitando várias interpretações sobre esse artigo. Com o
advento da crise, esse cenário mudou e o Tribunal passou a ser
constantemente provocado para decidir sobre a constitucionalidade das
normas que previam políticas de austeridade.
No primeiro acórdão da crise (acórdão 399 de 2010)33, o Tribunal foi
chamado para decidir sobre a constitucionalidade das leis nº11/2010 e 12A/2010 (que previam aumento da carga tributária) que conflitavam com o
artigo 103 (3) da constituição portuguesa e o princípio da proteção da
confiança (art.2º). O Tribunal considerou as leis constitucionais, uma vez
que não feriam o princípio da irretroatividade tributária; além disso, o
aumento adotado em caráter de urgência foi considerado como necessário
para reequilibrar as contas públicas no momento de crise.
O TC fez referência ao fato de que seria razoável que os contribuintes
já poderiam prever um aumento de tributos advindos da situação econômicofinanceira de Portugal:

“Em primeiro lugar, tendo em conta a conjuntura econômico-financeira
internacional, incluindo a situação dos mercados internacionais, a
avaliação da situação financeira portuguesa por parte das instâncias
internacionais, designadamente do FMI e da OCDE, bem como as
medidas tomadas em Estados-Membros da União Europeia em idêntica
situação, como foram os casos da Grécia e da Espanha, não seria
razoável pensar que Portugal ficaria imune a esta tendência. Em
segundo lugar, não é possível afirmar que esta medida fosse algo com
que os contribuintes por ela afetados não pudessem razoável e
objectivamente esperar, tendo em conta que um dos modos de fazer face
à situação econômico-financeira do País e, nomeadamente, ao
desequilíbrio orçamental, é pela via do aumento da receita fiscal. Além
disso, o anúncio reiterado, no debate político e no espaço público, da
necessidade de medidas conjuntas de combate ao défice orçamental e
aos custos da dívida pública acumulada apontava no mesmo sentido”.

33

PORTUGAL. Tribunal Constitucional de Portugal. Acordão 399. Relatora: Conselheira Ana
Guerra
Martins.
2010.
Disponível
em:
https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20100399.html. Acesso em 8 fev.2020.
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O acórdão 396/201134 versa sobre a redução remuneratória dos
funcionários públicos com a finalidade de reduzir as despesas do Estado para
dar cumprimento à lei do orçamento do Estado de 2011 que violaria o
princípio da igualdade (art. 13) da proteção das expectativas legítimas (art.
2) e da proporcionalidade (art. 2). De acordo com o TC:

“Quem recebe por verbas públicas não está em posição de igualdade
com os restantes cidadãos, pelo que o sacrifício adicional que é exigido
a essa categoria de pessoas – vinculada que ela está, é oportuno lembralo, à prossecução do interesse público – não consubstancia um
tratamento injustificadamente desigual”.

Em uma segunda fase, a jurisprudência do TC acena para uma
mudança de rumo assegurando a plena efetividade da ordem constitucional.
Tal mudança deve ser analisada à luz da nova conjuntura política em que o
partido da situação passou a sofrer duras críticas da sociedade e da oposição.
Além disso, o Tribunal Constitucional passou a sofrer severas críticas de
doutrinadores e juristas por conta da sua atuação na direção de uma:

“Pretensa desvalorização do direito e da própria Constituição perante a
alegada inevitabilidade ou urgência da situação de crise [...] era
verdadeiramente a substituição da Constituição por uma lei
constitucional ditada pela gravidade e urgência dos problemas
nacionais gerados pela crise”.

Também diversos organismos internacionais, tais como a Agência dos
Direitos Fundamentais da União Europeia e o Alto Comissariado para os
Direitos Humanos, passaram a criticar veementemente as políticas de
austeridade adotadas pelos Estados em detrimento dos direitos humanos.
De notar que a Constituição Portuguesa não prevê a declaração de um
estado de exceção por razões econômico-financeiras, por outro lado:

34

PORTUGAL. Tribunal Constitucional de Portugal. Acordão 396. Relator:
Conselheiro Joaquim
de Sousa
Ribeiro.
2011.
Disponível
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https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20110396.html. Acesso em: 8 fev.2020.
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“A análise dos primeiros acórdãos do Tribunal Constitucional que
avaliam da constitucionalidade das leis alegadamente invasivas de
direitos constitucionalmente garantidos indiciava, que os juízes
conselheiros invocavam implicitamente o argumentário do estado de
exceção”35 .

Já seria possível notar uma mudança de rumo da jurisprudência do TC
no acórdão 353 de 2012 36– o primeiro acórdão sobre a crise após o bailout
-, que versa sobre a suspensão do pagamento dos subsídios de férias e de
natal na LOE 2012. O Tribunal considerou que a suspensão parcial ou total
dos subsídios de Natal e de férias era inconstitucional porque violava o
princípio da igualdade, entendido como “igualdade proporcional”
estabelecendo que “a diminuição da despesa e ou aumento da receita não se
traduzem numa repartição de sacrifícios excessivamente diferenciada”, tal
mudança teria sido confirmada no ano seguinte no acórdão 187 de 2013, no
qual o Tribunal transparece uma tolerância menor, devido ao passar do
tempo, com o argumento da conjuntura de crise e da excepcionalidade das
medidas de austeridade37.

“Quando entramos no terceiro exercício orçamental consecutivo, que
visa dar cumprimento ao programa de assistência financeira, o
argumento da eficácia imediata das medidas de suspensão do subsídio
não tem agora consistência valorativa suficiente para justificar o
agravamento dos níveis remuneratórios dos sujeitos que auferem por
verbas públicas [...] o decurso do tempo implica um acréscimo de
exigência do legislador no sentido de encontrar alternativas que evitem
que, com o prolongamento, o tratamento diferenciado se torne
claramente excessivo para quem o suporta, e exige ao legislador um
ônus de fundamentação em termos de valores previsíveis para as
diversas alternativas possíveis de aumento de receita e diminuição de
despesa”.
35

MEDEIROS, Rui. A Jurisprudência Constitucional Portuguesa sobre a Crise: Entre a Ilusão
de um Problema Conjuntural e a Tentação de um Novo Dirigismo Constitucional. In RIBEIRO,
Gonçalo de Almeida e COUTINHO, Luís Pereira. O Tribunal Constitucional e a Crise – ensaios
críticos. Almedina, Coimbra, 2014.
36
PORTUGAL. Tribunal Constitucional de Portugal. Acordão 353. Relator: Conselheiro João
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2012.
Disponível
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No acórdão 474/201338 sobre o despedimento de funcionários
públicos o Tribunal declarou a inconstitucionalidade de normas constantes
do decreto 177/XII (regime de requalificação de trabalhadores em função
pública) por violar o princípio da proteção da confiança legítima e o
princípio da segurança jurídica uma vez que cortes de salário do
funcionalismo público foram realizados, por conta das medidas adotadas em
busca do equilíbrio orçamentário, em troca da maior estabilidade no
emprego de que gozavam em comparação aos trabalhadores do setor
privado. Tal justificativa criou uma expectativa entre os funcionários
públicos de que, segundo o Tribunal, tinha que ser protegida e que o decreto
não respeitou. O Tribunal considerou que o despedimento dos funcionários
não era uma medida transitória e excepcional e que o legislador não
demonstrou que as mudanças nas relações de trabalho no setor público eram
realmente necessárias e adequadas para atender à necessidade de uma
administração pública mais eficiente.

Conclusão

A ordem do dia em tempos de crise é a promoção de ajustes fiscais,
atingir metas orçamentárias e promover o equilíbrio das contas públicas,
mesmo que seja ao preço do aumento do desemprego, da piora das condições
educacionais e de saúde da população. Algumas dessas medidas foram
endossadas pelos Tribunais Constitucionais que, ao declararem a
constitucionalidade das normas que estabelecem políticas de austeridade,
funcionaram como legitimadores dessas medidas, promovendo um
verdadeiro constitucionalismo dirigente invertido39. Julgamentos
constitucionais sobre a lei da crise do euro na Itália e na Espanha
fortaleceram tendências ou precedentes confirmados que já figuravam na
jurisprudência dos três Tribunais Constitucionais.
38
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2013.
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Na Itália, o Tribunal Constitucional que tradicionalmente se
posicionava a favor dos direitos fundamentais, iniciou um processo de
mudança de entendimento em suas decisões na década de 90 do século
passado. Abandonando o ativismo judicial, a Corte Constituzionale passou
a realizar juízos de ponderação entre o orçamento público e os direitos
fundamentais. Esse entendimento foi reforçado na jurisprudência sobre as
políticas de austeridade. Na Espanha, a constitucionalização do equilíbrio
orçamentário veio a reforçar as decisões que tolhem os direitos fundamentais
dos cidadãos. Dessa forma, esses tribunais deram continuidade a uma linha
decisória que já existia antes dos julgados sobre as medidas de austeridade.
Em Portugal, o Tribunal Constitucional, em um primeiro momento,
seguiu esse mesmo caminho de legitimar as políticas públicas de combate à
crise, contudo realizou uma mudança de rumo decidindo por proteger os
direitos sociais estabelecidos na Constituição Portuguesa durante a segunda
fase da jurisprudência portuguesa sobre a crise. Em uma segunda fase, o
Tribunal Constitucional de Portugal desempenhou um papel
contramajoritário. Suas decisões restringiram a margem de
discricionariedade
governamental,
invalidando
várias
medidas
internacionalmente negociadas ou impostas e forçando os ramos políticos a
encontrarem alternativas para lidar com as demandas dos credores.
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Resumo: Os direitos sobre as patentes são fundamentais para a proteção da propriedade
industrial e o fomento da atividade inventiva. Dessa forma, um sistema de registro de patentes
eficaz, bem como o devido conhecimento sobre seus benefícios, é essencial para o fomento à
inovação e o desenvolvimento socioeconômico. O presente estudo busca traçar um quadro geral
do dito sistema no Brasil e verificar o papel de sua regulação para o fortalecimento da economia
nacional, para isso analisando o cenário de pedidos de registro de patente no país em
comparação ao de economias desenvolvidas, sendo elas o Japão, os Estados Unidos e a União
Europeia. Com isso, visa-se entender mais sobre o sistema de patentes no Brasil e sua
importância econômica, atentando-se para o fato de que muitas invenções industriais acabam
por não se valer de seus benefícios estando, por tanto, em domínio público.
Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico; Direito Econômico; Inovação; Patentes;
Propriedade Intelectual.
Abstract: Patent rights are fundamental for the protection of industrial property and the
promotion of the inventive process. In this way, an effective patent registration system, as well
as proper knowledge about its benefits, is essential for fostering innovation and socioeconomic
development. The present study seeks to understand the patent system in Brazil and how it
affects economy through the analysis of the patent applications scenario in the country in
comparison to that of developed economies, namely Japan, the United States and the European
Union. Considering this, the aim of this article is to understand more about the patent system
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in Brazil and its economic relevance, paying attention to the fact that many industrial inventions
end up not taking advantage of intellectual property benefits, being, therefore, in the public
domain.
Keywords: Economic Development; Innovation; Intellectual Property; Economic Law;
Patents.
Sumário: Introdução. 1. Direito Econômico e Propriedade Intelectual. 2. Análise dos pedidos
de registro de patente. 3. Análise dos dados coletados. Conclusão. Referências.

Introdução

A patente não só é um título de propriedade, um direito outorgado pelo
Estado àquele que exerce a atividade inventiva, mas também se trata de um
sinal de inovação e desenvolvimento em um país. Trata-se, portanto, tanto
de uma forma de regulação da economia inventiva, como de um mecanismo
de incentivo e investimento.
Com base nisso, mesmo que sua utilização seja de grande valia para
conferir proteção, observa-se ainda que muitas das criações acabam por não
gozarem dos benefícios trazidos por esse sistema, o que ocorre por diversos
motivos tais como o desconhecimento a respeito do tema, a burocracia em
seus processos e os custos envolvidos.
Dessa forma, observar o cenário de registro de patentes no Brasil
permite tanto entender o perfil e grau de inovação presentes no país, como
verificar como se dá o desenvolvimento da Propriedade Intelectual local e
se seus mecanismos são efetivamente utilizados. Além disso, faz-se
necessária, para realizar dita observação, a comparação com potências
econômicas notórias pelo seu desenvolvimento tecnológico e atividade
inventiva com fins de se ter um parâmetro que permita uma mensuração
eficaz.
Com o objetivo de traçar uma análise sobre o cenário de registro de
patente no país e seu papel para a economia local, o presente artigo estuda o
caso brasileiro em comparação ao de potências econômicas selecionadas: a
União Europeia, o Japão e os Estados Unidos. Assim sendo, o artigo está
estruturado em quatro partes, ademais da presente introdução. Primeiro,
discute-se a relação entre direito, economia e Propriedade Intelectual. Em
seguida, traça-se uma visão geral dos países selecionados e se apresenta os
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dados levantados de cada um. A continuação, uma análise desses dados é
feita. Por fim, traz-se conclusões com base na análise efetuada. A
metodologia utilizada se vale da coleta de números, estatísticas e demais
dados disponibilizados pelos Escritórios de Propriedade Intelectual dos
países selecionados, bem como se utiliza também de literatura pertinente ao
tema.

1. Direito Econômico e Propriedade Intelectual

O direito não é uma área de estudo restrita, mas perpassa as diversas
esferas do conhecimento e da vida humana, tais como a economia. Ao longo
da história humana é de se perceber a constante tentativa de se regular as
relações econômicas de forma a proteger os agentes envolvidos, fomentar
suas atividades e assegurar equilíbrio em ditas relações.
Com base nisso, vem crescendo a importância atribuída a uma análise
econômica do Direito, isto é, dos princípios econômicos. Assim nasce o
direito econômico, este pautado na “possibilidade do Estado de interferir na
atividade econômica para ordenar o mercado, nos moldes previamente
defendidos em sua própria ordem econômica” (DEL MASSO, 2012, p.33).
Dita importância “estende-se além das universidades para a prática do
direito e a implementação de políticas públicas” (COOTER; ULEN, 2016,
p. 02 apud MIRANDA; VERDE, 2019, p. 47).
Visto isso, é de se notar que a Propriedade Intelectual, pelo seu papel
no processo inventivo e desenvolvimento tecnológico, é uma área cuja
regulação não pode se afastar dos princípios econômicos. Os direitos que
versam sobre essa esfera, em especial aqueles relacionados à patente de
invenção, incentivam a oferta de invenções na sociedade e,
consequentemente, o desenvolvimento econômico (MAZZOLENI;
NELSON, 1998 apud CABELLO; PÓVOA, 2016). Isto é, por meio da
patente o Estado concede e garante um direito de propriedade exclusivo e
temporário aos inventores, o que lhes permite exercer poder de monopólio e
obter retorno econômico.
No Brasil, dita importância é reconhecia pela Constituição Federal,
como no artigo 170, que dispõe sobre os princípios da Ordem Econômica
nacional, e, em específico à Propriedade Intelectual, o artigo 5°, incisos
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XXVIII e XXIX, que determinam a proteção da propriedade intelectual das
criações artísticas e industriais (DEL MASSO, 2012, p. 76).
De acordo com Cooter e Ulen, países com uma delimitação eficiente
dos direitos de propriedade e contratos estabelecem a fundação legal para a
inovação e o crescimento econômico (2016, p. 50 apud MIRANDA;
VERDE, 2019, p. 63). No que tange às patentes, Miranda e Verde asseveram
(2019, p.69):

Na realidade, o que a patente fornece é exclusividade de exploração da
invenção ao seu titular, limitada por determinadas exceções de
utilizações por terceiros (Mackaay; Rousseau, 2015, p. 319), e também
limitada pelo tempo (Posner, 1992, p. 41; Kaplow; Shavell, 2002, p.
1699; Cooter; Ulen, 2016, p. 123), comumente de 20 anos (Kaplow;
Shavell, 2002, p. 1699; Shavell, 2004, p. 153 – 154; Mackaay;
Rousseau, 2015, p. 322), sendo o prazo brasileiro de 20 anos para
patente e 15 anos para modelo de utilidade, contados da data de
depósito.
Um mundo sem patentes levaria à tendência de atividade inventiva ser
mantida em segredo, da mesma maneira que a ausência de direito de
propriedade levaria à tendência de produção que envolve apenas um
mínimo de investimento preparatório (POSNER, 1992, p. 38 – 39).

Além disso, no âmbito do comércio internacional, a tecnologia, fruto
da atividade inventiva e de inovação, é primordial para a competitividade.
Nesse ponto, é de se constatar que (NEGRI, 2005, p.3):

A idéia de que a tecnologia pode ser um fator de destaque a impulsionar
os fluxos de comércio entre os países e a configurar os seus padrões de
especialização não é uma idéia nova na literatura sobre o comércio
internacional. As primeiras inspirações a esse respeito se devem aos
trabalhos de Posner (1961) e Vernon (1966). Posner (1961) construiu
um modelo com dois países, sendo que um deles tem a liderança
tecnológica e o outro, após algum tempo, consegue imitar a inovação
do primeiro. Assim, a inovação dá poder de monopólio ao país líder
durante o lapso de tempo necessário para que o seguidor consiga imitálo.
Vernon (1966), por sua vez, defendeu a tese de que as vantagens
competitivas das firmas norte-americanas estariam vinculadas à sua
capacidade de inovação em produtos e processos. Segundo o conceito
de “ciclo de produto”, a propensão da firma a internalizar a produção
das novas tecnologias no seu próprio país seria maior do que no caso de
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produtos ou tecnologias maduras. Essas idéias, entretanto, foram pouco
utilizadas pelas teorias convencionais do comércio internacional.

Posto isso, não há dúvidas que a regulação da atividade inventiva
industrial não foge a uma esfera de otimização econômica. De forma a
mensurar e avaliar dita produção, cabe observar os números relativos aos
pedidos de registro de patentes, estes que mantém forte ligação com o
incremento do Produto Interno Bruto (PIB) de um país. A título ilustrativo,
o número de pedidos de registro de patente no mundo quase dobrou entre
1985 e 2004, estando, assim, em linha com o crescimento médio anual do
PIB global (MORAN, 2006). Assim sendo, resta claro que o direito
patentário se insere como um alicerce para o desenvolvimento
socioeconômico das nações.

2. Análise dos pedidos de registro de patente
A) Visão geral
A.1) Do sistema de patentes

A compreensão dos relatórios referentes a pedidos de patente é
fundamental para o entendimento das possibilidades que este sistema
oferece. Para a percepção da magnitude destes dados, deve-se, em primeiro
lugar, compreender o sistema de patentes. Este se baseia no princípio da
territorialidade. Destarte, uma patente, desde que preenchido os requisitos
legais, tem validade em relação ao Estado onde esta veio a ser requerida. A
consequência natural deste é que, ao deixar de depositar em um determinado
Estado, estará o objeto do invento em domínio público. Esta condição
encontra-se limitada à nação onde o pedido deixou de ser apresentado. Nesse
diapasão, observa-se dos ensinamentos de Pedro Paranaguá:
Esse princípio consagrado estabelece que a proteção conferida pelos Estados
através da patente ou do registro do desenho industrial tem validade somente nos
limites territoriais do país que a concede.
Note-se que a existência de patentes regionais, como por exemplo a patente
européia, não constitui exceção a tal princípio, visto que tais patentes resultam
de acordos regionais determinados, pelos quais os países-membros acordam o
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reconhecimento de patente concedida pela instituição regional como se fora
outorgada pelo próprio Estado nacional (2009, p.36).

O princípio da independência das patentes, consequência do anterior,
advém da aplicação da regra do artigo 4º da Convenção da União de Paris
para a proteção da Propriedade Industrial. O cerne está em encarar que cada
título, ou seja, o direito outorgado, é autônomo em relação ao seu similar.
Esta matéria já foi objeto de discussão perante os Tribunais brasileiros,
em especial quando da discussão da extensão de direitos, decorrentes da
aplicação do dispositivo do artigo 230 da Lei nº 9279/96. Para tanto, cumpre
transcrever parte do acórdão relatado pela Desembargadora Federal Simone
Schreiber, quando do julgamento da AC 200951018097511 RJ, publicado
em 17/11/2014:

IV - Não há prescrição, vez que o ato original de concessão da patente pipeline
foi efetivamente atacado pela ação ordinária 2005.51.01.507516-0 em
12.04.2005, sendo indubitável que a pretensão aqui deduzida apenas surgiu da
prorrogação da patente estrangeira. Como se trata de questão exclusivamente de
direito e estando o feito maduro para julgamento, conheço do mérito da causa,
na forma do artigo 515 , § 3º , do CPC . V - A referida ação ordinária tinha por
objeto a correção do prazo de vigência da patente pipeline à luz da interpretação
que a apelante confere ao artigo 230 , § 4º da LPI , efetivamente questionando o
ato administrativo do INPI concessivo da patente. Sua pretensão foi julgada
procedente em primeira instância, sendo posteriormente reformada por esta 2ª
Turma Especializada, que confirmou o prazo de vigência da patente pipeline até
07.09.2010. O recurso especial teve seu seguimento negado e o trânsito em
julgado ocorreu em 12.06.2013. VI - Em decorrência, a patente pipeline em
relação a qual a apelante requer prorrogação neste feito expirou em 07.09.2010,
não havendo que se falar assim em extensão do seu prazo. VII - Entretanto,
mesmo que este não fosse o caso, ainda assim a apelante não teria razão, vez
que, na esteira do REsp 1.145.637/RJ, em interpretação sistemática da LPI,
TRIPS e CUP, o prazo limite de 20 anos de vigência das patentes pipeline deve
ser contado da data do primeiro depósito no exterior. VIII - Além disso, o
instituto da prorrogação de patentes é incompatível com o sistema patentário
brasileiro em razão de: (i) ausência de previsão legal, (ii) incompatibilidade entre
a norma norte-americana e o ordenamento pátrio; e (iii) vigência do princípio da
territorialidade. Precedente desta 2ª Turma Especializada (TRF2, AC 409295,
Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, julgamento em 26.08.2008). IX - Provimento
negado ao recurso de apelação.

Em seu voto, esclareceu a Relatora:
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Note-se que o princípio da territorialidade encontra suporte no artigo 4° bis da
CUP, que estabelece o princípio da independência das patentes, não havendo
óbice algum ao eventual descompasso entre os termos finais do prazo de
vigência da patente original e de sua correspondente pipeline.

Portanto, analisar os dados, lastreados em fonte confiável, permite
conhecer o que o sistema de patentes propicia. A análise dos números
transcende a simples observação do que vem a ser protegido, mas abrange
setores procurados e pode nortear elemento de formação e estabelecimento
de políticas de desenvolvimento industrial.

A.2) Dos dados coletados

Antes de se adentrar à análise do cenário atual dos pedidos de registro
de patente nos países selecionados, é preciso observar a evolução histórica
dos números registrados nesses países:
Tabela 1 – Visão geral dos pedidos de patente nos países selecionados
Total de pedidos
Total de pedidos de
Total de
País
de patentes (2014- patentes concedidos
patentes em
2018)1
(2014-2018)2
vigor (até 2018)
Estados Unidos
2.602.886
1.363.660 (52,39%)
3.063.494
União Europeia
810.125
458.094 (56,54%)
Brasil
34.862
7.768 (22,28%)
31.977
Japão
2.301.610
794.426 (34,51%)
2.054.276
Fonte: European Patent Office (2020); WIPO Statistical Country Profiles (2020).

Como observado na Tabela 1, Estados Unidos é o país com o maior
número de pedidos e concessões de patentes, seguido pela União Europeia,
Japão e Brasil.
Ainda, é possível perceber que União Europeia possui a maior
porcentagem de aprovação dos pedidos de patente. O bloco, junto com os
1
2

Não inclui dados de não-residentes
Não inclui dados de não-residentes
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Estados Unidos, possui mais da metade de seus pedidos aprovados, enquanto
Japão e Brasil possuem uma baixa porcentagem. Contudo, deve-se exaltar
que o tempo para avaliação e concessão de uma patente não é rápido,
variando de país para país, como no caso dos Estados Unidos é de 23,5 meses
(HEER; MONEMDJOU, 2020). Dessa forma, dita porcentagem de
aprovação não representa a totalidade dos pedidos no período levantado.
Visto isso, passa-se à análise dos casos selecionados.

A) Estados Unidos da América

Os Estados Unidos, em 2019, tiveram um total de 669.434 pedidos de
patente, maior volume registrado em seu histórico, bem como 391.103
pedidos concedidos, este também valor recorde (USPTO, 2020C). Se
comparado aos dados dos anos anteriores, de uma forma geral, pode-se
observar um número ascendente em pedidos de registro e concessão,
inclusive na participação de estrangeiros (52% desde 2015, segundo o
USPTO).
Passando-se a uma análise por setores industriais, temos o seguinte
quadro:

Tabela 2 – Principais pedidos de registro de patentes por setor industrial nos EUA (20082012)
Setor
NAICS
Total de Concessões
Computadores e produtos
334
283.619
eletrônicos
Computadores e
3341
100.570
dispositivos periféricos
Instrumentos de
navegação, medida,
3345
66.947
eletromédicos e de
controle
Equipamentos de
3342
65.436
comunicação
Semicondutores e outros
3344
63.359
componentes eletrônicos
Maquinário
333
60.508
Químicos
325
53.732
Fonte: USPTO (2020B)
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Como é possível observar, as indústrias mais predominantes são
aquelas relacionadas à produção de alta tecnologia, sobretudo eletrônicos,
ademais do setor de químicos. Voltando-se a um viés econômico desse
quadro, temos os seguintes dados:

Tabela 3 – Impactos das patentes dos principais setores na esfera do trabalho
Empregabilidade (por
Setor
Número de patentes
1000 postos)
Computadores e
105.476
160,2
dispositivos periféricos
Equipamentos de
65.854
113,2
comunicação
Outros computadores e
11.412
44,7
produtos eletrônicos
Semicondutores e outros
59.266
406,6
componentes eletrônicos
Químicos básicos
55.072
381,5
Fonte: Hawk et al (2016, p.33)
Tabela 4 – Impactos econômicos por setor industrial
Receita (em milhões de
Intensidade do setor
Indústria
dólares)
(licenciamento/receita)
Vídeo e captura de
48.182
59,7%
movimento
Locação de ativos
intangíveis não
18.615
56,4%
financiáveis
Artistas independentes,
escritores e de outros tipos
7.524
50,3%
de performance
Gravação e reprodução
5.198
46.4%
sonora
Companhias de
29.284
46%
performance artística
Fonte: Hawk et al (2016, p.25)

Depreende-se dos dados levantados que, mais uma vez em destaque,
são os setores de alta tecnologia que têm maior impacto na esfera do trabalho
e na utilização econômica. Sobre este segundo ponto, porém, pode se
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perceber que também há uma forte presença do setor artístico e de
entretenimento para o aproveitamento dos ativos de propriedade intelectual.

B) União Europeia

Em 2019, o número total de pedidos de patente na União Europeia foi
de 180.521, sendo liderados pela Alemanha, bem com 137.711 concessões
(EPO, 2020). Analisando os setores com o maior número de patentes temos:

Tabela 5 – Principais pedidos de registro de patentes por setor industrial na União Europeia
(2019)
Número de pedidos de
Indústria
patente
Engenharia elétrica
53.045
Químicos
43.881
Engenharia mecânica
39.270
Instrumentos de
navegação, medida,
31.992
eletromédicos e de
controle
Outros
12.333
Fonte: EPO (2020)

Em específico a esses setores, os nichos com a maior quantidade de
pedidos foram comunicação digital, medicina e computadores com,
respectivamente, 14.175, 13.833 e 12.774 entradas de pedidos (EPO, 2020).

C) Japão

Entre abril de 2019 e março de 2020, um total de 304.440 pedidos de
patente e 5.270 modelos de utilidade foram registrados, o que representa um
aumento respectivo de 2,7% e 1,4% em relação ao ano anterior (JAPAN
PATENT OFFICE, 2020). Ainda, no mesmo período, houve a concessão de
um total de 180.859 patentes (aumento de 4,4% em relação ao ano anterior)
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e 4.977 modelos de utilidade (aumento de 2,7%), segundo o escritório de
patentes do Japão (2020).
Observando-se os setores industriais mais abarcados por esse
processo, temos certa similitude em relação àqueles com maior
protagonismo nos Estados Unidos, isto é, alta tecnologia e químicos:

Tabela 6 – Principais pedidos de registro de patentes por setor industrial no Japão (20082012)
Setor
NAICS
Total de Concessões
Computadores e produtos
eletrônicos

334

460.370

Maquinário

333

208.580

3344

171.768

3345

107.398

3341

101.876

335

101.053

325
Fonte: USPTO (2020A)

100.824

Semicondutores e outros
componentes eletrônicos
Instrumentos de
navegação, medida,
eletromédicos e de
controle
Computadores e
dispositivos periféricos
Equipamentos eletrônicos
e componentes
Químicos

Dessa forma, de cordo com a Tabela 6, computadores e produtos
eletrônicos lideram, com larga diferença, o número total de concessões,
sendo seguidos por maquinário e semicondutores e outros componentes
eletrônicos.

D) Brasil

O número de pedidos de patente acumulado em 2019 foi de 28.318,
número esse superior ao de 2018 (27.551), valor esse que vinha de um
movimento descendente em relação aos anos anteriores (INPI, 2020, p.4).
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Em relação aos setores da indústria com o maior número de pedidos,
temos o seguinte quadro:

Tabela 7 – Pedidos de patente de invenção de 2015, por principais campos tecnológicos
Pedidos de patentes por
Pedidos de patentes por
Indústria
não-residentes
residentes
Químicos Orgânica Fina
1.920
97
Tecnologia Médica
1.766
150
Produtos Farmacêuticos
1.513
134
Transporte
1.368
172
Química de Materiais
1.352
124
Básicos
Biotecnologia
1.255
107
Engenharia Civil
1.082
208
Outras Máquinas Especiais
981
240
Informática
1.056
76
Fonte: INPI (2020, p.15)

Destaca-se que a maior parte dos pedidos realizados foram feitos por
não-residentes. Isso, em 2019, pode ser observado pela liderança de pedidos
de patente oriundos dos Estados Unidos, cuja participação representa 30%
do total de pedidos do ano (INPI, 2020, p.12). Assim sendo, os campos
tecnológicos mais abarcados pelos residentes no Brasil foram Outras
Máquinas Especiais, Engenharia Civil e Transporte (INPI, 2018, p.15).
Ainda, é de se destacar que o perfil dos pedidos de patente ao longo
de 2019 é composto por pessoas físicas (42%), instituições de ensino e
pesquisa e governo (28%), empresas de médio e grande porte (19%), MEI,
microempresa e EPP (10%), associações e sociedades de intuito não
econômico (2%) e cooperativas (0,02%), sendo o tempo médio para exame
formal e transmissão à Secretaria Internacional da OMPI (IB) em até 1
semana e para a Autoridade Internacional de Pesquisa (ISA) competente em
até 4 semanas (INPI, 2020, p.14-15).

3. Análise dos dados coletados

Observados os dados coletados nos quatro casos, pode-se tirar algumas
conclusões. Foi observado que, em termos absolutos, Brasil é o país com o
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menor número de depósitos e concessões de patentes. Ainda, o país é o único
com um movimento descendente de pedidos de patente, salvo para o período
2018-2019.
Em termos de setores da indústria mais abarcados, observa-se a
predominância do setor de alta tecnologia, a destacar as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) e eletrônicos, seguido pelo setor de
químicos, nos casos do Japão, Estados Unidos e União Europeia. Em
específico para o Brasil, o foco está nas áreas químicas e medicinais,
seguindo-se o setor de transportes. Dessa forma, observa-se maior
aproximação do cenário de registro de patentes das economias mais
desenvolvidas aos produtos de maior valor agregado e liderança tecnológica
na economia global.
Outro destaque, no caso brasileiro, é a predominância de pedidos feitos
por não residentes, destacando ainda uma baixa participação da economia
local no uso dos mecanismos de patente.
Estudos realizados observam e apontam para a necessidade de
estabelecer metas para a política industrial. No caso da Espanha, criar
mecanismos para transformação dos diversos setores da economia, de forma
a importar em um incremento da produtividade (TRULLEN, 2006, p.1). Em
uma outra análise, observa Oskar Liivak:

This Essay argues that the problems with the current patente narrative can be
summarized by three linked points: exceptionalness, indeterminacy, and inherent
animosity. In the current narrative, patente law is seen as a sui generis exception
to traditional property and the overall market economy. We are taught that the
nonrival world of ideas is exotic enough that the institutions of traditional
property and its associated market economics are just not up to the challenge of
dealing with this brave new world.
Instead, the patent system is predicated on different grounds. Stated bluntly,
patent law aims to make obtaining and enforcing patents a profitable
undertaking. By doing so, patent law "promote[s] ... Progress [in the] useful
Arts." In an important sense, this narrative portrays patent law as a form of
industrial policy rather than a species of private, market property.
That exceptionalness though leads to indeterminacy. The trouble is that neither
supporters nor detractors of the modem patent system can prove that the system
is or is not socially beneficial (2012, p. 1165).
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A compreensão deste modelo impacta diretamente em projetos de
desenvolvimento e se encontra de uma visão de Estado. Os dados coletados
indicam uma disparidade bastante grande entre o número dos pedidos de
patentes depositados no Brasil e aqueles que ocorrem nos demais países
levantados. Deste fato advém uma primeira conclusão: qual seja de que
existem objetos inventados que deixam de obter proteção patentária no
Brasil e, desta forma, estão no domínio público. Ao se encontrar nesta
categoria, podem estes ser catalogados e estudados com vistas a desenvolver
em território nacional tecnologia que venha a interessar, assim tendo o
objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico e social. Para tanto,
há de se reconhecer que um verdadeiro desenvolvimento econômico tem que
ter impacto no tecido social, de forma a que este usufrua de seus benefícios.
A escolha deste benefício, utilizando o mecanismo de engenharia reversa,
pode criar as bases de um projeto nacional de desenvolvimento industrial,
como observado no Japão:
The VLSI (Very Large Scale Integration) project involved cooperation between
MITI and Nippon Telephone and Telegraph, and focused on the development of
capabilities needed to produce next-generation devices, particularly the
necessary manufacturing equipment. R&D costs were split with industry, and
activities included reverse engineering and incremental improvement of U.S.
machinery. Through this process, Japanese SME vendors forged close ties with
device makers and developed a range of competitive products (JAPAN, 1997,
pg 98).

Inexiste, a nível nacional ou internacional, qualquer empecilho que
vede a consulta a banco de dados de patentes, cujo objeto não tenha sido
objeto de proteção no Brasil. Como ressabido, deter dados constitui
elemento fundamental para o processo de desenvolvimento e, dessa forma,
ter conhecimento daqueles inventos que estão em domínio público acaba por
se tornar uma ferramenta importante para a compreensão do
desenvolvimento, em uma escala maior, e viabiliza ter-se elementos que
podem subsidiar novas pesquisas no território nacional.
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Conclusão

O presente estudo elenca a importância que os dados referentes a
depósitos de patentes podem ensejar. De um lado, temos que estes deixam
de se limitar a simples dados estatísticos. Limitar estas informações a mero
indicadores de pedidos de patentes, teríamos a informação sobre em que
países vem sendo executada uma política industrial, com base de fomento
de desenvolvimento econômico e social. Contudo, esta forma de
interpretação estrita deixa de focar a importância das informações contidas
nestes documentos.
Temos documentos que evidenciam espaços que poderiam ser
explorados. Esta argumentação decorre do princípio da territorialidade
aplicada as patentes. Uma patente confere direitos ao seu titular, porém estes
se limitam ao território do Estado, onde o privilégio foi requerido. Destarte,
inexiste uma patente com abrangência global. Assim, esta limitação do
privilégio implica que para aqueles países, onde a patente deixou de ser
requerida, o seu objeto está em domínio público. Esta consequência é vital,
considerando a implementação de uma política industrial, na medida em que
possibilita saber quais setores podem ser explorados, utilizando mecanismos
de engenharia reversa, de forma a viabilizar a pesquisa e desta forma a
evolução tecnológica.
Ao se vislumbrar que um quantitativo expressivo de patentes deixou
de ser objeto de pedido específico no Brasil, deveria ser constituído, pela
autoridade governamental, um grupo de estudo para a prospecção destes.
Objetiva este estudo analisar sobre a existência de alguma informação
tecnológica que se encontra disponível e que venha a ser de importância para
o desenvolvimento de políticas públicas de desenvolvimento. Para tanto,
faz-se vital a participação da Academia, levando em conta o regramento
constitucional, que determina ser atribuição da universidade, além de
atividades de ensino e de extensão, o desenvolvimento da pesquisa. Desta
forma, o aparelhamento das instituições acadêmicas é indispensável para a
implementação de medidas que visem garantir o desenvolvimento.
Portanto, tem-se claro que os dados decorrentes destes relatórios não
se limitam a mero repositório estatístico. Constituem verdadeira fonte de
informação tecnológica e, portanto, elemento que deveria subsidiar medidas
que visam o desenvolvimento da pesquisa e desenvolvimento. Trata-se de
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política transversal que atinge diversos setores da sociedade e cujos
benefícios deveriam ser percebidos pelos diversos atores sociais. A
utilização destes, objetivando estes fins, implicam em reconhecer a
importância dos mesmos.
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A VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA
ENQUANTO UM TÓPOS RETÓRICO: UMA ANÁLISE À LUZ DA
TÓPICA JURÍDICA DE THEODOR VIEHWEG
THE PROHIBITION OF STATE ACTION IN THE ECONOMY AS A
RHETORICAL TÓPOS: AN ANALYSIS BASED ON THEODOR
VIEHWEG'S LEGAL TOPIC

Vinícius Adami Casal
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Resumo: O presente artigo pretende enfrentar um discurso muito presente na atualidade do
cenário econômico-social pátrio e que diz respeito a um alegado dever de afastamento do Estado
da economia. Deste modo, por intermédio do método dedutivo, o objetivo é identificar a origem
desta crença, perquirindo assim o enquadramento, ou não, da defesa de afastamento do Estado
da seara econômica enquanto um lugar comum retórico conforme defendido por Theodor
Viewheg em sua obra a respeito da Tópica Jurídica. Com este desiderato, de forma inicial se
busca uma definição do que sejam os topoi, também chamados lugares comuns. Na sequência,
estuda-se a disciplina constitucional da política econômica, isso para se verificar se o discurso
ora analisado pode ser retirado do direito posto. Sendo isto negativo, parte-se para um possível
enquadramento desta afirmativa enquanto um tópos defendido por grupos sociais interessados
no afastamento do ente público da economia. Finalmente, a título de conclusão, afirma-se o
enquadramento do dever de afastamento do Estado da economia enquanto um tópos, não sendo
originado de um discurso jurídico constitucional, sendo relembrado ao longo do texto e,
principalmente na conclusão, o dever de limitação do econômico pelo jurídico e a importância
da ideologia constitucional para a evolução do Direito Econômico.
Palavras-chave: Direito Econômico; Retórica; Tópica; Afastamento do Estado da economia;
Tópos ou lugar comum.
Abstract: This article intends to face a very present discourse in the current economic and
social scenario of the country which concerns an alleged duty of removal of the State from the
economy. Thus, through the deductive method, the objective is to identify the origin of this
belief, perquiring the framework, or not, of the defense of removal of the State from the
economic area as a rhetorical common place as defended by Theodor Viewheg in his work on
the Legal Topic. With this desideratum, we initially seek a definition of what tópos are, also
called common places. Next, we study the constitutional discipline of economic policy to verify
whether the discourse analyzed can be understood from the Law. Being this negative, we
inquire this discourse as a possible tópos advocated by social groups interested in moving away
the State of the economy. Finally, by way of conclusion, we stand that the duty to remove the
State from the economy is as tópos, not being this point of view originated from a constitutional
legal discourse, being recalled throughout the text and, especially in conclusion, the duty to
limit the economic by the legal and the importance of constitutional ideology for the evolution
of economic law.
Keywords: Economic Law; Rhetoric; Topical; Distancing the State from the economy; Tópos
or common place.
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Sumário: Introdução. 1 A Tópica Jurídica de Viehweg e a construção de topois ou lugares
comuns. 2 A atuação do Estado na economia: análise do texto constitucional. 3 O dever de
afastamento do Estado da economia enquanto um lugar comum. Considerações finais.
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Introdução

É muito corrente nos dias atuais a convicção de parte da sociedade
brasileira a respeito do dever de afastamento do Estado da economia1, sendo
defendida quase que uma liberdade absoluta aos agentes econômicos
privados, legítimos detentores do espaço de atuação neste campo2, isso na
visão deste discurso, o qual não tem muito apreço pela figura estatal
enquanto dotada de possibilidades econômicas.
Esta crença de há muito já presente no imaginário popular brasileiro3,
veio recentemente encampada, de modo direto e forte, a partir da Medida
1

O presente artigo adota a ideia de atuação do Estado na economia de modo amplo, pretendendo
abarcar tanto a atuação econômica do ente público na exploração da atividade econômica de
modo direto, seja prestando atividade econômica em sentido estrito (artigo 173 da Constituição
Federal) ou serviço público (artigo 175 da Constituição Federal), quanto a atividade normativa
e reguladora encampada pelo artigo 174 da Carta Política (atuação sobre o domínio econômico).
Tal escolha se dá em virtude de o discurso de afastamento do Estado da seara econômica não
bem dividir e se referir a nenhum dos dois campos, sendo as vezes deveras confuso, o que
motiva este recorte. Ademais, o conceito ora utilizado se aproxima, mas não totalmente, da
definição de regulação em sentido amplo trazida por Vital Moreira, vide MOREIRA, Vital.
Auto-regulação profissional e administração pública. Coimbra: Almedina, 1997, p. 35.
2
Tal ponto de vista é fortemente encontrado em livros de comentários à Lei da Liberdade
Econômica (LLE), sendo um bom destaque o seguinte, principalmente em seu prefácio, o qual
foi escrito por Paulo Uebel, ex-Secretário de Desburocratização do Governo Federal: UEBEL,
Paulo. Prefácio. In: CRUZ, André Santa, DOMINGUES, Juliana Oliveira & GABAN, Eduardo
Molan, orgs. Lei da Liberdade Econômica – Lei 13.874/2019 Comentada Artigo por
Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020.
3
A falsa percepção de que o Estado brasileiro seria um Estado forte e intervencionista é muito
bem destacada por Gilberto Bercovici, conforme se depreende do seguinte excerto, escrito há
mais de 10 anos: “O Estado brasileiro, apesar de, comumente, ser considerado um Estado forte
e intervencionista é, paradoxalmente, impotente perante fortes interesses privados e
corporativos dos setores mais privilegiados. Esta concepção tradicional de um Estado
demasiadamente forte no Brasil, contrastando com uma sociedade fragilizada, é falsa, pois
pressupõe que o Estado consiga fazer com que suas determinações sejam respeitadas. Na
realidade, o que há é a inefetividade do direito estatal: o Estado, ou melhor, o exercício da
soberania estatal é bloqueado pelos interesses privados”. BERCOVICI, Gilberto. O Estado e a
garantia da propriedade no Brasil. In: BERCOVICI, Gilberto; CARDOSO JR., José Celso (org).
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Provisória nº 881, a qual restou transformada na Lei nº 13.874/2019, também
conhecida como Lei da Liberdade Econômica (LLE). Tal norma trouxe uma
Declaração de Direitos de Liberdade Econômica ao ordenamento jurídico
pátrio, fazendo expressa menção, em diversos momentos, ao dever de
proeminência da iniciativa privada em face do Estado, devendo este, na
visão deste segmento social, não criar entraves à liberdade econômica
privada, sendo expresso o destaque de restrição à atividade estatal.
No entanto, uma minuciosa análise das disposições constitucionais,
notadamente da Constituição Econômica4, demonstra que esta percepção
não encontra respaldo no texto constitucional e em sua ideologia
constitucionalmente adotada5, com o que resta por bem entendermos do que
se trata e de onde provém esta cada vez mais forte assertiva.
Desta feita, crê-se que esta afirmativa, ou seja, de que o Estado é um
entrave ou uma espécie de ente que acaba por prejudicar o crescimento
econômico ou o desenvolvimento nacional a partir da regulação da atividade
econômica ou de sua atuação não encontra respaldo na Carta Magna e muito
menos na doutrina abalizada do direito econômico, sendo, na verdade, uma
espécie de lugar comum retórico muito bem estudado e explicitado pela
Tópica de Theodor Viehweg.
República, democracia e desenvolvimento: contribuições ao Estado brasileiro
contemporâneo. Brasília: Ipea, 2013, p. 499.
4
O sentido de Constituição Econômica aqui adotado é o destacado pelo saudoso professor
Washington Peluso Albino de Souza, introdutor da disciplina do Direito Econômico no Brasil,
o qual se refere à “constitucionalização do econômico” como elemento caracterizador da
Constituição Econômica. Deste modo, assim esta se define segundo o ex-professor da UFMG:
“De nossa parte, seguimos a orientação de considerar a Constituição Econômica componente
do conjunto da Constituição Geral. Apresenta-se na tessitura estrutural desta, não importa se na
condição de Parte, Título, Capítulo ou em artigos esparsos. Sua caracterização baseia-se tão
somente na presença do econômico no texto constitucional. Por esse registro, integra-se na
ideologia definida na Constituição em apreço e a partir desta são estabelecidas as bases para a
política econômica a ser traduzida na legislação infraconstitucional”. In: SOUZA, Washington
Peluso Albino de. Teoria da Constituição Econômica. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 23.
5
A ideologia constitucionalmente adotada se refere, mais uma vez a partir das lições do
Professor Washington, à ideologia adotada pelo texto constitucional quando de sua positivação.
Logo, o que deve o intérprete fazer é se atentar para o texto e perceber o que ele encampa e
absorve variadas matizes ideológicas político-econômicas, sendo importante destacar que o
texto constitucional – no caso o brasileiro – não possui compromisso com nenhum modelo
ideológico puro (capitalismo, socialismo, neoliberalismo, etc). Para maior compreensão ver o
capítulo Ideologia e Ordem Econômica (Ideologia Constitucionalmente Adotada) In: SOUZA,
Washington Peluso Albino de. Teoria da Constituição Econômica. Belo Horizonte: Del Rey,
2002, pp. 75-99.
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Ademais, crê-se, ao contrário desta corrente ora analisada, que o
Estado, em países periféricos como o Brasil, tem importante papel na
superação do subdesenvolvimento e do atraso seculares, sempre tendo em
mente o caráter emancipatório da Constituição de 19886.
Logo, o que se pretende com o presente artigo a partir do método
dedutivo, é justamente questionar esta conclusão, para tanto estudando de
forma minuciosa a obra de Theodor Viehweg, com especial destaque para
os topoi retóricos, tudo isto para verificarmos se a convicção de ser o Estado
um entrave à iniciativa econômica privada (tendo dever de afastamento) se
insere dentro desta categoria do discurso, ou seja, se não se trata de um lugar
comum.
Para tal desiderato, primeiramente estudar-se-á a Tópica Jurídica de
Viehweg, sendo que pelos objetivos do presente trabalho, o nosso enfoque
será concentrado fortemente no estudo dos lugares comuns. Posteriormente,
adentraremos no estudo da disposição constitucional que versa sobre a
atuação do Estado na economia, isto com vistas a relembrarmos o caráter
deôntico do direito e a (ainda) existente limitação do econômico em face do
jurídico7.
6

A ideia de superação do subdesenvolvimento é muito trazida por Celso Furtado, um dos
grandes economistas nacionais e que no ano de 2020 estaria completando 100 anos. A ideia de
que o subdesenvolvimento não é necessariamente uma etapa pela qual os todos os países passam
em direção ao desenvolvimento é pioneira e traz muitas luzes para uma doutrina do
desenvolvimento de países subdesenvolvidos, como, infelizmente, a maioria da América
Latina. Para maiores lições a respeito, vide algumas de suas obras, notadamente: FURTADO,
Celso. Formação Econômica do Brasil. 34. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007 e
FURTADO, Celso. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Contraponto,
2009. Para uma análise e leitura de diversos textos do economista nordestino, destaca-se obra
compilada por Rosa Freire d´Aguiar: D´AGUIAR, Rosa Freire. Essencial Celso Furtado.
Organização, apresentação e notas de Rosa Freire d´Aguiar. 1. ed. São Paulo: Penguin Classics
Companhia das Letras, 2013.
7
A limitação do econômico pelo jurídico é muito bem trabalhada pelo Professor Ricardo
Antonio Lucas Camargo que, em obra ímpar sobre o tema, assim se refere: “Assim como o
regime de propriedade, a própria definição do que pode e do que não pode ser objeto de
disposição, quais os tipos de negociação possíveis, como se garante que tais negociações
venham a produzir efeitos, todos esses elementos necessários a que se materialize o fato
econômico fundamental denominado circulação, e cujas características também influem na
identificação dos sistemas econômicos, somente ao Direito positivo cabe dar-lhes corpo, e isto
foi reconhecido por um clássico do liberalismo político e econômico (...)”. In: CAMARGO,
Ricardo Antonio Lucas. Política econômica, ordenamento jurídico e sistema econômico: a
sobrevivência do Estado de Direito na economia atual. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed.
2019, p. 127.
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Ato contínuo, já tendo fixadas as bases a respeito da Tópica Jurídica e
bem compreendida a ordenação constitucional da atuação do Estado na seara
econômica, passaremos ao enfrentamento da questão principal deste artigo,
que versa a respeito de verificarmos se o discurso do dever de afastamento
do Estado se insere dentro da categoria dos topoi retóricos ou lugares
comuns.
Na conclusão, far-se-á uma breve retomada da exposição com a
apresentação resumida da nossa resposta, além da relembrança do dever de
respeito à Constituição Federal enquanto norma dotada de força normativa
e com mandamentos de transformação econômica rumo ao
desenvolvimento8.

1 A Tópica Jurídica de Viehweg e a construção de topoi ou lugares
comuns

Uma compreensão da Tópica Jurídica proposta por Viehweg demanda
uma intelecção primeira a respeito das obras de Cícero, Aristóteles e Vico,
fontes as quais o jurista alemão bebe diretamente seus principais postulados
teóricos a respeito da retórica e, consequentemente, da tópica9.
O doutrinador alemão faz uma referência que bem situa a retórica
(fazendo expressa referência à espécie tópica) enquanto método científico,
para tanto se valendo da contribuição de Vico, haja vista este filósofo
8

A Constituição de 1988 é clara ao trazer consigo normas que visam a mudar a realidade
econômica e social da sociedade brasileira. Isto fica clarividente, a nosso ver, a partir da leitura
do artigo 3º: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação”. In: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em
10 de outubro de 2020.
9
Tal observação fica clarividente a partir da observância aos primeiros capítulos de sua obra
“Tópica e Jurisprudência”, sendo que os dois iniciais possuem como título as seguintes
referências, respectivamente: “Alusão de Vico” e “Tópica Aristotélica e Tópica Ciceroniana”.
In: VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência: uma contribuição à investigação dos
fundamentos jurídico-científicos. Tradução da 5. ed. Alemã, ver. e ampl, de Kelly Susane
Alflen da Silva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed. 2008.
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6

italiano dividir os métodos científicos entre um tido por antigo, no qual
estaria inserida a retórica e a tópica, e um moderno, por ele referido como
crítico, tendo por referência a obra de Descartes10.
A respeito do citado método antigo, que é o que interessa ao presente
trabalho em virtude de se referir à tópica, Viehweg vai assim dizer, tendo
por base, ainda, Vico:

De modo contrário, o método antigo (tópica), apresenta-se assim: o
ponto de partida é dado pelo sensos communis (sentido comum
reiterado ou common sense), que procede por verossimilhança
(verisimilia), alterna pontos de vista segundo os cânones da tópica
retórica e, em particular, atua principalmente com quantidade de
silogismos.11

A partir do citado excerto, é possível de se depreender que a tópica se
materializa a partir do senso comum, ou seja, a partir de pontos de vista,
podendo se afirmar que estas opiniões se transformam em premissas que
parecem verdadeiras a partir, justamente, de uma opinião respeitável12.
Neste sentido, para uma boa compreensão do que quer se referir
Viehweg a respeito destas opiniões ou lugares comuns (que serão, como é
passível de se depreender, notadamente, os topoi), uma contribuição de
Aristóteles13 exsurge importante, o que não é deixado de lado pelo autor
alemão, que expressamente afirma que o pensador grego entendia que os
topoi são pontos de vista empregáveis em muitos sentidos, aceitáveis

10

VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência: uma contribuição à investigação dos
fundamentos jurídico-científicos. Tradução da 5. ed. Alemã, ver. e ampl, de Kelly Susane
Alflen da Silva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed. 2008, p. 18.
11
Ibidem, p. 19.
12
Ibidem, p. 24.
13
O Estagirita faz expressa referência à tópica dentro de seu famoso livro Órganon, o qual é
composto por seis obras aristotélicas que restaram compiladas nesta obra. A tópica é uma delas.
Para tanto, ver, especialmente, o capítulo Tópicos em: ARISTÓTELES. Órganon: Categorias,
Da Interpretação, Analíticos Anteriores, Analíticos Posteriores, Tópicos, Refutações Sofísticas.
Tradução, textos adicionais e notas de Edson Biri. Bauru/SP: EDIPRO, 2. ed, 2010.
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universalmente, os quais podem ser empregados a favor e contra ao opinável
e podem conduzir à verdade14.
Logo, é impossível de se dissociar a tópica de uma espécie de técnica
voltada à solução casuística de problemas que opera por intermédio de topoi,
que seriam espécies de categorias de argumentos que surgem como
importantes em um debate concreto – espécies de ferramentas retóricas –, as
quais podem até mesmo ser classificados em categorias.
Isto é feito por Aristóteles, sendo que o filósofo cria catálogos de
argumentos tópicos, os quais, posteriormente, Cícero irá aprofundar,
exsurgindo importante, para uma melhor compreensão do que se tratam estes
topoi, a referência a algumas categorias de exemplos.
Desta feita, podemos citar como exemplos desta categoria de lugares
comuns os seguintes, todos extraídos do ius civile, também analisado por
Viehweg15 e que são referenciados em latim: Plus cautions in re est quam in
persona (sobre a preferência de uma garantia real sobre uma garantia
pessoal), Quod initi vitiosum est non potest tractu temporis convalescere
(sobre uma nulidade originária não poder ser sanada com o decurso do
tempo) e, como último exemplo, o famoso adágio Nemo plus iuris ad alium
transfere potest quam ipse haberet (sobre a impossibilidade de se transmitir
a outro mais direitos do que realmente possui o cedente).
Percebe-se, assim, que é passível de se afirmar que os topoi são
essencialmente pontos de vista que, de tanto repetidos e referidos, acabam
se tornando populares e, ao fim, se tornam uma espécie de saber popular que
é comumente utilizado em discursos e argumentos. Todavia, não se pode
esquecer que, antes disso, estamos a tratar, como bem pontua o próprio
Viehweg, de clichês aplicáveis em geral.16
No entanto, uma definição exata a respeito dos topoi não é fácil de ser
encontrada, nem mesmo tendo o próprio Viehweg tomado cuidado em assim
o proceder, talvez, justamente, pela dificuldade de uma exata definição e
delimitação. Estudiosos modernos da retórica não definem de forma
14

VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência: uma contribuição à investigação dos
fundamentos jurídico-científicos. Tradução da 5. ed. Alemã, ver. e ampl, de Kelly Susane
Alflen da Silva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed. 2008, pp. 25-26.
15
Ver capítulo nº 4 de sua obra já deveras citada “Tópica e jurisprudência”, que possui o título
“Tópica e Ius Civile”, principalmente a partir da p. 56.
16
Ibidem, p. 39.
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uníssona a categoria dos lugares comuns, sendo interessante notar a
compreensão de alguns destes para com a matéria.
Kneale e Kneale vão afirmar que os topoi são espécies de temas
recorrentes ou esquemas em um discurso, fazendo, também, toda uma
construção da origem grega da palavra a qual, por questões de interesse
científico não será aqui estudado17. Já Ricardo Santos, tradutor e comentador
da obra “Categorias” de Aristóteles, vai expressamente se referir aos topoi
como espécies de padrões de argumentação ou formas argumentativas18.
De outra banda, Oswaldo Porchat Pereira vai afirmar que nossa
categoria de estudo se trata, na verdade, de “(...) regras para a pesquisa dos
predicáveis extraídas da aceitação de certas leis ou fórmulas de caráter geral,
que a dialética usará como premissas maiores de seus silogismos”19. Mesmo
sendo controversa a exata definição do termo pelos estudiosos da retórica e,
em especial, da tópica, crê-se que para os estritos fins do presente trabalho
uma observação de Viehweg cumpre com o papel de bem delimitar ao leitor
o que se dá por entender quando se faz referência a um lugar comum. Ei-la:
“Tem-se visto já como a tópica coleciona pontos de vista e os abarca depois
em catálogos, que não estão dominados por um nexo dedutivo e podem,
portanto, ser ampliados e completados sem dificuldade”.20
Para além de tudo o já destacado a respeito da tópica e dos topoi, uma
última referência se faz necessária, haja vista servir adequadamente à nossa
tentativa de tentar delimitar o conceito do que se deve entender por lugar
comum. Deste modo, nos valemos, novamente, do ex-juiz alemão, que
afirma a respeito da legitimação dos tópicos o seguinte:

A sua legitimação advém do fato de que se tratam de proposições
aceitas por homens respeitáveis. Para repetir o que diz Aristóteles,
entende-se como proposições que parecem verdadeiras a todos, ou à

17

KNEALE, William; KNEALE, Martha. O desenvolvimento da lógica. 3. ed. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 36.
18
ARISTÓTELES. Categorias. Tradução, introdução e comentários de Ricardo Santos. Porto
Codex: Porto Editora, 1995, p. 17.
19
PEREIRA, Oswaldo Porchat. Ciência e dialética em Aristóteles. São Paulo: Editora Unesp,
2001, p. 366.
20
VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência: uma contribuição à investigação dos
fundamentos jurídico-científicos. Tradução da 5. ed. Alemã, ver. e ampl, de Kelly Susane
Alflen da Silva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed. 2008, p. 55.
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maior parte dos sábios e dentre estes últimos ainda a todos, ou à maior
parte ou aos mais conhecidos e respeitados21.

Tendo, deste modo, por base os conhecimentos a respeito da tópica e,
principalmente, dos topoi, é dever enfrentarmos, antes de continuar nossa
investigação a respeito do dever de afastamento do Estado da economia, as
disposições constitucionais a respeito da ordem e da política econômica, haja
vista, dever esta ser juridicamente tratada, conforme esposado pelo saudoso
Professor Washington Peluso Albino de Souza22.
Assim o sendo, partimos para uma análise da Carta Política de 1988,
buscando perquirir se esta realmente consagra um dever de afastamento do
Estado da seara econômica nos moldes expostos pelo discurso hoje
propalado por diversos setores de nossa sociedade23.

2 A atuação do Estado na economia: análise do texto constitucional

Conforme já trazido de forma introdutória, a Constituição é o texto
legislativo que define a política econômica de um Estado, isto devendo ser
relembrado e destacado de modo indubitável, para tanto sendo preciosas as
lições do professor Washington Peluso Albino de Souza. No caso brasileiro,
21

Ibidem, p. 57.
SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 6. ed.
São Paulo: LTr, 2005, p. 25.
23
Para além do apelo social, há considerável doutrina que considera existente uma espécie de
exclusão do Estado da seara econômica. Esta parcela doutrinária comumente defende a previsão
constitucional do princípio da subsidiariedade, também se referindo, quase que de forma
unânime, ao surgimento deste princípio a partir da Encíclica Quadragesimo Anno, do Papa Pio
XI. Para tanto, ver, exemplificativamente: MENDONÇA, José Vicente Santos de. Intervenção
do Estado na Economia: Aspectos Gerais. Enciclopédia Jurídica da PUCSP, tomo II: direito
administrativo e constitucional. Coord. Vidal Serrano Nunes Jr. [et al]. São Paulo: Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, 2017, pp. 2-18. SAAD, Amauri Feres. O princípio da
subsidiariedade e a liberdade econômica. In: CRUZ, André Santa, DOMINGUES, Juliana
Oliveira & GABAN, Eduardo Molan, orgs. Lei da Liberdade Econômica – Lei 13.874/2019
Comentada Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, pp. 87-89. Defendendo a
existência da subsidiariedade e a primazia do setor privado, praticamente excluindo o Estado,
ver: BARROSO, Luís Roberto. A ordem econômica constitucional e os limites à atuação estatal
no controle de preços. Revista de direito administrativo. Rio de Janeiro, 226: 187-212,
out./dez. 2001.
22
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é a Constituição de 1988 que trará, então, as balizas para a observação da
atuação do ente público na economia24.
Deste modo, incumbe especial destaque para as normas trazidas a
partir do artigo 170 da Constituição Federal, as quais, juntamente com
demais normas não inseridas dentro do Título “Da Ordem Econômica e
Financeira” irão trazer as balizas para a compreensão da atuação estatal na
economia e formarão a chamada Constituição Econômica.
Neste ponto, um destaque deve ser feito para evitarmos quaisquer
distorções na compreensão da matéria. Quando se está a tratar da
Constituição Econômica, por óbvio não pode o intérprete vir a separá-la da
Constituição enquanto um todo, sendo preciosa a lição de Eros Grau a
respeito da impossibilidade de interpretação constitucional por tiras, mas
sim devendo ser o texto da Constituição lido como um todo hermenêutico25.
Deste modo, o que deve ser lido quando da expressão Constituição
Econômica é a expressão do econômico no plano político, conforme muito
bem delineado por Gilberto Bercovici, não havendo que se falar em

24

Importante de se destacar que esta atuação do Estado na economia definida
constitucionalmente pela Carta Política de 1988 encampa um verdadeiro mandamento de
transformação da realidade econômica e social. Assim o sendo podemos, tranquilamente,
enquadrar a Carta Magna em vigor no Brasil como uma Constituição Transformadora, tendo
papel central nesta transformação, justamente, o ente público estatal. Para maiores referências
a respeito das Constituições Transformadoras, ver: BERCOVI, Gilberto. A Constituição
brasileira de 1988, as “constituições transformadoras” e o “novo constitucionalismo latinoamericano”. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC, Belo Horizonte, ano 7,
n. 26, p. 285-305, maio/ago. 2013.
25
Esta posição do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) vem encampada em grande
parte de sua obra doutrinária, e também em julgamentos aos quais participou, como se observa
neste caso: “Acompanho o voto entendendo, contudo, ser outra a fundamentação da afirmação
de inconstitucionalidade das interpretações judiciais que autorizaram a importação de pneus.
Isso de um lado porque recuso a utilização da ponderação entre princípios para a decisão da
questão de que se cuida nestes autos. De outro porque, tal como me parece, essa decisão há de
ser definida desde a interpretação da totalidade constitucional, do todo que a Constituição é.
Desse último aspecto tenho tratado, reiteradamente, em textos acadêmicos. Não se interpreta o
direito em tiras; não se interpreta textos normativos isoladamente, mas sim o direito, no seu
todo --- marcado, na dicção de Ascarelli, pelas suas premissas implícitas.” In BRASIL.
Supremo Tribunal Federal (STF). ADPF 101. Brasília, junho de 2009, voto do Min. Eros Grau.
Disponível
em:
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF101ER.pdf.>. Acesso em 13
de outubro de 2020.
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dualidade entre a Constituição Política e a já tantas vezes destacada
Constituição Econômica26.
Pois bem, feita esta importante ressalva, é interessante de se observar
que uma leitura das normas constitucionais não permite a conclusão de que
nossa Carta Política encampa uma orientação de “afastamento” do Estado
da economia, em uma típica visão liberista/liberal, nas palavras de Benedetto
Croce27, mas muito pelo contrário, o que se tem no bojo de nossa
Constituição é uma mescla ideológica, uma soma de diversas ideologias que
acabam, ao fim e ao cabo, por formarem a ideologia constitucionalmente
adotada, a qual deve reger a sociedade brasileira.
Para se ter uma ideia da inexistência da valorização única de uma
vertente liberista, destaquemos a título de exemplo o citado artigo 170 da
Constituição o qual, pela riqueza de detalhes, merece a sua transcrição:

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;
BERCOVICI, Gilberto. Entre o Estado Total e o Estado Social – Atualidade do debate
sobre direito, Estado e economia na República de Weimar. Tese de Livre-Docência para a
USP. São Paulo: 2013, p. 25.
27
Benedetto Croce, jurista italiano, separa em sua obra os conceitos de liberalismo de liberismo
de uma maneira muito particular, sendo que o desenvolvimento e disseminação de sua teoria se
dá em terras pátrias a partir da contribuição do professor Ricardo Antonio Lucas Camargo.
Assim o sendo, o liberista seria aquele sujeito que é economicamente liberal, podendo ser na
pauta dos costumes e na política até mesmo um conservador. Um bom exemplo dado pelo
professor Ricardo Camargo é o do ex-ditador chileno Augusto Pinochet. Diferentemente, um
liberal seria um sujeito que realmente segue a doutrina liberal clássica, adotando um
posicionamento progressista no que tange a política e costumes. A título de exemplo, mais uma
vez nos valendo das lições do professor Ricardo, podemos citar o ex-presidente norteamericano Theodore Roosevelt. Para um maior aprofundamento no direito brasileiro, ver:
CAMARGO, Ricardo Antonio Lucas. Política econômica, ordenamento jurídico e sistema
econômico: a sobrevivência do Estado de Direito na economia atual. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Ed. 2019, p. 103. Para acesso à obra do italiano Benedetto Croce, ver: CROCE,
Benedetto. Liberismo e liberalismo. In: CROCE, Benedetto & EINAUDI, Luigi. Liberismo e
liberalismo. Milano-Napoli: Riccardo Ricciardi Ed., 1957.
26
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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; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
6, de 1995)
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. (Vide Lei nº 13.874, de
2019)28

Percebe-se na leitura do caput a presença, já de antemão, de matrizes
teóricas opostas, haja vista ser destacada que a ordem econômica pátria é
fundada na “valorização do trabalho humano”, numa nítida acepção social
de defesa do trabalho enquanto mecanismo de emancipação social dos
trabalhadores. Para além, é expressamente previsto que o fim da ordem
econômica é “assegurar a todos existência digna”, o que se prende
fortemente ao disposto no artigo 1º, inciso III da Constituição, que prevê a
dignidade da pessoa humana enquanto fundamento da República Federativa
do Brasil.
Ademais, a “justiça social” é também encampada, com o que resta
evidente buscar o Estado brasileiro uma maior inclusão da população
economicamente excluída do jugo político-econômico, tentando o legislador
constitucional assim o proceder, justamente, a partir da própria ordem
econômica.
De outra banda, o mesmo artigo 170 traz a expressa previsão da livre
iniciativa, a qual, de forma direta é vinculada ao sistema econômico29
capitalista e que, numa fria análise enquanto modelo teórico “ideal”, se
28

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em
10 de outubro de 2020.
29
Para uma boa compreensão a respeito dos sistemas econômicos, indispensável é a leitura da
obra de Avelã Nunes, notadamente a seguinte: NUNES, Avelãs, A. J. Os sistemas económicos.
Boletim de Ciências Econômicas. Coimbra: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Vol.
16
(1973).
Disponível
em:
<https://digitalis.uc.pt/ptpt/artigo/os_sistemas_econ%C3%B3micos>. Acesso em 13 de outubro de 2020.
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chocaria de forma gritante com o disposto anteriormente a respeito dos
deveres de justiça social e emancipação através do trabalho.
Analisando os incisos desta norma, é possível destacar, dentre outros
a “soberania nacional”, a “função social da propriedade”, a “defesa do
consumidor”, “defesa do meio ambiente”, “redução das desigualdades
regionais e sociais”, “busca do pleno emprego”, “tratamento favorecido para
as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que
tenham sede e administração no País”, todas estas disposições que se
afastam de modo abrupto de uma visão impeditiva da atuação do Estado na
economia, sendo que a sua maioria, pelo contrário, acaba, justamente, por
demandar a sua atuação.
Para além deste artigo, é impossível esquecermos o já citado artigo 1º
da Constituição Federal, o qual prevê os fundamentos adotados pelo Brasil
e que traz expresso destaque, para além da já citada dignidade da pessoa
humana (artigo 1º, inciso III), os “valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa”, o que de forma direta e em uma literal interpretação, seriam
impossíveis de ser conciliados30.
Outro artigo que é deveras esquecido pelos cultores do Estado mínimo
é o disposto no artigo 3º da Carta Magna, dispositivo este que traz os
objetivos fundamentais do País, sendo dado especial enfoque à construção
de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento
nacional, a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das
desigualdades sociais e regionais, para além da promoção do bem de todos,
sem preconceitos das mais variadas origens.
Tal artigo encampa verdadeira norma-objetivo31, sendo impossível,
para a sua realização, o afastamento do Estado e de sua atuação na economia,
30

No ponto uma observação deve ser feita, a qual é muitas vezes ignorada pela doutrina, e que
versa sobre o valor social da livre iniciativa. A redação do artigo 1º, inciso IV da Carta Política
é expresso no sentido de trazer enquanto fundamento do Estado brasileiro “os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa”. Eis que exsurge a pergunta: não seria a livre iniciativa limitada
ao seu valor social, ou seja, a livre iniciativa seria defendida pelo ordenamento constitucional
apenas no que socialmente atrativo fosse?
31
Com esta expressão queremos nos referir à ideia já esposada anteriormente, ou seja, de a
norma constitucional prever um dever de transformação da realidade econômica por intermédio
da atuação do Estado (como não poderia ser diferente a partir de uma leitura autêntica do citado
artigo 3º), devendo a política econômica levar em conta a normatividade do artigo 3º e seus fins
teleológicos de mudança de uma realidade posta. Para tanto, citemos novamente a obra de
Gilberto Bercovici: BERCOVI, Gilberto. A Constituição brasileira de 1988, as “constituições
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não podendo ser negligenciado haja vista possuir caráter deôntico. Todavia
e de modo infeliz, pouco se lê a respeito deste novel artigo nas obras dos
defensores do afastamento do Estado da economia.
O que é relembrado pelos defensores de uma interpretação
fundamentalista da Constituição é, justamente e de forma isolada, o
parágrafo único do artigo 170, o qual prevê o livre exercício da atividade
econômica, independentemente de autorização, salvo as exceções previstas
em lei.
Isto é tão gritante que o legislador, influenciado por este nicho da
sociedade, editou no ano de 2019 justamente uma lei que visa, em suas
palavras, a ser uma Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Mas a
pergunta que é necessária de se fazer é a seguinte: é necessária uma lei
prevendo isto quando o tão cultuado e relembrado parágrafo único do artigo
170 da Carta Política prevê exatamente isso? Crê-se que não, sendo até
mesmo inócua para este desiderato.
No entanto, a lei está em vigor e prega, dentre outras coisas a
“intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de
atividades econômicas”, vide redação expressa de seu artigo 2º, inciso III.
Isto faz com que seja necessária uma discussão constitucional a respeito,
justamente, da atuação do Estado na economia, sendo relembrado o recorte
feito para os fins deste trabalho, ou seja, abarcar esta expressão tanto a
exploração da atividade econômica de modo direto pelo Estado, quanto a
atividade normativa e reguladora da ordem econômica.
A respeito do ponto vai surgir de modo forte a necessária interpretação
do artigo 173 da Carta Magna, que prevê a exploração da atividade
econômica pelo Estado apenas nos casos de segurança nacional ou relevante
interesse coletivo, ambos conforme definido em lei. Grande parte da
doutrina entende que este dispositivo encampa o chamado princípio da
subsidiariedade, o qual, de modo resumido, diz respeito à atuação estatal na
atividade econômica apenas em casos de ineficiência ou desinteresse da
iniciativa privada.
Encampando doutrina oposta, o professor Gilberto Bercovici vem a
defender, de maneira correta a nosso entender, que inexiste previsão direta
ou indireta no texto constitucional a respeito do citado princípio, sendo a
transformadoras” e o “novo constitucionalismo latino-americano”. Revista Brasileira de
Estudos Constitucionais – RBEC, Belo Horizonte, ano 7, n. 26, p. 294, maio/ago. 2013.
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atuação do Estado na economia uma escolha legislativa. Ou seja, entendendo
o legislador que está presente relevante interesse coletivo ou algum
imperativo de segurança nacional, pode o Estado, desse modo, vir a atuar
junto à atividade econômica.
De qualquer modo, acolhendo-se ou não o princípio da
subsidiariedade, importa destacarmos que a previsão da Lei da Liberdade
Econômica se choca em face do texto constitucional, sendo que o discurso
de afastamento do Estado da economia – tão pregado há tempos – fez sua
primeira aparição direta e frontal na legislação pátria. Para tanto,
destaquemos o que dispõe o já citado artigo 2º desta lei:

Art. 2º São princípios que norteiam o disposto nesta Lei:
(...)
III - a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício
de atividades econômicas32;

Para uma melhor compreensão do que se está a dizer, cremos
importante a transcrição do disposto no artigo 173 da Constituição Federal:

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme definidos em lei33.

Conforme é possível de se depreender, o Estado não está impedido de
atuar em nenhuma área da economia, não consta nenhuma vedação expressa
neste sentido pela Constituição, somente sendo trazido pelo constituinte que

32

BRASIL. Lei da Liberdade Econômica. Lei nº 13.874, de 20 de Setembro de 2019.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm>.
Acesso em 27 de outubro de 2020.
33
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em
10 de outubro de 2020.
Rev. Sem. de Direito Econômico | Porto Alegre | v. 01 | n. 01 | e0105 | jan./jun. | 2021
https://doi.org/10.51696/resede.e0105

15

Vinícius Adami Casal

ele somente poderá atuar na seara econômica (leia-se por intermédio de
estatais) em casos de relevante interesse coletivo ou segurança nacional34.
No entanto, a redação da LLE tenta encampar uma norma que não
consta no ordenamento constitucional, sendo muito mais restritiva que o
próprio artigo 173, o qual detém a competência para dispor a respeito da
política econômica da atuação do Estado na economia, haja vista possuir
estatura constitucional. Assim, esta extensa “proibição” trazida por essa
norma é inconstitucional e verbaliza o discurso ora analisado, ou seja, de que
o Estado deve se afastar da economia, por mais que isto não encontre amparo
no ordenamento constitucional brasileiro.
Para além disso, importante para a compreensão da matéria é o artigo
174 , o qual traz as bases para a atuação normativa e reguladora da atividade
econômica, notadamente sendo feita menção às funções de fiscalização,
incentivo e planejamento. Mais uma vez, como já destacado anteriormente,
se percebe nesta norma e em seus parágrafos a mescla de ideologias
econômicas, haja vista haver expressa menção ao cooperativismo – numa
35

34

A possibilidade de o Estado prestar atividade econômica é muito bem referida no seguinte
excerto da obra de Gilberto Bercovici: “O Estado pode prestar atividade econômica em sentido
estrito apenas nas hipóteses elencadas no caput do artigo 173, concorrendo com os demais
agentes econômicos privados ou monopolizando a atividade. Este artigo define as bases
constitucionais para a atuação stricto sensu do Estado no domínio econômico, exigindo que
esta se dê pela via da legalidade e quando necessária aos imperativos da segurança nacional e
relevante interesse coletivo. O artigo 173 da Constituição segue a tradição brasileira inaugurada
em 1934, e mantida em 1946, possibilitando de forma expressa a atuação do Estado no domínio
econômico, inclusive com a hipótese de instituição do monopólio estatal sobre determinados
setores ou atividades”. In: BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico Aplicado: Estudos e
Pareceres. São Paulo: Editora Contracorrente, 2016, pp. 28-29.
35
“Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá,
na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante
para o setor público e indicativo para o setor privado. (Vide Lei nº 13.874, de 2019) § 1º A lei
estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o
qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. § 2º A
lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. § 3º O Estado
favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção
do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. § 4º As cooperativas a que
se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra
dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas
fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei”. In: BRASIL. Constituição da
República
Federativa
do
Brasil
de
1988.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em
10 de outubro de 2020.
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clara acepção da liberdade de iniciativa cooperativa36, mas sendo feito, no
caput, destaque para o planejamento ser apenas indicativo para o setor
privado, por mais que o instituto esteja, de há muito, relegado pelo Estado
brasileiro, que, a bem da verdade, quase nunca se esforçou no intuito de
colocar em prática o planejamento constitucionalmente previsto e
delimitado.
Seguindo a mesma lógica de inexistência de vedação de atuação do
Estado na economia, o artigo 17537 traz, de forma expressa, o dever de o
Estado prestar, de forma direta ou pela via de concessão ou permissão, os
serviços públicos. Qualquer tentativa de se interpretar tal disposição de
modo a vedar a atuação do Estado é, desde já, por óbvio, inconstitucional,
isso pela expressa disposição de seu texto.
De forma ainda mais gritante, isso pela expressa disposição a respeito
de se tratarem de monopólios da União, temos a disposição do artigo 177 da
Carta Magna38, sendo que fica ali entabulado que a pesquisa e a lavra das
36

Versando não só sobre a liberdade de iniciativa cooperativa, mas fazendo uma crítica ao
entendimento majoritariamente adotado pela doutrina brasileira a respeito do que se deve
compreender quando se trata de livre iniciativa, ver BERCOVICI, Gilberto. Direito
Econômico Aplicado: Estudos e Pareceres. São Paulo: Editora Contracorrente, 2016, p. 31.
Destaquemos um excerto desta obra: “A livre iniciativa não pode ser reduzida, sob pena de uma
interpretação parcial e equivocada do texto constitucional, à liberdade econômica plena ou à
liberdade de empresa, pois abrange todas as formas de produção, individuais ou coletivas, como
a iniciativa econômica individual, a iniciativa econômica cooperativa (artigos 5º, XVIII e 174,
§3º e §4º da Constituição) e a própria iniciativa econômica pública (artigos 173 e 177 da
Constituição, entre outros)”.
37
“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre: I - o regime das empresas concessionárias e
permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação,
bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; II os direitos dos usuários; III - política tarifária; IV - a obrigação de manter serviço adequado”.
In: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em
10 de outubro de 2020.
38
“Art. 177. Constituem monopólio da União: I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades
previstas nos incisos anteriores; IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional
ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de
conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; V - a pesquisa, a
lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e
minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção,
comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as
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jazidas de petróleo e gás natural, além de outros hidrocarbonetos fluidos, a
refinação do petróleo nacional ou estrangeiro, a importação e exportação de
produtos e derivados básicos resultados das atividades já destacadas
anteriormente, o transporte dos produtos também trazidos retro, além da
pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e
comércio de minérios nucleares e seus derivados são, todos, monopólio do
Estado brasileiro enquanto ente político.
Logo, sendo monopólios, nem mesmo há que se falar de concorrência,
também sendo necessário mencionar que o disposto no parágrafo primeiro
do citado artigo39 em nada afastou o monopólio da União, mas apenas a
autorizou a contratar empresas estatais ou privadas para a realização das
atividades acima destacadas (à exceção dos minérios nucleares e derivados).
Desta feita, é possível de se concluir com este tópico que a
Constituição Federal não prevê juridicamente uma proibição de atuação do
Estado na economia, sendo que a defesa deste modus operandi, pelo que é
possível de se depreender, não advém do texto constitucional, cabendo
estudarmos, na sequência, o encaixe desta narrativa enquanto um tópos
retórico largamente defendido e que tenta sepultar a força do texto
constitucional enquanto norma dirigente da realidade econômica e social40.

3 O dever de afastamento do Estado da economia enquanto um lugar
comum

alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal”. In: BRASIL.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em
10 de outubro de 2020.
39
“Art. 177. Constituem monopólio da União: (...)§ 1º A União poderá contratar com empresas
estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo
observadas as condições estabelecidas em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 9,
de 1995)” In: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>.
Acesso em 10 de outubro de 2020.
40
Para uma boa visão a respeito da deveras conhecida Constituição Dirigente, ver:
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador:
contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas. 2. ed. Coimbra:
Coimbra Ed, 2001.
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Cumpridas as tarefas de tentarmos definir o que deve se entender
quando da referência aos lugares comuns retóricos, também chamados topoi,
e, posteriormente, delimitada juridicamente a partir da Constituição de 1988
a matéria atinente a atuação do Estado na economia, é chegada a hora de
aproximarmos ambas as abordagens visando a tentar responder a indagação
que permeia o presente trabalho.
Assim o sendo, de antemão, importa já tirarmos uma conclusão, a qual,
a esta altura, já se demonstra óbvia ao leitor: o Estado não encontra nenhuma
vedação expressa no texto constitucional que o impeça de atuar em alguma
área da seara econômica, seja sobre o domínio econômico ou no domínio
econômico41, somente devendo, por razões óbvias, respeitar os preceitos
constitucionais que regulam a sua própria atuação.
Assim, temos que limitação jurídica nos termos do discurso do dever
de afastamento do Estado da economia não há, isso a partir do acima
delimitado e de uma leitura autêntica da normatividade constitucional a qual,
por óbvio, possui força normativa42.
Logo, devemos procurar em outra seara – que não a jurídica –, a
origem deste discurso, tendo muito a contribuir o estudo, a nosso ver, da
Tópica Jurídica, notadamente a partir da edição da obra de Viehweg que,
tendo bebido dos clássicos os conceitos de retórica, desenvolve esta ciência
à luz do direito, tentando imbricar o estudo da tópica enquanto arte retórica

41

Adotando a classificação de Eros Grau, podemos afirmar que a atuação do Estado sobre o
domínio econômico se dá a partir da intervenção por direção ou por indução. No caso da
primeira, teremos um estabelecimento de mecanismos e normas de comportamento a serem
seguidos pelos agentes econômicos em um caráter notadamente deôntico de obrigação.
Diferentemente, no caso da intervenção por indução, o Estado age com o intuito de manipular
os instrumentos a sua disposição com o fim de estimular, incentivar (não obrigar) os agentes a
atuarem de determinado modo e maneira. Já a atuação do Estado no domínio econômico se dá
por intermédio da intervenção por absorção ou participação, notadamente atuando o ente
público como um agente econômico. A diferença entre ambas é que a na intervenção por
absorção, a atuação estatal se dará em regime de monopólio, diferentemente do caso da
intervenção por participação, a qual se dará em regime de competição. Para maiores digressões
a respeito desta classificação com o devido aprofundamento teórico, ver: GRAU, Eros Roberto.
A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 19. ed. São Paulo:
Malheiros, 2018, pp. 141-144.
42
A força normativa da constituição, antes muito controvertida, hoje é pacífica, tendo como
referência neste debate, justamente na defesa da normatividade constitucional, a obra de Konrad
Hesse. Ver: HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar
Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991.
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em face da jurisprudência, conforme se observa do título de sua principal
obra.
Dentro desta sua teoria, exsurge com deveras importância o conceito
de topoi, que, como já observado no presente trabalho, seriam, de forma
resumida, pontos de vista os quais, de tanto repetidos, acabam por
simplesmente vincular os interlocutores de um discurso, tudo em vista a uma
solução casuística de problemas.
Neste sentido, a grande questão é entendermos e especularmos se a
defesa do afastamento do Estado da economia não seria, na verdade, um
inconformismo de algumas classes sociais que, descontentes com o direito
legislado, acabam por se utilizar de instrumentos retóricos – notadamente da
tópica e dos topoi – para pressionarem e fazerem vingar postulados que
sejam de seu agrado.
O direito econômico, como bem se sabe, não é alheio a influências de
grupos de poder, sendo a doutrina atenta a isto, conforme bem pontua
Ricardo Camargo43:

É verdade que o Direito, enquanto referencial de conduta, pode não dar
a resposta que os cultores da economia normativa gostariam que desse,
conforme as respectivas convicções acerca da maior ou menor
possibilidade de o mercado definir espontaneamente os termos das
relações entre os indivíduos: entretanto, é próprio do Direito não dar a
solução ideal para um dos segmentos a que se destina, mas sim dar a
solução possível, equacionando os referenciais de quantos participam
da sua elaboração, para assegurar o equilíbrio social, evitar que
interesses conflitantes entre si venham a buscar autossatisfação,
mediante o exercício da violência.

Como bem exposto, o gostar ou não gostar do Direito enquanto norma
legislada em nada impede a sua validade e a sua eficácia deontológica,
permanecendo hígida a legislação constitucional a despeito de quaisquer
controvérsias a nível de sociedade e de seus diversos grupos. De forma

43

CAMARGO, Ricardo Antonio Lucas. Política econômica, ordenamento jurídico e sistema
econômico: a sobrevivência do Estado de Direito na economia atual. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Ed. 2019, p. 33.
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resumida, o que deve reger a vida em sociedade e, por óbvio, a atuação do
Estado na economia, é o direito legislado, ou melhor, a Constituição.
Todavia, conforme visto e percebido ao longo deste artigo, é cada vez
mais crescente a existência da defesa intransigente do dever de afastamento
do Estado da seara econômica, sendo que este discurso encontra vazão nos
mais variados setores e, até mesmo, dentro do próprio Supremo Tribunal
Federal44.
Isto faz com que exsurja atual uma construção teórica do eminente
Paulo Bonavides feita ainda no século XX, a qual se encaixa de modo muito
adequado a nossa abordagem neste momento. Segundo o jurista nordestino,
em obra magistral a respeito da ciência política, é muito comum na
modernidade a existência de grupos de pressão, sendo que estes são tidos,
para o autor, como espécies de organização intermediária entre o indivíduo
e o Estado, nas quais um interesse se incorpora e se torna politicamente
relevante45.
Além disso, também vai afirmar o jurista46 algo que surge deveras
alvissareiro aos fins deste artigo. Vejamos:

(os grupos de pressão) são grupos que procuram fazer com que as
decisões dos poderes públicos sejam conformes com os interesses e as
ideias de uma determinada categoria social. (...) O grupo de pressão se
define em verdade pelo exercício de influência sobre o poder político
para obtenção eventual de uma determinada medida de governo que lhe
favoreça os interesses.

“(...) O constitucionalismo moderno se fundamenta na necessidade de restrição do poder
estatal sobre o funcionamento da economia de mercado, sobrepondo-se o Rule of Law às
iniciativas autoritárias destinadas a concentrar privilégios, impor o monopólio de meios de
produção ou estabelecer salários, preços e padrões arbitrários de qualidade, por gerarem
ambiente hostil à competição, à inovação, ao progresso e à distribuição de riquezas. Literatura:
ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as nações fracassam – As origens do poder,
da prosperidade e da pobreza. Trad. Cristiana Serra. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012”. (...).
In: BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). ADPF 449. Brasília, maio de 2019, inteiro teor.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=750684777>. Acesso
em 13 de outubro de 2020.
45
BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 426.
46
Ibidem, pp. 426-427.
44
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Por mais que escrito no hoje longínquo século XX, esta passagem soa
deveras cotidiana e vem ao encontro da ideia que é neste artigo esposada,
justamente pelo fato de tentar trazer luzes para o discurso de afastamento do
Estado da economia. Deste modo, por inexistir uma vedação explícita no
campo do direito posto a esta atuação do ente público, o discurso do dever
de afastamento pode sim ser visto como uma forma de atuação de grupos de
pressão que, por intermédio de artifícios retóricos (lugares comuns) tentam
convencer interlocutores a respeito da correção de seu posicionamento.
Relembrando nosso breve estudo a respeito da conceituação dos topoi,
é importante termos em mente que se tratam estes de proposições aceitas por
homens ou classes sociais respeitáveis, sendo possível, em pleno século
XXI, enquadrar nesta classificação, justamente os interesses do mercado,
que adota, para fins de sua atuação, conceitos de eficiência e lucratividade,
típicos de uma empresa privada47, os quais sobremaneira valorizam a ideia
de um mercado livre e sem amarras estatais.
Desta feita, tendo interesses egoísticos – o que de per se nada há de se
reprimir – estes grupos de pressão, imbuídos de interesses próprios (que as
vezes até legítimos o são) produzem discursos a partir de topoi para a
solução de problemas tidos como concretos, ou seja, problemas a respeito
de ser o Estado uma barreira e o motivo do não crescimento econômico
brasileiro. Isto fica bem evidente quando nos atentamos para discursos de
setores que defendem este posicionamento no seguinte sentido:

Não se trata de um projeto do governo atual, mas sim de uma demanda
de todos os cidadãos liberais de várias regiões, origens, gerações, credos
e formações profissionais. Trata-se do símbolo de um novo ciclo, um
novo marco, a partir do qual o brasileiro declara que é capaz de
47

A ideia de eficiência, notadamente a eficiência alocativa, que é adotada por estes setores,
deixa evidente a adoção de uma ideologia específica, qual seja, a liberal/liberista. Isso porque
a valorização da iniciativa privada e da liberdade econômica enquanto vetores aptos a gerar
riqueza e resultados satisfatórios, deixa à mostra a adoção de uma ideologia capitalista liberal,
fato inquestionável. Ademais, incumbe sempre rememorar a contribuição do professor Ricardo
Camargo, o qual, de forma certeira, afirma: “Vale, de outra parte, recordar que não existe
eficiência em si mesma, que uma decisão não é eficiente tendo em vista a finalidade a que se
propõe, e esta finalidade não é estabelecida em caráter neutro, mas sim tendo em vista a
realização de valores que não são puramente econômicos”. In: CAMARGO, Ricardo Antonio
Lucas. Política econômica, ordenamento jurídico e sistema econômico: a sobrevivência do
Estado de Direito na economia atual. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed. 2019, pp. 146147.
Rev. Sem. de Direito Econômico | Porto Alegre | v. 01 | n. 01 | e0105 | jan./jun. | 2021
https://doi.org/10.51696/resede.e0105

A Vedação à Atuação do Estado na Economia Enquanto um Tópos Retórico: uma análise à
luz da tópica jurídica de Theodor Viehweg
empreender e se desenvolver economicamente. Para tanto, o Estado
deve parar de atrapalhar o empreendedorismo privado e passar a
auxiliar os particulares que assim sonham em trabalhar e prosperar em
função do seu próprio mérito48.

A nosso ver, a adoção de lugares comuns aptos a tutelar o interesse
privado e próprio do afastamento do Estado da economia, para além da
noção do Estado enquanto um empecilho, é o que alberga estes discursos,
sendo importante o destaque de que, a nível constitucional, estes não
encontram guarida, conforme já aqui analisado em minúcias.
A questão é que a defesa do tópos dever de afastamento do Estado da
seara econômica se choca, de modo frontal, com toda a ideologia
constitucional a qual, de modo incontestável, alberga um Estado Social que
tem deveres perante a ordem social e econômica. No ponto, quer se crer que
os defensores deste lugar comum têm sim interesse em melhorar a situação
econômica do país, todavia, não são raras as vezes que direitos sociais são
vistos, para estes, como empecilhos.
O grande problema dos topoi foi reverberado, justamente, por Robert
Alexy, conforme apontamentos de João Maurício Adeodato 49, no qual
podemos observar que o alemão critica a obra de Viehweg, afirmando ser
esta deveras perigosa pelo fato de deixar o discurso tão aberto que pende,
em grande parte das vezes, à arbitrariedade. Em crítica forte, Alexy,
criticando a ideia de solução casuística (que parte do problema concreto),
chega até mesmo a chamar a tópica defendida pelo seu conterrâneo de
lacunosa e parcialmente falsa50.
O ponto central é esse. O sucedâneo da violência privada (o Estado e
o Direito), conforme bem construído por Max Weber, faz com que o Estado
Democrático de Direito seja o conceito e a instituição principal, a qual, por
óbvio, possui todo um arcabouço normativo que acaba por irradiar efeitos
para toda a sociedade.
48

UEBEL, Paulo. Prefácio. CRUZ, André Santa, DOMINGUES, Juliana Oliveira & GABAN,
Eduardo Molan, orgs. Lei da Liberdade Econômica – Lei 13.874/2019 Comentada Artigo
por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 5.
49
ADEODATO, João Maurício Leitão. Tópica, argumentação e Direito dogmaticamente
organizado. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito. São
Leopoldo: Unisinos, maio-agosto 2018.
50
Ibidem.
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Este arcabouço tem por base, como não poderia ser diferente, a
Constituição e esta, conforme visto, simplesmente não alberga o discurso
propalado de afastamento do Estado da economia, sendo, a nosso ver, um
nítido instrumento utilizado por grupos de pressão que têm o interesse em
ditar os rumos da economia pátria a seu bel prazer, desprezando o
constrangimento do direito e seu caráter deôntico.
Perceba-se que não se está a fazer uma crítica à retórica e nem mesmo
a considerando como ruim, má, ou, no sentido diametralmente oposto, boa.
O que se está a perquirir e já em ponto de concluir é que o direito pátrio,
conforme já deveras mencionado e repetido, não alberga a ânsia do discurso
propagado pelo mercado51, sendo este posicionamento um nítido tópos,
também chamado lugar comum, que visa, justamente, a tentar convencer a
partir de uma solução casuística, que seriam as posições muito conhecidas
que podem ser resumidas como: O Estado é um entrave; O mercado é que
gera riqueza, o Estado a atrapalha; A liberdade econômica gera um país
próspero; O direito prega o afastamento do Estado da economia, dentre
outros.
Logo, devemos prestar as devidas contas científicas e afirmar, com o
que não há nada de negativo, de que este discurso se trata sim de um tópos
retórico, exatamente no sentido defendido por Theodor Viehweg em sua
obra aqui analisada e que, ao fim e ao cabo, visa a tentar convencer a partir
de proposições e discursos em prol de um mercado sem amarras e quase que
ilimitado.

Considerações finais

Ao longo deste trabalho percorremos alguns caminhos que merecem
ser retomados para fins de conclusão. Primeiramente, importa relembrarmos
que o fim de nosso estudo foi entender o enquadramento, ou não, do alegado
dever de afastamento do Estado da economia como um lugar comum
retórico. Para isto, começamos tentando melhor compreender a tópica, sendo
51

Por mais que esquecido pelos defensores do discurso aqui analisado, é justamente o Direito
posto pelo Estado que vai disciplinar o mercado e possibilitar a própria existência do
capitalismo, sendo impossível não se referir ao mercado enquanto uma instituição notadamente
jurídica. Neste sentido, ver: GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de
1988: interpretação e crítica. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, pp. 27-29.
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dado especial enfoque aos topoi retóricos a partir da Tópica Jurídica
estudada por Theodor Viehweg.
De difícil conceituação, conseguiu-se compreender que quando
tratamos de topoi, estamos a versar sobre pontos de vista ou opiniões de
pessoas respeitáveis, sendo que a conceituação do que seja o termo
respeitáveis vai derivar, queira-se ou não, de visões pessoais e parciais dos
interlocutores.
Ato contínuo, buscou-se estudar a Constituição Econômica de modo
não exaustivo, sendo possível, todavia, se depreender que de nossa Carta
Magna não provém nenhum mandamento deôntico no sentido de uma
proibição à atuação estatal, podendo se concluir que inexiste preceito
jurídico a albergar o discurso propalado pelos defensores deste ponto de
vista extremado.
Assim o sendo, haja vista não encontrarmos um enquadramento
jurídico para estes argumentos defendidos por alguns segmentos sociais,
estudou-se a possibilidade de serem estes enquadrados como topoi retóricos,
ou seja, como lugares comuns defendidos por setores que veem na iniciativa
estatal um problema a ser sanado52.
Neste nosso estudo, como já é sabido a esta altura pelo leitor, concluiuse que o discurso do forte afastamento do Estado da economia se enquadra
sim enquanto um tópos utilizado por grupos de pressão, conforme a
conceituação de Paulo Bonavides, já acima referido.
Quanto a esta conclusão, nenhuma crítica positiva ou negativa é tecida
neste texto, haja vista que artifícios retóricos não são, de per se, criticáveis.
No entanto, quando estamos a tratar de Direito Econômico, atuação do
Estado na economia e política econômica, deve ser relembrado, sem nenhum
receio, que o mandamento exsurge, tão somente, do texto da Constituição
Federal.
Logo, um lugar comum é válido enquanto tal, ou seja, enquanto um
tópos e um ponto de vista defensável por alguns setores de nossa vasta e
52

Como bem apontado pelo professor Ricardo Camargo, as questões que envolvem a política
econômica trazem à tona, de forma indubitável, conflitos de interesses que põe em choque
visões de mundo distintas. Todavia, devemos, concordando com o professor, ter sempre em
mente que o Estado, por intermédio do Direito, deve ser o instrumento apto a mediar estes
conflitos de forma, por óbvio, jurídica. In: CAMARGO, Ricardo Antonio Lucas. Fundamentos
Constitucionais da Política Econômica. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2016, p. 11.
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plural sociedade. Todavia, como tal deve ser visto, diferentemente do que
vem sendo empregado diuturnamente, ou seja, de que o Estado está proibido
de atuar na economia pelo direito legislado.
Diferentemente desta conclusão, conforme visto neste breve estudo,
não só está ele autorizado, mas tem deveres constitucionais a cumprir em
um país ainda subdesenvolvido e atrasado como o nosso, devendo partir sim
do Estado a iniciativa de atuar nos moldes postos pelo constituinte
originário, visando, justamente, a tentar emancipar o Brasil do atraso secular
que nos governa.
Mais do que nunca, devemos relembrar Fabio Konder Comparato53,
que defendeu de forma expressa a impossibilidade de neutralidade diante de
textos que apontam de forma expressa no sentido de objetivos a serem
alcançados, isso independentemente de quaisquer opiniões políticas ou
ideológicas de momento. Realmente, o Direito Econômico, para tal
desiderato, é indispensável.
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Resumo: Esse presente trabalho da pesquisa seguiu a lógica do percurso histórico recente dos
migrantes internacionais haitianos, desde sua vivência de transformação socioeconômica e
política, passando pelas motivações de seu deslocamento para outros países, como República
Dominicana, Estados Unidos, Canadá e Brasil, até sua permanência nesses países. O objetivo
deste artigo é analisar a migração internacional haitiana nas relações de desenvolvimento
socioeconômico do Haiti durante de 2005 a 2015. Trata-se de uma pesquisa de natureza
qualitativa, tendo como amostras intencionais migrantes haitianos residentes em Manaus-AM.
Os procedimentos metodológicos são: revisão bibliográfica, levantamento documental e
pesquisa de campo, realizada por meio de entrevistas semiestruturadas. Os resultados obtidos
evidenciaram uma transformação socioeconômica por que passa a família dos migrantes devido
às intervenções e à expansão das remessas derivada da diáspora haitiana.
Palavras-chave: Migrantes internacionais haitianos; Desenvolvimento socioeconômico;
Manaus AM; Remessas dos migrantes; Haiti.
Abstract: This present research work followed the logic of the recent historical trajectory of
Haitian international migrants, from their experience of socioeconomic and political
transformation, through the reasons for their displacement to other countries, such as the
Dominican Republic, the United States, Canada and Brazil, until their permanence in those
countries. The purpose of this article is to analyze Haitian international migration in Haiti's
socioeconomic development relations from 2005 to 2015. This is a qualitative study, with
intentional samples of Haitian migrants residing in Manaus-AM. The methodological
procedures are: bibliographic review, documentary survey and field research, carried out
through semi-structured interviews. The results obtained showed a socioeconomic
transformation that the migrant family is undergoing due to the interventions and the expansion
of remittances derived from the Haitian diaspora.
Keywords: Haitian international migrants; Socioeconomic development; Manaus AM;
Migrants' remittances; Haiti.
Sumário: Introdução. 1 Atividades relevantes dos haitianos migrantes. 2 Migrantes haitianos
como estratégia das famílias. 3 Características das remessas dos migrantes haitianos. 3.1 Efeitos
das remessas haitianas. 3.2 O impacto das remessas no Haiti. Considerações finais. Referências.

Renel Fleurima

Introdução

A migração é constitutiva do processo dos Estados nacionais
(CASTLES; MILLER, 2009). Conflitos, evoluções tecnológicas e
crescimento demográfico são fatores que, ao longo da história,
impulsionaram a mobilidade das pessoas. Além disso, as migrações também
constituíram elemento estrutural de grandes eventos da história como o
colonialismo, a industrialização, a formação do mercado de trabalho para o
capitalismo e, como dito, a formação dos Estados nacionais. Também se
tornaram cada vez mais importantes, à medida que a globalização avança,
pois, com esse fenômeno, as relações entre países aumentam, uma vez que
as economias se tornam cada vez mais interdependentes. Por isso, as
condições dos mercados de trabalho são modificadas, essas alterações
estimulam os movimentos migratórios sobre diversas modalidades. Por
outro lado, a disseminação e expansão de meios de comunicação e de
transporte de passageiros estimulam a migração, produzindo várias formas
de combinação entre capital e trabalho, produto desses novos fluxos de
pessoas.
Nesses movimentos, não somente os trabalhadores migraram,
empresas também tendem a migrar para outras cidades, onde há instalações
e vantagens para terminar o processo de produção iniciado no local de
origem, mas essencialmente o que é procurado são regiões inovadoras que
exibam os requisitos mínimos de produção e sejam eficientes na conclusão
dos bens. No entanto, dizer que as migrações são hoje um fenômeno global
não se refere tanto ao volume destes movimentos que foram significativos
também em outros momentos da história, mas ao fato que hoje elas
interessam a quase todos os locais do Globo. Também significa que as
migrações estão submetidas às transformações que os processos globais
transnacionais imprimem às relações sociais, econômicas e políticas na
contemporaneidade. As migrações estiveram inseridas nos contextos das
outras grandes transformações de cada época (BARALDI, 2014).
Em outras palavras, com a desigualdade socioeconômica, migrar
tornou-se uma necessidade, seja de empresas, capital ou pessoas em busca
de melhores condições de vida e de trabalho. São elementos relevantes a
desenvolver uma vocação migratória, uma vez que competir no mercado
mundial significa poder penetrar nos mercados estrangeiros. E isso é válido
para qualquer um dos elementos anteriormente mencionados. Não é por
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acaso que o fenômeno migratório é importante do ponto de vista econômico.
Esta condição é multiplicada pelas contribuições das empresas na criação de
emprego ou quando os migrantes estrangeiros são recebidos em outro país
ou quando os migrantes enviam suas remessas para as empresas emissoras.
No entanto, este trabalho dedica-se a analisar, por meio das entrevistas
realizadas com os migrantes haitianos na cidade de Manaus, o perfil de
desenvolvimento socioeconômico do Haiti a partir das remessas enviadas.
Trata-se de uma análise qualitativa, especificamente com pesquisa de campo
realizada no bairro São Geraldo e no Centro Comercial de Manaus onde se
localizam grandes fluxos dos migrantes haitianos.

1 Atividades relevantes dos haitianos migrantes

A partir do trabalho de campo realizado em diferentes momentos,
entrevistando o padre haitiano Jameson Mercure, na Paróquia São Geraldo,
e haitianos que vivem no bairro de mesmo nome e no Centro Comercial de
Manaus, procurou-se levantar algumas informações sobre as possibilidades
de trabalho informal e formal. Para além de configurar uma dupla tributação
para os migrantes (uma vez que, em princípio, os seus rendimentos já foram
tributados no país de residência), este objetivo pode também levá-los a optar
por canais informais e sem regulação para as remessas1, gerando
preocupações sobre a transparência e segurança desses fluxos.
De acordo com o padre haitiano, em Manaus, os haitianos estão
localizados em diferentes bairros da cidade, entre eles da zona Centro-Sul,
como São Geraldo, Chapada, São Jorge, São Raimundo e Coroado. Jameson
Mercure afirmou que a maioria dos haitianos que está em Manaus trabalha
no comércio (pequeno comércio) e apenas 20% deles têm empregos formais,

1

Segundo o Banco da República do Haiti (BRH, 2017), as remessas de trabalhadores migrantes
para o exterior estão incluídas nas transferências correntes do balanço de pagamentos (às
dificuldades conceituais devemos acrescentar a omissão que uma grande parte dos canais de
transferência apresenta ao controle estatístico). As transferências correntes afetam diretamente
o nível de renda disponível e também o consumo de bens e serviços. Ao mesmo tempo em que
elas reduzem o potencial de renda e consumo do local de onde partem, aumentam o potencial
de renda e consumo do local que as recebe.
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e os outros fazem apenas o pequeno comércio para sobreviver e cuidar de
sua família aqui (no Brasil) e no Haiti.

Eu moro no Brasil há dois anos e oito meses e tem sido difícil viver
longe da família. Para mim, o apoio da igreja tem sido fundamental pelo
tempo que eu não consegui emprego, mas não fico sem fazer nada
porque a igreja me ajuda para fazer alguma coisa. Muitos dos nossos
irmãos precisam ajudar desse jeito porque é difícil viver aqui sem
trabalhar. É a igreja que tem nos ajudado bastante, por isso estamos
felizes com esse trabalho. Rubis Valery, 29 anos, chegou ao Brasil em
2015, morador do Bairro São Geraldo, (pesquisa de Campo, 2018).
Agora, eu pretendo trazer a família para ter uma moradia mais digna. A
minha esposa ainda está lá no Haiti e estou fazendo de tudo para trazêla. Depois vou trazer os meus filhos. Anne Moise, 27 anos, chegou ao
Brasil em 2012, moradora do Bairro Centro Comercial Manaus,
(pesquisa de Campo, 2018).

O setor do mercado de trabalho que mais absorveu trabalhadores
migrantes haitianos em Manaus foi o da construção civil, mas, no período
da pesquisa de campo, mudou para comércio de picolés, seguido pelo
comércio e serviço. Não encontrando ocupação no mercado de trabalho
formal, boa parte dos interlocutores foi obrigada a aceitar atividades
informais, como segurar placas de propagandas pelas ruas da cidade ou
vender objetos e alimentos, como sorvete, calçado para os pés, água,
camisas, seja para manauenses, seja para os próprios haitianos.
As dificuldades de encontrar trabalho no Brasil em Manaus se devem,
em primeiro lugar, à saturação do mercado de trabalho local e nacional, já
que a economia brasileira havia reduzido as expectativas de crescimento a
partir de 2012, devido a uma crise que aconteceu. Em segundo lugar, devemse à ausência de atração de recurso econômico exigida pelo mercado, além
do fator linguístico que dificulta a comunicação. Se, por um lado, não
dominar a idioma português dificulta a inserção dos migrantes haitianos no
mercado de trabalho, por outro, falar outras línguas, como crioulo, francês e
mesmo inglês, pode abrir portas na hora de pleitear um emprego em outros
segmentos laborais, como é o caso do setor de turismo local ou internacional
e do ensino de idiomas.
O padre haitiano Jameson Mercure relatou que:
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como muitos haitianos que não têm empregos, reforçamos a fabricação
cotidiana desse pequeno negócio de picolés para manter uma fonte de
renda para os haitianos. Nós, líderes da paróquia de São Geraldo, para
esta atividade comercial, vendemos a preços baixos para facilitar suas
famílias a pagar o aluguel.

Se, no âmbito do mercado de trabalho, alguns desafios deverão ser
superados em médio e em longo prazo, no âmbito socioeconômico, a
realidade também não é diferente. No Bairro São Geraldo, onde a pesquisa
se concentrou, as relações dos haitianos com o contexto local ainda são
restritas e, em alguns casos, marcadas pela desconfiança e intolerância de
parte dos moradores locais. Estes veem naqueles uma possível ameaça, seja
por ocuparem espaços que antes eram de uso exclusivo da comunidade,
como é o caso da quadra de esportes da Igreja São Geraldo, seja porque os
haitianos estariam recebendo um atendimento privilegiado de parte das
autoridades religiosas e civis. Nessa igreja, funciona um dos locais de
atendimento da Pastoral do Migrante em Manaus e, desde 2010, tem sido a
referência para a maioria dos haitianos que chegam à cidade em busca de
abrigo, trabalho, orientação jurídica e religiosa, embora a maioria declare
pertencer a alguma denominação evangélica. O relato de o padre a seguir
informa isso:

Aqui na cidade, fizemos tudo por eles, não precisamos conhecer suas
crenças evangélicas ou em qual igreja eles perseveram. Nossa missão é
ajudá-los na medida em que pudermos. Para alguns deles e até mesmo
os manauenses que aceitaram, temos costumes religiosos na paróquia
de São Geraldo, mas também todo primeiro domingo do mês adoração
católica em espanhol e todo segundo domingo do mês adoração católica
em francês.

Nesse contexto de transição, ser católico ou evangélico poderá ser uma
estratégia de inserção num novo contexto sociocultural pautado por
tradições cristãs, seja na versão do catolicismo, seja na do protestantismo.
Se, no âmbito do catolicismo, há uma maior tolerância em relação às
religiões, em que os adeptos transitam sem problemas entre diferentes
sistemas de crenças, o mesmo não se pode dizer em relação às igrejas
neopentecostais, as quais assumem uma postura de combate e negação de
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práticas alusivas ao universo religioso, demonizando-as. O padre Jameson
Mercure relatou:

Meu irmão em Jesus Cristo, este mês de junho temos várias atividades
porque é um mês do dia e de semana dos migrantes. Migrações fazem
parte da história humana e podemos afirmar que todos são descendentes
de migrantes que, pelas mais diversas razões, deixaram a terra natal e
partiram em busca de uma vida melhor. O nosso pai na fé, Abraão, foi
deles. Jacó e seus filhos migraram para Egito por causa de José. Moisés
conduziu o povo numa migração que duraram quarenta anos.
Nordestinos, judeus, espanhóis, libaneses, japoneses e, mais
recentemente, gaúchos vieram para cá em busca de melhores condições
econômicas. Hoje seus descendentes são amazônicos de fato e de
direito. Trouxeram valores culturais e contribuíram para a vida
econômica da região. O Amazonas acolheu a todos. Infelizmente
também se repetiu aqui a injustiça e o sonho de uma terra fértil para
muitos se transformou num sonho doloroso.

Nessa perspectiva, as igrejas têm tido, em geral, um papel fundamental
no processo de inserção dos haitianos na cidade, sobretudo no momento da
chegada, particularmente para quem não conta com a ajuda de amigos ou
parentes para resolver os primeiros desafios de todo migrante: encontrar
trabalho e moradia.
Outras questões, como encaminhar documentos, aprender o português,
qualificar-se profissionalmente e defender direitos, são alguns dos serviços
oferecidos por igrejas da cidade. Nesse sentido, a Igreja Católica tem sido
um espaço de solidariedade e articulação dos haitianos num contexto
marcado, às vezes, pela indiferença de governos locais e por preconceitos de
brasileiros que atribuem à vinda dos haitianos ao Brasil a uma iniciativa do
governo brasileiro.

Eu cheguei aqui em São Geraldo, porque tinha um amigo que morava
aqui, o nome dele é Bob, ele me falou que tem uma comunidade, mas
boa parte é haitiana na região de Manaus. Quando eu cheguei aqui em
Manaus, de verdade, achei vários delas que já conheci na Venezuela e
no Haiti, fiquei morando um tempo com Bob e outras compatriotas
haitianas juntos, nós alugamos uma casa junto na primeira vez quando
cheguei, depois, eu saí de casa e morei sozinho porque não pude
conviver bem com eles. Mariane Alciné, 28 anos, morava na Venezuela
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em 2013 e chegou ao Brasil em 2016, morador do Bairro São Geraldo,
(pesquisa de Campo, 2018).

Atualmente, os fluxos migratórios se prendem à atuação das redes
sociais: os amigos e parentes que já migraram dão referências positivas do
lugar àqueles que ficaram incentivando-os a migrar e construindo uma rede
de relações sociais e laborais, na qual o migrante se inserirá. Previamente, já
se tem garantias de emprego, mesmo seja informal, hospedagem e ajuda
inicial.

Quando estava em São Paulo, comprei uma passagem de avião para vir
para Manaus, e depois fui diretamente para São Geraldo porque tinha
uma prima que morava lá e me orienta. Naquela época, ela trabalhava
numa empresa que precisava uma pessoa, peguei a vaga e fiquei até
agora em São Geraldo. Astride Fleury, 27 anos, chegou ao Brasil em
2015, morador do Bairro São Geraldo, (pesquisa de Campo, 2018).
Eu não quero trabalhar mais na empresa, eu ganho muito mais com o
comércio de Picolés. São vendidos a preços baixos e ninguém exige que
paguemos quando não há venda. Eu prefiro vender os picolés em vez
de trabalhar por um salário miserável. Eu constatei, as empresas
exploram os migrantes haitianos porque nós não podemos reclamar. Às
vezes, as empresas nos tratam com falta de respeito e nos pagam baixos
salários. Não temos assistência social. Maculène Chansly, 41 anos,
chegou ao Brasil em 2015, moradora do Bairro São Geraldo, (pesquisa
de Campo, 2018).

Na observação de campo no Bairro São Geraldo, percebe-se, na fala
dos haitianos, que a maioria está comercializando picolés. Era preciso
oferecer também a oportunidade de começar uma vida nova e buscar
alternativas para um futuro melhor, pois, para a grande maioria dos que aqui
chegava, o único objetivo era juntar dinheiro para poder trazer a família. Tal
fato tornou ainda mais urgente a necessidade de arrumar um emprego ou
uma fonte de renda para garantir seu sustento.

Aqui tem problema de crise de emprego, mas, além disso, parece que
as empresas têm problemas com os migrantes haitianos na questão de
salários. Às vezes, a vaga está disponível, mas, quando um haitiano vai
procurar e quiser negociar antes de trabalhar, a dona da empresa fala
para ele que não tem mais. Jessica Sainté, 32 anos, chegou ao Brasil em
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2015, moradora do Bairro Centro Comercial Manaus (pesquisa de
campo, 2018).

Os migrantes haitianos sublinham outros elementos que fazem parte
da caraterização deles sobre os empregos disponíveis. Para eles, os
empregos destinados aos migrantes são os mais difíceis. Existe uma forma
de restrição para eles de acessar qualquer trabalho, mesmo que tenham
formação acadêmica e profissional adequada para isso. Nesse ponto de vista,
preferem continuar fazendo seus próprios comércios. Uma forma de
enfrentar o desemprego e gerar renda, tanto para homens quanto para
mulheres, tem sido vender picolés pelas ruas da cidade.
Porém, a diferença é que os picolés são fabricados por uma
cooperativa organizada por eles e com o suporte logístico da Igreja São
Geraldo, fato que permite ampliar a margem de lucro em cada picolé
vendido. Vale notar a forma como os haitianos se apresentam ao público
manauense, pois, mesmo no contexto do trabalho, eles andam bem vestidos
pelas ruas da cidade. Nas observações em campo, feitas em Manaus, os
migrantes haitianos que vendem picolés na rua, geralmente se vestem da
seguinte maneira: homens portam, às vezes, um avental branco, denotando
a assepsia na venda do picolé, e, para se protegerem contra do sol e da chuva,
alguns deles levam um boné ou chapéu de cabeça também, e, em outros
casos, observei também o uso de um guarda-sol. Isso denota, por um lado, a
dificuldade para adaptar-se ao forte calor amazônico e, por outro, o cuidado
com a pele, mesmo tendo uma cútis com uma concentração maior de
melanina. No caso das mulheres, elas fazem uso de chapéus estilizados e de
sombrinhas para proteger contra dor de cabeça.
Destaca-se que a questão do emprego é um elemento transversal na
trajetória dos migrantes. O estatuto de migrante está fortemente ligado ao
trabalho no sentido que sua disponibilidade, seu acesso, suas condições no
país de origem, como no país de chegada são os elementos que vão
incentivar ou não o migrante a permanecer ou ir embora para outro lugar. O
acesso e as condições difíceis de trabalho serão um dos elementos
importantes para fundamentar essa questão.
Perguntado, o padre haitiano, Jameson Mercure, no Bairro São
Geraldo, sobre quais alternativas para construir a fábrica de picolés. Ele
respondeu que tiveram a ideia de montá-la com o intuito de que os haitianos
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pudessem ter um aumento de renda e o que era para ser apenas um meio da
vida acabou se transformando na profissão da grande maioria deles. Disse
que outro padre, Valdecir, e outras pessoas começavam com a fábrica, que
era um projeto pequeno,

com objetivo de gerar um ganho a mais com a venda do picolé, mas,
em virtude da questão do desemprego, começou a haver essa
oportunidade de renda extra, como o próprio emprego e fizeram da
venda de picolé a fonte de renda deles e, graças a esse projeto, muitos
conseguiram trazer seus filhos do Haiti e até alugar sua própria casa.
Padre Valdecir, 56 anos, morador do bairro São Geraldo, (pesquisa de
Campo, 2018).

A fábrica de picolés está instalada nas dependências do salão
paroquial, funciona das 8h às 18h e possui cinco funcionários, tendo à frente
o jovem haitiano Wilkenson Justin, que abraçou o projeto desde o seu início,
em 2014, e é o responsável pela produção. A fábrica possui duas máquinas
de congelamento (uma maior e outra pequena), uma batedeira, sete freezers
grandes e uma câmara frigorífica para armazenamento das polpas de frutas
no período de entressafras.
Saint-Vilord ou Mechand, como é mais conhecido pelos consumidores
ou vendedores haitianos de picolés, gerente do restaurante nas dependências
do salão paroquial, explicou que “algumas frutas aqui da região somente
aparecem em determinado período, como, por exemplo, o buriti, que está
dando agora, mas é preciso estocar para quando não for época não faltar”. E
salientou:

Estou no Brasil desde 2014, tenho dois filhos com minha esposa e
trabalhamos juntos para facilitar a melhor condição de nossa vida. Nós
somos o gerente responsável deste restaurante, que funciona de dia e de
noite. Durante o dia, nós cozinhamos o arroz com outros ingredientes,
à noite, nós fazemos banana frita (em crioulo, fritay). Mas, muitas
vezes, é a cozinha haitiana a maneira como cozinhamos. Eu devo dizer
a verdade, eu cheguei antes da minha esposa no Brasil indocumentado,
desde que solicitei o visto no Haiti, já que várias vezes o consulado
nunca me atendeu e eu queria chegar ao Brasil, eu fui obrigado a deixar
o visto para vir para o Brasil. Durante dois meses, não foi fácil, o trajeto
estava pesado por causa das dificuldades econômicas e da fome. Havia
muitos haitianos na viagem que perderam tudo o que tinham e até
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retornaram ao Haiti. Graças a Deus que cheguei aqui no Brasil, o trajeto
foi tão longo, como Panamá, Peru e Acre e agora em Manaus, chegaram
ao Brasil sem documentos. Todos os meus recursos foram gastos nesta
viagem, eu não posso te dizer o quanto esta viagem me custou, mas, se
não me engano, havia cerca de US $ 2.000,00. Mas hoje eu estou feliz
por poder recuperar o dinheiro que eu gastei graças a este restaurante
que nos trouxe muito. Saint-Vilord, 44 anos, chegou ao Brasil em 2014,
morador do bairro Centro Comercial Manaus (pesquisa de Campo,
2018).

No caso dos haitianos em Manaus, pode ser muito cedo para tirar
conclusões sobre o processo de integração na cidade, mesmo que seja um
fluxo migratório recente com alta taxa de rotatividade, porque, para muitos
destes, a cidade tem sido um sucesso, devido às motivações para entrar no
mercado de trabalho e comércio local. Para outros, a migração para países
como os Estados Unidos tornou-se outra opção menos atraente, apesar do
alto investimento e risco que tal decisão acarreta. Para quem fica na cidade,
pode ser o lugar de realização de transformações socioeconômicas, trocas
culturais e religiosas e também para realização suas vidas pessoais e em
família.

2 Migrantes haitianos como estratégia das famílias

Na nossa perspectiva, o desenvolvimento socioeconômico é definido
como uma transformação e melhoria de recursos, maneira pela qual um
migrante ou uma sociedade aloca meios limitados para a satisfação de
necessidades numerosas e ilimitadas no sentido socioeconômico. E, com
referência aos migrantes internacionais haitianos, exige participação ativa.
Torna-se, assim, um conceito dinâmico para representar atividades
econômicas ou produtivas geradoras de renda, realizadas individualmente
ou pessoalmente.
É também a melhoria de vida familiar dentro de uma sociedade.
Associadas ao desenvolvimento socioeconômico dos migrantes
internacionais, há ainda as ações para melhorar as condições de produção de
suas famílias nos países de origem. Incluem-se os fatores que sustentam esse
desenvolvimento nos níveis econômico, político e social. Neste estudo, o
desenvolvimento socioeconômico é medido de acordo com o exercício da
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atividade econômica e o envio de recursos financeiros. O envolvimento
socioeconômico torna-se, assim, um meio para que as famílias dos migrantes
em seus países de origem tenham acesso a um maior bem-estar,
proporcionando maior integração social.
Segundo Abdelmalek Sayad (1999), é difícil estabelecer vantagens da
migração (haitiana) para fins do desenvolvimento, uma vez que fatores não
controláveis estão envolvidos e é um processo que, dependendo do tipo de
migrante, pode ser considerado com recurso inovador, mas também varia de
acordo com os migrantes envolvidos, que criam fontes de emprego nos
países aonde chegam ou aqueles que são incorporados na estrutura
ocupacional do país de residência.
Do ponto de vista conceitual, a migração internacional se vincula à
ideia de Estados nacionais, materializando-se por meio do cruzamento das
fronteiras políticas destes (CASTLES, 2009). Assim, as migrações
internacionais só acontecem porque existem as fronteiras. Juridicamente
deveriam constituir a exceção no sistema de Estado-Nação, que se constrói
sobre a tríade: governo, povo e território, em que um povo estável (ou
estabilizado), localizado em um território definido, é ligado a um governo e
a um ordenamento jurídico que possui jurisdição (poder) sobre aquele
território. O migrante é aquele membro de um Estado que se desloca para
outro território e, portanto, coloca-se sob a jurisdição desse outro Estado.
Esses movimentos, no entanto, nunca foram exceção, o que revela o
caráter excludente do Estado-Nação em sua origem (SAYAD, 1999;
BAENINGER, 2013). A diferenciação entre nacionais e não nacionais cada
vez menos se justifica diante da internacionalização dos direitos humanos,
através da institucionalização e da regulamentação internacional destes,
principalmente a partir da segunda metade do século XX.
A questão da migração internacional haitiana também é constituída
por um número crescente de pessoas que saem do país: em 2015, cerca de
1,2 milhão de haitianos viviam no exterior, ou quase 11% da população. O
Gráfico 1 e a Tabela 1 que apresentam uma visão sobre o fluxo dos migrantes
haitianos e também sua distribuição para países desenvolvidos e países em
desenvolvimento.
O Haiti é um país do Caribe em uma área de 27.750 km 2. A sua
população em 2015 foi estimada em 10,5 milhões de habitantes, constituindo
os dez departamentos da região, Noroeste, Norte, Nordeste, Artibonite,
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Centro, Oeste, Sudeste, Nippes, Sul e Grande-Anse. Em 2005, o número de
migrantes era próximo de 1 milhão (correspondendo a 10,4% da população).
É importante destacar que a instabilidade política, a opressão econômica
e/ou as catástrofes naturais contribuíram para a configuração de novos
fluxos migratórios.

Gráfico 1 - Número dos migrantes internacionais haitianos, 2005-2015

Fonte: DAES (2015), organizado pelo autor (2018)

A maioria dos haitianos está em países desenvolvidos, embora a
porcentagem de migrantes haitianos nos países em desenvolvimento tenha
aumentado ao longo do tempo, constituindo novos polos do espaço
internacional haitiano, como Brasil e Chile, depois da tragédia do terremoto
ocorrido em 2010.

Tabela 1 - Migração internacional haitiana para países desenvolvidos e em desenvolvimento
Anos
2005
2010
2015
Total
9 57 722
1 092 025
1 200 940
Países desenvolvidos
617 857
702 804
870 662
Países em desenvolvimento
339 865
389 221
330 278
Porcentagem de vida em
países desenvolvidos (%)
64.5
64.3
72.5
Fonte: DAES (2015), organizado pelo autor (2018)
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Cerca de 300 mil haitianos são vítimas do terremoto que optaram por
migrar na América Latina e região do Caribe. Bahamas, Cuba, Curaçao, St.
Thomas, República Dominicana, Brasil e Chile estão entre os países de
destino onde os haitianos são mais marginalizados (MARCELINO, 2013;
OCDE e INURED, 2017).
Os migrantes poucos qualificados, muitas vezes indocumentados,
ficam extremamente vulneráveis nos países aonde chegam, uma vez que são
frequentemente vítimas de violação dos direitos humanos e trabalhistas.
Embora a vulnerabilidade dos migrantes entre os haitianos não seja nova,
nos últimos anos, essa situação se tornou cada vez mais complexa. Por
exemplo, muitos migrantes haitianos foram atraídos para o Brasil. No
entanto, devido a recentes crises políticas, econômicas e sociais que passa
este país, alguns daqueles que já estavam aqui se mudaram para outros
destinos na América do Sul e no Caribe, enquanto outros embarcaram em
viagens terrestres perigosas, incluindo a fronteira entre Estados Unidos da
América (EUA)-México e outros desafios migratórios (MARCELIN, 2017).
Em 2013, a desnacionalização de pessoas de origem haitiana na
República Dominicana colocou mais de 130 mil pessoas em risco de ser
apátridas, 76% das quais eram crianças (OCDE e INURED, 2017; UNICEF,
2016). Menos de um mês após a decisão do tribunal dominicano, mais de 50
mil pessoas de origem haitiana foram deportadas da República Dominicana.
Entre junho de 2015 e dezembro de 2016, cerca de 160.452 (cento e
sessenta mil quatrocentos e cinquenta e dois) pessoas cruzaram a fronteira
entre a República Dominicana e o Haiti, das quais 2.551 (duas mil
quinhentos e cinquenta e um) foram identificadas pela Organização
Internacional para as Migrações (OIM) como menores não acompanhados
(UNICEF, 2016). Os relatórios sugerem que as pessoas mais vulneráveis e
indocumentadas não receberam ajuda dos governos dominicanos ou
haitianos.
A situação especial dos haitianos na República Dominicana e o fato de
que esses dois países compartilham uma fronteira em grande parte porosa
têm empurrado as organizações de direitos dos migrantes no Haiti a se
dedicarem ao trabalho de defesa dos direitos humanos e do trabalho. As
deportações periódicas em larga escala de haitianos de vários países das
Américas ilustram a deterioração dos princípios básicos dos direitos
humanos (HANDERSON; MARCELIN, 2017), em particular para os
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migrantes pobres, uma vez que a marginalização econômica na era da
globalização os obriga a se moverem.

3 Características das remessas dos migrantes haitianos

Apesar do crescente interesse pela temática das remessas e maior
popularização do conceito entre estudiosos e formuladores de políticas,
ainda não há consenso quanto à sua conceituação. Não há conceituações que
esclareçam o termo de forma a dar conta de sua complexidade e variedade
no que tange às transferências. Economistas associam as remessas
geralmente a itens do balanço de pagamentos. Já as remessas dos
trabalhadores são ligadas ao conceito de recursos e refere-se às
transferências correntes de estrangeiros que permaneceram ou pretendem
permanecer por um período de pelo menos um ano em determinado país.
Além disso, devem ser adicionados a este registro dois outros aspectos
que também dizem respeito a remessas de dinheiro: a remuneração de
funcionários – dinheiro que as pessoas ganham para trabalhar fora do país
em que vivem formalmente (por exemplo, um emprego sazonal ou em que
o empregado se desloca diariamente); transferências de migrantes – são os
recursos que os migrantes trazem consigo quando se deslocam de um país
para outro.
Antes de abordarmos os principais elementos que caracterizam a
importância das remessas de migrantes internacionais haitianos, bem como
seu contexto de produção e de circulação, é necessário resgatar, mesmo que
brevemente, o histórico, ainda recente, dos estudos sobre remessas, de modo
a justificarmos algumas de nossas opções teóricas e metodológicas em torno
deste tema. Para compor este breve histórico, optamos por apresentar a
historiografia das remessas proposta por Luís Felipe Aires Magalhães (2017)
e Rosana Aparecida Baeninger (2013), por adotarem estes autores em uma
posição teórica e metodológica próxima à da nossa perspectiva.
Todavia, o seu esforço de categorização não substitui o próprio esforço
de síntese e sistematização de toda a literatura sobre remessas a qual não
cabe aqui desenvolvermos, tendo em vista os objetivos próprios, razão pela
qual não abrimos mão de sempre indicar a autoria da categorização e
sublinhar possíveis divergências em relação a ela.
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As remessas de migrantes constituem, desde 2003, a principal forma
de entrada de recursos externos na América Latina, competindo com os
investimentos das multinacionais (Investimento Estrangeiro Direto, IED).
São inúmeros os indicadores de sua importância para os países do
continente: no Haiti, representam 150% das exportações do país e oscilaram
entre 22% e 26% do PIB nacional nos últimos dez anos. Em Honduras,
representam 25% do PIB do país. Representam entre 15% e 20% do PIB na
Jamaica, El Salvador, Nicarágua e Guatemala. Representam entre 5% e 10%
do PIB em países como Belize, Equador, Granada e a própria República
Dominicana (MAGALHÃES, 2017; BAENINGER, 2013).
Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
(CEPAL, 2009), as remessas de migrantes atenuam as desigualdades sociais
e promovem a saída de milhões de famílias no Brasil e na América Latina
abaixo da linha da pobreza, passando a viver sob as condições mais
favoráveis (MAGALHÃES, 2017). A diminuição do volume das remessas
de migrantes, como consequência da crise, em um contexto de dependência
de remessas, funciona como um estímulo às famílias migrantes, no caso
haitiano, a procurarem novos destinos migratórios.
Parece-nos significativo que, no Haiti, entre 2005 e 2015, o valor das
remessas (como porcentagem do PIB do país) tenha atingido seu menor nível
em 2007, ano do início da crise capitalista, e apenas tenha recuperado o
patamar anterior à crise em 2010, ano em que a migração haitiana encontra
o Brasil. Especialmente desde 2012, as remessas como porcentagem do PIB
do Haiti voltaram a apresentar tendência de crescimento.
Inicialmente, é importante compreender que as remessas de migrantes
são responsáveis por financiar parte significativa do consumo corrente das
famílias receptoras e que são fundamentais também para que as economias
latino-americanas e caribenhas, dependentes que são, possam aliviar ou
mesmo equilibrar o déficit em seus balanços de pagamentos, através de
superávits na conta transferências unilaterais, promovidos pela entrada
destes recursos. Do exposto, entende-se que uma diminuição das remessas
de migrantes, conforme diagnosticado pela Cepal (2009), traz efeitos
perversos para milhões de famílias que as recebem, constituindo-se em uma
forma de contágio da crise capitalista aos países receptores. Essa conjuntura
guarda, certamente, relação com a redefinição dos fluxos migratórios, mas,
para investigar mais a fundo como que a dinâmica das migrações
internacionais pode ser condicionada pela diminuição das remessas e pelo
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agravamento das tensões migratórias, é importante definirmos precisamente
a situação de dependência de remessas por parte das famílias (e economias)
receptoras de remessas, particularmente no Haiti.
O conceito de dependência de remessas (MAGALHÃES, 2013;
BAENINGER, 2016) não se refere, propriamente, a uma análise otimista e
funcionalista destes recursos, tal como apresentado pelos organismos
internacionais, particularmente ONU e Cepal, mas sim a uma interpretação
mais ampla do tema, relacionada às condições de trabalho que originam as
remessas e às condições sociais e econômicas nas regiões das famílias no
país de origem em que as remessas são consumidas, realizadas.
Segundo essa interpretação dos autores, as remessas representam a
forma concreta de articulação entre as questões sociais e econômicas
distintas. Esta articulação integra, ainda, o trabalhador migrante no país de
destino e sua família, no Haiti. O valor de reprodução da força de trabalho é
significativamente inferior – o que explica, em essência, a própria existência
da remessa. A dependência de remessas é um conceito que expressa a
necessidade crescente que algumas famílias envolvidas no processo
migratório têm dos recursos enviados por familiares migrantes (BINFORD,
2002). Essa dependência está relacionada à forma com que esses recursos
são utilizados. Nesse sentido, as famílias serão dependentes à medida que
tais recursos sejam predominantemente utilizados para o consumo, a
subsistência, o pagamento dos gastos correntes com alimentação e educação,
por exemplo.
As remessas funcionariam, então, como um mecanismo de expansão
do consumo das famílias de origem, desencadeando uma relação de
dependência por parte dessas famílias em relação a esses recursos, ou seja,
constituindo a já citada dependência de remessas. O acréscimo no nível do
consumo, por seu turno, amplia as necessidades materiais dessas famílias. A
ausência de estruturas produtivas inclusivas no país faz com que essa
expansão no nível de consumo, ou mesmo a sua manutenção, seja possível
apenas com o afluxo de novas remessas, o que concretamente tende a
significar a emergência de novos fluxos migratórios internacionais de outros
familiares que permaneciam no país (Haiti).
Consideramos que a migração contribui para o desenvolvimento social
e econômico, ao menos no âmbito local, onde há efeitos diretos e indiretos
das remessas enviadas pelos migrantes internacionais haitianos,
estruturando a atividade econômica local das famílias de modo tal que a
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incidência da migração internacional futura desacelere. Ou seja, os
investimentos das remessas – ou os efeitos indiretos de seu desembolso –
provêm a base para condições de trabalho humanas e um nível de
remuneração suficiente para sustentar um modo de vida digno.
Numerosos domicílios individuais e a maioria dos domicílios em
inúmeras comunidades ricas têm usado o dinheiro das remessas para
ascender socialmente, ao menos por certo tempo. Porém, um número
elevado de domicílios e de comunidades não tem sido beneficiado. Essa
situação tende a favorecer novas migrações, a fim de proporcionar a base
para um nível de vida que somente pode ser mantido graças a um fluxo
constante de remessas (BINFORD, 2002).
Em maio de 2018, em sua apresentação na Universidade Quisqueya
(UNIQ), Charles Castel, ex-presidente do Banco da República do Haiti,
enfatizou o impacto positivo das remessas privadas recebidas do exterior
para o Haiti. Argumentou que as remessas, aumentando a renda disponível
e reduzindo a pobreza nos estratos sociais haitianos, aliviam a pressão sobre
o Estado, disse Charles Castel, destacando que as remessas certamente
ajudam a diminuir as diferenças sociais. Ele afirmou que as remessas
também proporcionaram a aplicação de recursos em educação, um setorchave para o desenvolvimento, bem como de capital para
microempreendedores no setor de serviços. Destacou ainda a importância
das remessas para as questões de educação, moradia, alimentação e
microempresas.
Durante seu discurso, Castel salientou que as remessas de dinheiro da
diáspora haitiana tendem a aumentar quando há catástrofes no Haiti:
ciclones, terremotos, entre outros. Mesmo em 2008, ano marcado por uma
grande crise bancária e financeira, as remessas permaneceram estáveis,
afirmou Charles Castel, sinalizando os esforços e sacrifícios feitos pelos
parentes na diáspora que apoiam suas famílias no Haiti.
No Haiti, as remessas são direcionadas para o consumo. Segundo
Charles Castel, o desafio agora é redirecionar as remessas para outros eixos.
Orientar remessas para poupança e investimento é outro desafio para o Haiti,
disse. Nos primeiros quatro meses de 2018, as remessas privadas recebidas
do exterior aumentaram em 30,94% do PIB, afirmou Castel. Para explicar a
importância das remessas, Charles Castel disse que uma renda nacional de
US $ 700, no Haiti, não é suficiente para o sustento de uma família. Um
bilhão de dólares por ano, diz ele, é a quantia que o Estado consegue gerar.
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As remessas devem ser capitalizadas para equilibrar os gastos públicos
e investimentos que permitem ao país ser mais competitivo. As remessas de
dinheiro da diáspora atingiram em 2017 a quantia de três bilhões de dólares
norte-americanos. Elas contribuem para preencher parcialmente uma lacuna
na balança comercial do país (Relatório elaborado pelo autor, 2018, durante
palestra do ex-presidente do BRH sobre as remessas, na Universidade
Quisqueya). Existem poucos estudos que abordam as consequências
econômicas e sociais das remessas dos trabalhadores migrantes
internacionais haitianos para suas famílias no seu país e a desigualdade
socioeconômica naquele Estado. O montante de remessas enviadas ao Haiti
pelos migrantes aumentou todos os anos durante 2005-2015, o que atraiu
meu interesse em estudar a temática.
Neste trabalho de artigo, apresentamos alguns elementos para entender
quais são as consequências dessa chegada de remessas sem contrapartida, a
situação de pobreza e desigualdades que caracterizam a sociedade haitiana.
Embora as expectativas macroeconômicas em relação às remessas para
algumas famílias sejam benéficas, minha análise mostra que é melhor ser
mais cauteloso ao prever as possíveis consequências dessas remessas dos
migrantes haitianos na economia e na sociedade haitianas.
Além disso, um país como o Haiti não pode depender apenas dos
efeitos das remessas, devido aos grandes problemas enfrentados, nem
mesmo a população local. As remessas não estimulam o desenvolvimento
sustentável nem melhoram a economia do país a fim de encontrar recursos
para competir com os produtos importados, que desencorajam os
investidores locais. Não são suficientes para reduzir a inflação tão
rapidamente quanto aumenta a migração internacional haitiana. Charles
Castel, em sua palestra sobre as remessas dos migrantes haitianos, leva em
conta o desenvolvimento social e econômico das famílias individuais e
coletivas, mas isso não promove o bem-estar do Estado haitiano.
Pudemos perceber com base nos dados sobre as remessas de 26
migrantes haitianos entrevistados no bairro São Geraldo e no Centro
Comercial de Manaus que esses recursos são destinados e utilizados
efetivamente para o consumo e a subsistência das famílias no Haiti. No
âmbito da teoria sobre as remessas de migrantes, essa utilização não pode
ser desprezada ou ignorada: trata-se de famílias que desenvolvem relação de
dependência com essas remessas. A Tabela 2 explica as remessas dos
migrantes haitianos constatando a sua regularidade.
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Ratificando a reflexão de Castel, o resultado obtido durante a pesquisa
de campo sobre o impacto das remessas no país de origem foca os seguintes
temas: impacto sobre a repartição do rendimento; a redução da pobreza; o
bem-estar individual; efeito das remessas sobre a economia nacional; as
incidências sobre o emprego, a produtividade e o crescimento; papel das
remessas na cobertura dos déficits da balança comercial e da balança das
operações correntes. O peso das remessas é importante, mas é a sua
utilização que mais interessa.

Tabela 2 - Envio de remessas aos familiares que permanecem no Haiti
Remessas de migrantes
Total
Enviam
24
Não envia
1
Não respondeu
1
Total
26
Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Porém, para os países em desenvolvimento como o Haiti, as migrações
internacionais e diásporas haitianas são componentes da realidade nacional,
mais dinâmica do que os fluxos de investimento direto estrangeiro, de
comércio ou de tecnologia. As remessas constituem uma importante fonte
de capitais para esses países e uma fonte de divisas mais estável do que
outros fluxos de capitais privados. Tanto as remessas utilizadas para fins de
consumo como para investimento trazem benefícios às famílias no país de
origem, bem como às populações haitianas que as recebem. Devem ser feitos
esforços para que as remessas dos migrantes impactem o desenvolvimento
econômico e social.
É predominante a realização de remessas, mesmo sob as duras
condições do mercado de trabalho em que atuam os haitianos e os gastos
elevados com aluguel no país de chegada. Alguns dos entrevistados enviam
todo dia 5 de cada mês e também duas vezes por mês, remessas no valor de
R$ 1.000,00 e 1.500.00 para as famílias e os filhos que ficaram no Haiti. Boa
parte deles possui dois empregos. As entrevistas revelaram, ainda, que as
remessas não chegam a ultrapassar R$ 2.000,00, como mostra a Tabela 3, e
que o valor monetário mais comum é o de envio de até R$ 600,00 para
manter a regularidade.
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Meu pai mora em Miami, EUA, e minha mãe, no Haiti. Migrei quando
ainda era criança. Eu tenho um filho pequeno que fica com minha
família, especificamente minha mãe, no Haiti. É uma família cujos
membros vivem em três países diferentes (Estados Unidos, Brasil e
Haiti). A tradição de migração para os Estados Unidos foi quebrada por
mim, porque migrei para o Brasil por dificuldades de entrada e emprego
de migrantes para os Estados Unidos, o que faz uma grande diferença
no nível de remessas. Jean-Renand Blaise, 28 anos, chegou ao Brasil
em 2013, morador do Bairro Centro Comercial Manaus, (pesquisa de
Campo, 2018).

A migração para o Brasil, nesse contexto, é mais do que um projeto
individual: é uma estratégia familiar para manter a subsistência, dificultado
pela intensificação da crise econômica e social pós-terremoto. Uma
estratégia que expressa a falta de garantias e de perspectivas de reprodução
social no Haiti e a migração se dá na busca dessas garantias e perspectivas
em outros países.

Tabela 3 - Valor das remessas dos haitianos entrevistados no Bairro São Geraldo e no Centro
Comercial
Valor
Total
Até R$ 600,00 por envio
12
De R$ 600,01 a R$ 1.000,00 por envio
7
De R$ 1.000,01 a R$ 1.500,00 por
4
envio
De R$ 1.500,01 a R$ 2.000,00 por
2
envio
Mais de R$ 2.000,00 por envio
0
Não envia remessas
1
Total
26
Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Como se vê, na mesma tabela citada que contém os valores enviados
pelos migrantes, relativamente poucas remessas são gastas em investimento,
em grande parte devido à capacidade limitada dos beneficiários das famílias
para empreender e gerenciar atividades produtivas, por um lado, e à falta de
confiança de migrante em estruturas intermediárias, por outro lado. Esses
dois fatores explicam em grande parte as dificuldades encontradas pelos
projetos-piloto que buscam desenvolver investimentos produtivos dos
migrantes internacionais haitianos.
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O significativo potencial que as remessas representam para o
desenvolvimento socioeconômico levou alguns países, como o Haiti, a
colocar em prática mecanismos de alavancagem para incentivar os migrantes
a dedicar parte de suas remessas a fundos de atividades cotidianas. Outros
criaram instrumentos financeiros específicos para absorver parte das
remessas, complementá-la com recursos financeiros de fontes públicas e
facilitar as condições de vida entre migrantes e órgãos de desenvolvimento
da produtividade. Em uma entrevista, Wadner Mesidort diz:

Eu vim da cidade de Leogane, no Oeste, moro no Brasil há dois anos,
mas minha família ainda está no Haiti e temos quatro filhos. Eu gosto
daqui porque me apaixonei pelo país. Como eu já conheço alguns
haitianos sei também que os mesmos gostam do nosso Brasil. Eu, desde
que cheguei aqui, trabalho já, porque minha responsabilidade é tão
pesada, meu amigo, quando eu saio para outros países não posso
escolher muito, tenho que trabalhar duro para ajudar minha família no
Haiti. No passado, eu costumava enviar dinheiro duas vezes por mês
por causa de minha atividade como moderada e, às vezes, eu trabalhava
como técnico de alvenaria no Estádio de Manaus. Meu amigo, eu posso
te dizer que o Brasil é um país que eu amo tanto, aqui eu estou
trabalhando dia e noite para ganhar dinheiro e ajudar a minha família,
muitas vezes eu mandei R$ 1.400,00 por mês mesmo duas vezes, agora
não é tão fácil de fazer isso, como o real diminuiu em relação ao dólar,
isso me dificultou consideravelmente, mas é um compromisso enviar
para a minha esposa para que ela não trabalhe e minha mãe é uma viúva.
Mas, em princípio, francamente vou levar a nacionalidade brasileira
para facilitar o privilégio, já entramos no processo de naturalização, não
preciso ir aos Estados Unidos para trabalhar, já que fiquei muito bem
no Brasil. Trarei toda a minha família aqui por causa de nossa
participação como diáspora na vida cotidiana de nossa família. Eu não
sei para outras pessoas, mas eu me naturalizo. Wadner Mesidort, 34
anos, chegou ao Brasil em 2016, morador do Bairro São Geraldo,
(pesquisa de Campo, 2018).

Independentemente se os motivos migratórios são políticos,
econômicos ou culturais, o cerne de alguns fatores é a capacidade de
inserção social do meio envolvido, no sentido de envolvimento de cidadãos
e migrantes, em estruturas que são significativas e asseguram a consecução
de objetivos socialmente definidos (PIERRE, 2014). Nesse sentido, o
emprego, a proteção social e os laços interpessoais de tipo étnico ou
comunitário formam esses protótipos de estruturas. A relação entre migração
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e desenvolvimento socioeconômico é afetada de forma diferente pela
capacidade de organizar a integração social dos indivíduos, especialmente
no que tange a um emprego estável e protegido, que gere renda suficiente
para dar garantia de um padrão de vida satisfatório.
A complexidade da relação entre migração e desenvolvimento
econômico se prende a uma série de parâmetros, como o sucesso migratório,
a natureza da migração e a manutenção de vínculos entre migrantes e as
pessoas que ficam no país de origem. A migração é bem-sucedida quando
os migrantes podem se integrar em estruturas significativas. Esta inserção
pode depender do grau de abertura do país de chegada, do status do migrante,
bem como do fato de serem ou não qualificados e do contexto histórico.
Como vimos, no caso do grupo migrante haitiano: as remessas são
enviadas exclusivamente para o sustento da família, e utilizadas, por sua vez,
apenas para financiamento de consumo, educação e agricultura (e, em menor
medida, para gastos com moradia dos familiares). Não há qualquer menção,
seja na finalidade do envio, seja propriamente na utilização das remessas, de
investimento econômico e social, produtivo ou financeiro, destes recursos.
A dualidade entre consumo e investimento é particularmente
importante no estudo das remessas porque ela não se refere apenas às opções
e escolhas tomadas pela família, mas também, e principalmente, às suas
necessidades mais urgentes, as quais são condicionadas por sua posição na
estrutura econômica e social do Haiti. Em outras palavras, a forma de
utilização das remessas é uma expressão da estratificação socioeconômica
no Haiti. É justamente nos domicílios mais pobres que as remessas são
utilizadas prioritariamente para o sustento.

Tabela 4 - Forma de envio das remessas pelos migrantes haitianos entrevistados no Bairro
São Geraldo e no Centro Comercial de Manaus
Forma de utilização das remessas pela família
Total
Consumo familiar
18
Moradia de dependentes
1
Investimento econômico
1
Investimento em educação para dependentes
6
Total
26
Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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A regularidade no envio das remessas também é um elemento presente
no cotidiano dos migrantes haitianos residentes no Bairro São Geraldo e
Centro Comercial de Manaus e de suas famílias no Haiti.

Tabela 5 - Regularidade de envio das remessas mensais dos migrantes haitianos entrevistados
no Bairro São Geraldo e no Centro Comercial de Manaus
Há regularidade no envio de remessas?
Total
Sim
Não

22
3

Não respondeu

1

Total

26
Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Os migrantes que têm a obrigação de enviar dinheiro mensalmente ou
que não enviam regularmente mantêm relações sociais fortes e próximas
com seus membros familiares no Haiti. Por outro lado, aqueles que
transferem dinheiro anualmente preferem pertencer a um relacionamento
familiar fraco ou estendido com o Haiti, a menos que seja a persistência do
desemprego que os obriga a fazer apenas uma transferência por ano no caso
contrário.
Complementando as questões que envolvem as tabelas (4 e 5), Maxo
Bonhomme relatou:

Acabei de encontrar emprego (eu estava desempregado há três meses,
desde o fechamento de meu negócio), recebendo R$ 1.330,00 líquidos
em meu trabalho de operador de estoque em uma empresa da cidade.
Além disso, pago mensalmente R$ 455,00 para o aluguel do meu quarto
sem janela, aproximadamente 10 km do Centro Comercial de Manaus.
O que resta deve ser economizado todo mês para que eu possa arcar
com minhas despesas. É possível enviar fundos de até R$ 700,00 para
minha família no Haiti.
Ao fazer essa emergência, sei o quanto esse valor é importante para a
necessidade básica da minha família. Para isso, envio esses recursos.
Maxo Bonhomme, 38 anos, chegou ao Brasil em 2011, morador do
Bairro São Geraldo, (pesquisa de Campo, 2018).
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Maxo Bonhomme e todos os migrantes haitianos interlocutores
informaram que realizaram remessas para o sustento de suas famílias no
Haiti. Nenhum deles afirmou ter tido o propósito de compra de imóvel, carro
ou abertura de um negócio. O Merilien Fred prosseguiu:

Agora estou fazendo esse pequeno negócio porque não tenho trabalho,
mas não vou continuar. Eu ganho muito mais nas atividades do meu
trabalho, já que temos que pagar o aluguel e as outras necessidades que
são as causas fundamentais que me obrigam a entrar nesse negócio.
Apesar de eu não ganhar muito dinheiro, a responsabilidade é muito
grande, minha esposa está comigo, há duas crianças no Haiti para
cuidar, tenho que enviar dinheiro todo mês. Merilien Fred, 47 anos
chegou ao Brasil em 2012, morador do Bairro Centro Comercial
Manaus, (pesquisa de Campo, 2018).

Quando indagada se a Sra. Anita Massillon acredita que participa do
desenvolvimento social e econômico do Haiti, ela respondeu prontamente:

Absolutamente, sim. Devo dizer-lhe, todos os outros haitianos que
deixaram o país cumprem com suas responsabilidades para com suas
famílias no Haiti. Eu estou aqui há cinco anos, mas minha esposa tem
três anos. Estamos dispostos a trazer nossos filhos. Anita Massillon, 39
anos, chegou ao Brasil em 2013, mora a 10 km do Centro Comercial de
Manaus, (pesquisa de Campo, 2018).

A fala dessa migrante explicita algumas dificuldades que passam,
afirmando que não consegue encontrar um emprego, já que o objetivo
fundamental de deixar o seu país era trabalhar para assumir a
responsabilidade pelas despesas de sua família e filhos que estão no Haiti à
espera de recursos financeiros. Conforme relata Joceline Fleury:

Na verdade, o Haiti não nos ofereceu nada. Eu sempre agradeci a Deus
por me ajudar a deixar o Haiti há 13 anos. Eu não vim para o Brasil
antes, vivi 11 anos na Venezuela. A crise política e econômica me
obrigou a vir para o Brasil. Eu tenho uma casa na Venezuela e eu vim
com a minha filha, outro filho que tenho ficou com a minha mãe lá. Eu
viajo para a Venezuela a cada dois a três meses para visitar minha
família porque a maioria dos meus bens está lá. Eu sempre estou falando
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sobre o Haiti, porque meus irmãos e irmãs ficaram. No entanto, quando
eu estava na Venezuela, mandava dinheiro para eles com muita
frequência. Agora, no Brasil, ainda é diferente porque não trabalho, é
do comércio que vivo o que fez diminuir a transferência. Preocupo-me
muito com eles por causa da situação econômica e social do Haiti. Estou
sempre ajudando eles, ainda que não frequentemente, como quando
estava na Venezuela. Enviei apenas R$ 600,00 em torno de dois a três
meses por falta de trabalho aqui no Brasil. Joceline Fleury, 25 anos,
chegou ao Brasil em 2016, morador do Centro Comercial de Manaus,
(pesquisa de Campo, 2018).

Embora recentemente conhecido, nos últimos anos um conjunto de
trabalhos tem especificamente chamado a atenção para diferentes aspectos
sociais e simbólicos presentes no uso de remessas, além de sua dimensão
estritamente econômica, atribuindo especial importância ao contexto social
em que são recebidos remessas e o papel dos fatores socioculturais no
comportamento econômico.
A Tabela 6 mostra que as finalidades para as quais as remessas são
enviadas pelos migrantes haitianos nem sempre correspondem à forma como
são utilizadas pelos familiares residentes no Haiti. Os interlocutores, quanto
a esse quesito, puderam responder com mais de uma opção a esse
questionamento.
Tabela 6 - Finalidade do envio de remessas no Haiti
Finalidade do envio das remessas ao país de
Total
origem
Sustento da família
24
Compra de imóvel
1
Compra de automóvel
0
Abertura de negócio
1
Total
26
Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Com base nessas informações, percebemos que as remessas são
utilizadas pelas famílias dos migrantes haitianos para o sustento delas e
financiamento de educação de dependentes de migrantes. Sendo assim, as
condições materiais e de vida são completamente transformadas,
minimizando a pobreza no Haiti. No entanto, essas remessas haitianas, as
migrações e o desenvolvimento socioeconômico são reavaliados de forma
mais otimista e positiva, com um enfoque de negação da possibilidade de
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que essas remessas possam trazer efeitos sociais e econômicos perversos,
como os já descritos. Liliane Mercius ressalta as qualidades do Brasil:

Sempre ouvi dizer que o Brasil é um país cheio de oportunidades e que
amam estrangeiros. Eu nunca estive em outro país, viajei diretamente
para o Brasil, mas aqui percebi que é a realidade que eu pensava desde
o Haiti. Todo mês pelo menos mandava R$ 805,00 para minha família,
especialmente para minha mãe, já que ainda não tenho filhos. O povo
brasileiro é acolhedor. O brasileiro não tem que te conhecer para te
ajudar, acho muito interessante. Liliane Mercius, 23 anos, chegou ao
Brasil em 2015, morador do Bairro Centro Comercial Manaus,
(pesquisa de Campo, 2018).

Observações são muito explícitas também sobre as recomendações das
famílias no Haiti, que querem uma mobilidade social para os seus filhos fora
do país. Esses elementos foram percebidos no relato dos interlocutores.

Minha chegada ao Brasil foi motivada por várias razões, o Haiti não
tem muitas oportunidades... Um dia tive uma conversa com meu pai e
ele me disse: “filho, olha, faz tempo que cada eleição eu voto e continuo
a votar na esperança de uma transformação econômica e social que
nunca vai acontecer. Então, se você ficar no Haiti, você vai viver a
mesma realidade que eu. Eu vi que muitas pessoas vão para o Brasil ou
Chile e outros países e já começam a ajudar as famílias três meses
depois. Acho que seria melhor para você e para nós se você puder ir
também”. Fiquei um tempo, finalmente, quando vi que o Haiti é parado
na “luz vermelha”, tentei vir para o Brasil, escutando os conselhos do
meu pai. Efetivamente hoje, graças a Deus, envio dinheiro para eles e
ajudo a pagar a universidade para minha irmã. Rosemond Altidort, 26
anos, chegou ao Brasil em 2015, morador do Bairro São Geraldo,
(pesquisa de Campo, 2018).

Nesse trabalho, foi possível perceber a emoção que sente o migrante
ao ganhar dinheiro e ter condições de enviar mensalmente recursos ao Haiti.
Demonstram satisfação em participar ativamente de algumas atividades de
familiares residentes naquele país, como o interesse deles pelo aprendizado
universitário de membros de sua família, uma vez que acreditam na
importância do conhecimento intelectual.
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Eu tenho dois filhos aqui no Brasil, moro com minha família. Antes
morava na Venezuela, desde 2010, razão política e econômica me
obrigaram a vir para Manaus em 2015. Estou sempre em contato com
meus parentes no Haiti. Meu pai faleceu e, por isso, não consigo
esquecer-se de minha mãe e envio um pouco de dinheiro para ela. Sou
do departamento de Artibonite no Haiti. Veronise Cadet, 25 anos,
chegou há cinco anos à Venezuela e três anos ao Brasil, moradora do
Centro Comercial de Manaus, (pesquisa de Campo, 2018).

Essas remessas haitianas, as migrações e o desenvolvimento
socioeconômico são reavaliados de forma mais otimista e positiva, com um
enfoque de negação da possibilidade de que essas remessas possam trazer
efeitos sociais e econômicos perversos, como os já descritos.
Sendo assim, apreende-se uma análise sobre os efeitos produtivos
dessas remessas, ainda que a maior parte delas seja utilizada para o sustento
(BAENINGER, 2013; MAGALHÃES, 2017). Por meio delas, dá-se
impulso ao comércio, ao setor de serviços, ao sistema bancário da região,
entre outros, o que acarreta desenvolvimento econômico e social,
incentivando atividades de investimento produtivo. Por fim, este enfoque
inaugura o debate sobre a relação entre consumo e investimento nas formas
de utilização das remessas.

Tenho dois filhos, mas devo dizer a verdade: eu estava na Faculdade de
Direito e Economia no Haiti, onde estudei ciências da economia. A
situação era muito difícil no Haiti. Depois de completar os estudos,
estou no Brasil somente para trabalhar, já que meus dois filhos não estão
me acompanhando, um deles está no Haiti e o outro está com a mãe
dele aqui no Brasil. Moro com outra mulher. Não me arrependo de estar
no Brasil, trabalho dia e noite para ajudar meus filhos e minha mãe, já
que ela não trabalha mais. Verlot Joseph, trabalha no aeroporto na
companhia aérea, 33 anos, chegou ao Brasil em 2013, morador do
Bairro Centro Comercial Manaus, (pesquisa de Campo, 2018).

Verlot Joseph, durante a entrevista, ressaltou que tinha apenas cinco
minutos para fazer uma transferência de mil dólares reais (R$ 1.000) para o
Haiti, mas destacou que considera a sua participação no desenvolvimento
socioeconômica naquele país é muito ativo.
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Podem-se destacar como possíveis efeitos positivos das remessas a
atenuação das desigualdades, o incremento nos investimentos produtivos e
a diminuição da pobreza nos países receptores destes recursos.

No Haiti, eu estava em uma dificuldade dolorosa porque eu fiz uma
graduação na universidade, mas não consegui encontrar trabalho, razão
central que me obrigou a deixar meu país. Recebi visto do Haiti para
chegar a Manaus. No Brasil, minha experiência é boa, porque eu não
estava trabalhando no Haiti, agora tenho a possibilidade de enviar
dinheiro para minha família, sou muito jovem, depois, tendo concluído
um estudo aqui, pretendo voltar ao Haiti. Tichard Verson, 34 anos,
chegou ao Brasil em 2015, morador do Bairro São Geraldo, (pesquisa
de Campo, 2018).

Como pesquisador haitiano, posso afirmar que a maioria dos haitianos
que saiu do país o fez para encontrar melhores condições de vida, assim
como atender necessidades sociais, educacionais e outras necessidades
básicas. Alguns entrevistados relataram que suas condições de vida
melhoraram completamente após a saída do Haiti. Outros estão
desempregados e o motivo de sua vinda para o Brasil foi o futuro incerto que
os aguardava naquele país. Essas situações se repetem nas entrevistas e na
transformação econômica e social pela qual passam suas famílias no Haiti
devido ao envio das remessas.

3.1 Efeitos das remessas haitianas

É importante enfatizar a relevância das remessas dos migrantes
internacionais haitianos para o desenvolvimento socioeconômico do Haiti,
destacando o papel que eles podem desempenhar como capital humano para
a educação, investimentos imobiliários, entre outros. No entanto, as
remessas são usadas principalmente na compra de alimentos e outros bens
de consumo para a família que permanece no Haiti.
Pode haver uma evolução no uso de fluxos financeiros, que, como
disse, são inicialmente aplicados nas despesas de consumo primário
individual ou da família, na transformação da vida precária, satisfazendo as
necessidades imediatas de consumo. Dá-se ênfase também aos benefícios
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reais ou potenciais para o desenvolvimento socioeconômico do país,
derivado da contribuição que os migrantes destinam ao financiamento de
suas famílias haitianas. Sendo assim, a maior parte das remessas de
migrantes haitianos ainda é gasta em consumo são de valor inestimável, pois
suprem as necessidades básicas e amenizam a pobreza das suas famílias no
Haiti. Os migrantes são a esperança de suas famílias.
Cabe ressaltar que os fluxos financeiros iniciados pelos cidadãos
haitianos altamente qualificados contribuem para o desenvolvimento
socioeconômico subjacente à migração internacional e à diáspora haitiana
(Observatório ACP sobre as migrações, 2014. Doura Fred, 2010) salienta
que as remessas realizadas por migrantes haitianos representam mais de 50%
do produto interno bruto do país [...] e podem ter um efeito preponderante
no país de várias maneiras: 1) como entradas de capitais estrangeiros, esses
envios ajudam a financiar o déficit comercial, melhorando assim a situação
da balança de pagamentos do país; 2) em países de baixa e média renda,
esses recursos aumentam a renda daqueles que os recebem [famílias],
reduzindo diretamente a pobreza e ajudando a preservar os padrões de
consumo doméstico, contribuindo indiretamente para estabilizar a atividade
econômica do país (PNUD, 2005). Além disso, um estudo de Gupta (2007),
em uma amostra de 76 países, aponta um aumento de 10% nas remessas em
relação ao PIB, o que leva a uma redução de 1% na taxa de pobreza
(PIERRE, 2014; DOURA, 2010).
Essas remessas podem suprir, em maior ou menor grau, as
necessidades de consumo da família que ficou no país de origem, cuja renda
monetária é frequentemente baixa e instável. Destarte, ao aumentar os
rendimentos e diversificar suas fontes, os recursos dos migrantes contribuem
para melhorar a vida cotidiana das famílias, auxiliando-as na superação das
situações de crise econômica.
Alguns estudos sobre essas remessas indicam que as famílias que as
recebem têm um padrão de vida mensal mais alto do que a média nacional.
Bénédique Paul (2008) também afirma que, segundo estimativas, cerca de
95% das remessas transferidas de migrantes haitianos são utilizadas nas
despesas de consumo da família no país de origem, assim como para cobrir
os custos de saúde e educação, vestuário, aluguel e aquisição de itens
domésticos e necessidades urgentes do consumidor (DOURA, 2010; HEIN,
2010). As remessas para o Haiti também podem ser usadas para construir ou
adquirir uma casa ou terreno. Ressaltamos que o investimento em educação
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ou saúde, por outro lado, melhora o capital humano do país e, portanto, tem
um efeito sobre a sua produtividade em longo prazo, na medida em que essa
capital permanece no país.
As remessas dos migrantes haitianos também podem financiar
pequenas e médias empresas, comércio ou pequenos projetos de
infraestrutura locais. O consumo aumenta a demanda por produtos locais,
onde a oferta é elevada, ou seja, a produção doméstica responde
positivamente a uma crescente demanda por bens e serviços, ao mesmo
tempo em que controla o aumento dos preços. Esses recursos oriundos dos
haitianos repatriados podem, nesse caso, desempenhar um papel importante
para os consumidores haitianos, pois contribuem para o crescimento
econômico e, consequentemente, para a promoção de empregos e
investimentos no país. O Haiti, por meio de políticas econômicas, multiplica
essas remessas advindas da diáspora geralmente nos países em que os
migrantes se encontram (PIERRE, 2014).
Essas remessas migratórias haitianas representam uma forma de
proteção, segurança contra incertezas e precariedades por que passam os
familiares que permanecem no país. A migração de mão de obra também
permite aliviar a concorrência no mercado de trabalho nacional, diminuindo
assim as tensões ligadas à falta de postos nesse mercado. Além disso, os
rendimentos da migração podem estimular a atividade econômica local e, de
certa forma, substituir o crédito e outras formas de financiamento que muitas
vezes são inacessíveis às populações pobres e mal adaptadas às suas
necessidades. No entanto, os fatores que levaram as pessoas a migrar
também são muitas vezes aqueles que limitaram o potencial produtivo das
remessas. No entanto, a falta de serviços públicos do Estado haitiano e de
infraestrutura limita severamente as potencialidades produtivas das
remessas.

3.2 O impacto das remessas no Haiti

Existe uma predominância de padrões de consumo em relação à
acumulação e ao aumento das importações, que contribui para a elevação do
déficit comercial. A satisfação dos novos padrões de consumo geralmente
implica um aumento nos bens importados, o que, por sua vez, compensa o
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impacto positivo das remessas de migrantes nas reservas cambiais. As
remessas migratórias são substituídas pela oferta de mão de obra e, como já
explicitadas, são importantes para a renda familiar no país de origem, mas
seu impacto na produção agrícola e na produtividade também é bastante
significativo.
No Haiti, as remessas podem afetar a agricultura, uma vez que
proporcionam às famílias a oportunidade de manter o mesmo nível de renda,
reduzindo a oferta de mão de obra. Esse fenômeno, que pode ser descrito
como benéfico, surte também efeitos na contramão do crescimento da
produção agrícola. Isso porque, ainda que as remessas proporcionem a
compra de equipamentos agrícolas, as famílias que recebem esses recursos
decorrentes da migração internacional atingem níveis de produção
significativamente menores que as famílias locais que não contam com essa
ajuda.
As remessas representam uma forma de seguro, afirma Flore Gubert
(2003). Os países que recebem grandes quantidades de remessas (o que
equivalente a 4% a 31% do PIB), segundo o Banco Mundial (2006-2007),
assim como o Haiti, geralmente modificam suas taxas de câmbio, taxas de
juros e saldo de pagamentos. Segundo Doura (2010), a entrada maciça de
remessas da diáspora é suscetível de desencadear uma sobrevalorização da
taxa de câmbio real com consequente perda de competitividade – preço.
Essas remessas, aliadas à assistência externa, contribuem para as ações
do Estado haitiano na mobilização dos diferentes componentes do espaço
orçamentário, como recursos públicos (receitas fiscais e não fiscais), e
também influenciam o financiamento alternativo (empréstimos internos,
criação de empresas). Isso, por sua vez, pode levar a sonegação de receitas
fiscais referentes a essas remessas e também certas negligência da gestão
pública e privada. O efeito inflacionário resultante dessa demanda não é
comum ao resto da população que não recebe recursos do exterior.
Essas remessas da diáspora haitiana podem provocar inflação na
economia do país, causando especulação nas transações de compra e venda
de terrenos para a construção de casas e/ou para investimento do capital.
Muitas vezes, as propriedades são supervalorizadas, custa de duas a quatro
vezes o valor econômico real (PAUL, 2008; DOURA, 2010; PIERRE,
2014). Essa especulação afeta significativamente o setor imobiliário,
provocando o aumento do preço dos materiais de construção e uma elevação
dos preços de aluguel. Esses recursos geram uma propensão ao consumo e a
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altos gastos, o que, por sua vez, prejudica os consumidores locais que não
conseguem acompanhar o aumento de preços. As remessas acabam
substituindo outras formas de renda, em vez de complementá-las, criando
uma forma de assistência e dependência da família no país de origem em
relação aos trabalhadores migrantes.
Hein de Haas (2010), ao tratar de remessas de migrantes, busca
aproximar este tema da materialidade das relações capitalistas de produção
e aponta que a esfera de circulação das remessas de migrantes possui duas
etapas: a etapa internacional, na qual as remessas circulam entre os países e
são catalogadas no Balanço de Pagamentos do país de onde o migrante partiu
e do país aonde chegou; e a etapa nacional, em que as remessas chegam às
famílias no país de origem e compõem uma dinâmica econômica, social e
demográfica específica, particular, daquela região que as recebe.
É importante entender cada uma dessas etapas, com suas
peculiaridades envolvendo um mesmo e indissociável processo – a
circulação das remessas. A etapa internacional da esfera de circulação das
remessas de diáspora é aquela em que os volumes das remessas são mais
visíveis, dado que, para circular internacionalmente, necessitam ser
registrados, catalogados no Balanço de Pagamentos dos países envolvidos
nesta remessa. Nessa etapa, portanto, apresentam-se mais claramente os
fluxos de remessas da diáspora haitiana e os países mais envolvidos nesse
circuito de remessas. As remessas de migrantes não permitem
necessariamente reequilibrar as finanças de suas famílias em todos os
aspectos em nível nacional, mas podem reduzir as dificuldades
socioeconômicas, em particular as locais causadas pelo desemprego ou
subemprego no setor agrícola. Além disso, não permitem resultados
decisivos no que tange à renda internacional ou a redução de desigualdades
salariais entre países de origem e países de chegada.
As remessas dos migrantes haitianos internacionais geralmente
ajudam a diversificar alguns recursos e também a aumentar
substancialmente a renda de suas famílias no Haiti. Desempenham um papel
crucial funcionando como seguradoras contra os efeitos desestabilizadores
dos mercados que se comportam de forma disfuncional, políticas nacionais
ineficientes e inadequação dos benefícios sociais ofertados pelo Estado. Um
estudo da OIM (2005) aponta que, em nível nacional [no Haiti], as remessas
são uma fonte de moeda estrangeira maior, menos volátil, improdutiva e
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representam fluxos de capital mais confiáveis para os países em
desenvolvimento.
Uma vez que a migração, incluindo a haitiana, é um processo rigoroso,
a maioria das remessas internacionais não beneficia os membros mais pobres
das comunidades no meio rural e urbano ou dos países mais pobres. No
entanto, as famílias não migrantes geralmente se beneficiam indiretamente
do impacto do envio de dinheiro na economia local, pois afeta os salários,
os preços e as oportunidades de emprego nas comunidades do país de
origem. Sendo assim, o envio de remessas contribui para a redução da
pobreza, ao menos em parte. Remetemo-nos aqui à obra do economista
indiano Amartya Sen (2010), sobre o desenvolvimento como liberdade para
compreender os aspectos socioeconômicos do Haiti, uma vez que o autor
considera a noção de liberdade como o principal vetor de desenvolvimento,
em particular, a liberdade individual para escolher o estilo de vida que se
pretende ter.
Tal perspectiva orientada para o desenvolvimento sugerida por Sen
(2010) se concentra nas capacidades individuais e coletivas. O autor destaca
que o acesso à educação, aos serviços de saúde, a condição de ter alimentos,
remédios etc. são produtores de liberdade, bem como projetos comunitários
voltados para a educação, saúde e recreação, uma vez que contribuem para
o bem-estar dos indivíduos e fortalecem suas capacidades socioeconômicas.
Para operacionalizar essas independências, apresenta o conceito de
desenvolvimento humano, que se refere à capacidade dos seres humanos de
viver a vida que querem por razões particulares e de aperfeiçoar as escolhas
que fazem das opções que lhes são ofertadas. Argumenta que o
desenvolvimento não deve ter como critério decisivo o crescimento da renda
e sim as capacidades individuais. Nesse sentido, as possíveis mudanças na
vida dos migrantes dependem do tipo de migração, bem como das condições
socioeconômicas do país de origem. A Tabela 7 reproduz os montantes
relativos a transferências de dinheiro feitas por migrantes haitianos
internacionais para os membros de sua família que permanecem no Haiti –
período de 2005 a 2015.
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Tabela 7 - Montante de transferências em dólares americanos por migrantes haitianos de
2005-2015
Anos
Transferências
PIB
Transferências em
recebidas
% de PIB
2005
670.943.892.56
4.154.289.832
16.151%
2006

776.041.933.23

4.879.738.636

15.903%

2007

892123.792.94

5.971.284.338

14.940%

2008

997.150.939.70

6.407.707.284

15.562%

2009

1.004.149.216.97

6.470.254.240

15.519%

2010

1.075.396.201.52

6.634.579.143

16.209%

2011

1.133.491.277.73

7.346.156,703

15.430%

2012

1.177.118.016.84

7.843484,458

15.008%

2013

1.929.601.291,52

9.188.577.578,7

21%

2014

1.954 bilhão

8.495.652.173,9

23.02%

2015

2.057 bilhões

8.228.000.000

25%

Fontes: Banco da República do Haiti (2017), organizado pelo autor (2018)

No entanto, esse enorme influxo de dinheiro melhorou
significativamente a economia haitiana. Os fluxos de remessas, portanto,
contribuíram para elevar o volume de transações2 financeiras (OROZCO,
2005). Além disso, as Transferências Financeiras de Migrantes Haitianos
(TFMH) levaram os intermediários financeiros a desenvolver uma oferta
mais ampla de serviços de remessas no país.
Esse aumento nas transações financeiras e econômicas em termos
sociais, em geral, também contribui para a criação de riqueza no país. Para
as famílias beneficiárias, o valor recebido é um aumento da renda familiar,
para o país, pode contribuir para o agravamento das desigualdades de renda
no Haiti. Um elemento importante que nos interessa particularmente nesta
pesquisa é o aumento das transações e, mais especificamente, o
microcrédito, em relação aos migrantes internacionais no Haiti. Embora as
2

A transação de remessas envolve um conjunto de custos de transação para o remetente e os
destinatários. Frédéric Ponsot (2006) mostra, entre outras coisas, as despesas de viagem até o
ponto de serviço (recepção/despacho), os custos de prospecção para a busca de tarifas e pontos
de serviço nas proximidades, perdas em divisas e o custo de encontrar bens, bem como melhores
taxas para embarques de moeda flutuante, custos de comunicação para comunicar montantes e
códigos de identificação, papelada e documentos de suporte necessários, tempo de espera no
balcão para completar a transação (envio/recebimento).
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TFMHs sejam muito seletivas, a transferência de alguns desses recursos para
organizações locais de microfinanças permite que outras pessoas sejam
beneficiadas na comunidade por esse dinheiro (PAUL, 2008). A partir disso,
as organizações de microfinanças - OMFs3 entram neste novo mercado
criado em função das diásporas haitianas. Em 2004, foi transferido 7,3
milhões de dólares norte-americanos através da filial bancária Fonkoze, a
maior organização de microfinanças do Haiti. De fato, mesmo que as OMFs
sejam tomadoras de preços em tarifas, elas podem ajudar a reduzir os custos
de transação no mercado de remessas de diáspora. Além disso, elas podem
fornecer uma resposta mais adequada à natureza informal dos ambientes
regionais que se beneficiam dos fluxos de remessa.
A maioria dessas remessas é voltada a consumo e poupança, sendo
apenas 5% dos montantes enviados investidos na economia haitiana
(OROZCO, 2008). O envio instantâneo das remessas de dinheiro facilitou e
acelerou o processo. Juliana Braz Diaz (2010), analisando os fluxos
utilizados para as campanhas da rede social do Western Union, mostra que
essas remessas carregam muito mais do que valor econômico. Com o envio
e recebimento de dinheiro, as relações familiares e de amizade são
fortalecidas e reconfiguradas, mantendo o lugar de cada um na estrutura
social ou outorgando-lhe novos significados.
A reflexão apresentada sobre as remessas de migrantes internacionais
haitianos ao país acentua a natureza da migração. As famílias com um status
socioeconômico privilegiado que recebem remessas de dinheiro muitas
vezes preferem investir na partida de outro membro da família do que em
uma atividade econômica. Quanto às outras famílias não beneficiárias, a
principal saída da crise econômico-financeira é o envio de um membro da
família para o exterior, a migração.

Preferimos a expressão “Organizações de Microfinanças” (daí a sigla OMF) em vez de
“Instituições de Microfinanças” (IMF), que, embora já seja consolidado na literatura, não levam
em conta os avanços teóricos da economia neoinstitucional, bem como teorias de gestão. De
fato, para o economista Douglass North bem como para outros teóricos e estudiosos de gestão,
a distinção é clara entre organizações e instituições.
3
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Considerações finais

Neste artigo, pudemos analisar as origens históricas e recentes do
processo migratório haitiano em que foi identificada a formação histórica
dos fatores que motivam a saída de cidadãos do Haiti e refletimos sobre
alguns dos principais fluxos históricos da migração internacional haitiana,
como República Dominicana, Estados Unidos. Países tão distintos,
econômica e socialmente, motivaram-nos a analisar fluxo numa perspectiva
histórica e de forma particular na transformação da vida das famílias. Esta
foi também a motivação para a análise do fluxo migratório haitiano no
Brasil, particularmente em Manaus.
No entanto, na República do Haiti, a migração é motivada por fatores
econômicos e políticos. Esses migrantes internacionais haitianos ajudam os
membros da família que permanecem no país e contribuem para o sustento
das necessidades básicas, fazendo transferências significativas de recursos
econômicos, que representavam cerca de um quarto do PIB do país em 2015.
O papel desempenhado pelos migrantes na reconstrução e no
desenvolvimento social e econômico do Haiti foi destacado após o terremoto
de 2010, quando o governo e os atores internacionais, assim como as
potencialidades, contribuíram financeiramente e também compartilharam
seus conhecimentos num esforço de reconstrução do país.
Porém, em nenhum momento constatamos que existe uma relação de
causa e efeito entre as intervenções estratégicas do Estado e o processo de
deslocamento dos migrantes internacionais haitianos para os países
estrangeiros. O fenômeno migratório haitiano começou a produzir, desde o
início do século XX, efeito cultural, político, social e econômico, com
implicação direta no Estado. Nessa dinâmica, a migração haitiana foi
apresentada como uma das expressões de transformação socioeconômica da
família no Haiti. Alguns fatos também são dignos de nota: diferentemente
do que está acontecendo em muitos países da América e do Caribe, o Estado
haitiano nunca considerou o custo pago pelos migrantes internacionais para
enviar dinheiro ao Haiti para suas famílias permaneceram lá. Nenhum estudo
nacional compara preços de transferência ou faz recomendações.
Se, desde 2010, o Estado haitiano especificamente cobra toda
contribuição dos migrantes, não há transparência sobre o assunto. Também
não existe nenhum plano articulado para integrar as remessas à economia
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nacional. Os migrantes pagam suas contas, seu consumo, arcam com suas
dificuldades, mas não têm o reconhecimento de que seu dinheiro contribui
para o desenvolvimento do país.
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Resumo: O projeto de criptomoedas tem como pressuposto básico a ideia de que o controle de
emissão de moeda por uma autoridade central implica em limitação da liberdade individual nas
relações de trocas econômicas por um terceiro que não participa diretamente destas mesmas
relações e que somente se beneficia delas. Proposta como a solução para a intervenção estatal
nas relações privadas, a criptomoeda apresenta, por meio de instrumentos informáticos, a
solução e substituição dos bancos centrais nestas relações, suprimindo a necessidade de uma
autoridade central certificadora da fidúcia da moeda utilizada, que, segundo os defensores das
criptomoedas, seria o único papel desempenhado pelos bancos centrais nas relações
econômicas. O discurso da criptomoeda se apresenta como uma radicalização do sistema
econômico da autonomia, implicando em um retorno à noção de Estado como mero espectador
do jogo do mercado. Contudo, ao colmatar o presente discurso com os conceitos de soberania
e democracia, é possível vislumbrar que arguir a desestatização da emissão e controle da moeda
não implica em fortalecimento da democracia, muito menos em “democratização da soberania”,
pois, como foi analisado, a soberania só se constitui em um Estado quando este é constituído
por meio de uma ordem jurídica coativa. Nas democracias constitucionais, o elemento da
soberania já se manifesta na própria separação de poderes, onde, através do sistema de freios e
contrapesos inerente ao próprio regime democrático constitucional, as forças sociais
antagônicas ganham voz nos mais diversos valores positivados na constituição. Tais valores,
ínsitos às mais diversas ideologias manifestadas no momento da promulgação da constituição
e posteriormente atualizados pela própria dinâmica da sociedade, reconhecem as mais diversas
versões de uma sociedade justa.
Palavras-chave: Soberania; ordem jurídica; democracia; moeda; criptomoeda.
Abstract: The crypto-coins project has as basic assumption the idea that the control of money
issuance by a central authority implies in limiting the individual freedom in the relations of
economic exchanges by a third party that does not directly participate in these same relations
and that only benefits from them. Proposed as the solution for state intervention in private
relations, crypto-coin presents, by means of computer tools, the solution and substitution of the
central banks in these relations, suppressing the need for a central certifying authority of the
fiduciary of the currency used, which, according to the defenders of the crypto-coins, would be
the only role central banks play in economic relations. The discourse of the crypto-coins appears
as a radicalization of the economic system of autonomy, implying in the return of notion of
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State as mere spectator of the game of the market. However, by filling the present discourse
with the concepts of sovereignty and democracy, it is possible to envisage that to argue the
privatization of the issue and control of money does not imply in strengthening democracy,
much less in "democratization of sovereignty" Sovereignty is constituted only in a State when
it is constituted by means of a coercive juridical order. In constitutional democracies, the
element of sovereignty already manifests itself in the separation of powers, where, through the
system of checks and balances inherent in the constitutional democratic regime itself,
antagonistic social forces gain a voice in the most diverse values that are positived in the
constitution. These values, including the most diverse ideologies manifested at the moment of
the promulgation of the constitution and later updated by the very dynamics of society,
recognize the most diverse versions of a just society.
Keywords: Sovereignty; Legal order; democracy; coin; Crypto currency.
Sumário: Introdução. 1 A democracia e a soberania: valores excludentes? 2 O projeto de
criptomoedas. 2.1 Definição. 2.2 A premissa central da criptomoeda: liberdade sobre o
monopólio estatal de emissão de moeda. 3 Os sistemas econômicos e sua relação com os valores
soberania e democracia. Conclusão: o projeto da criptomoeda como discurso de radicalização
do sistema econômico da autonomia. Referências bibliográficas.

Introdução

O projeto de criptomoedas tem como pressuposto básico a ideia de que
o controle de emissão de moeda por uma autoridade central implica em
limitação da liberdade individual nas relações de trocas econômicas por um
terceiro que não participa diretamente destas mesmas relações e que somente
se beneficia delas. Proposta como a solução para a intervenção estatal nas
relações privadas, a criptomoeda apresenta, por meio de instrumentos
informáticos, a solução e substituição dos bancos centrais nestas relações,
suprimindo a necessidade de uma autoridade central certificadora da fidúcia
da moeda utilizada, que, segundo os defensores das criptomoedas, seria o
único papel desempenhado pelos bancos centrais nas relações econômicas.
Ao se propor a retirada da autoridade central como certificadora da
fidúcia da moeda utilizada para a realização das transações econômicas,
apresenta-se como solução a possibilidade de construção de consenso sobre
a veracidade da moeda digital a partir do consenso produzido na rede
descentralizada mediante o registro público nesta mesma rede, da operação.
Tal registro se dá nos nós de entrelaçamento da rede virtual. Tais nós são
onde se operam os registros contábeis de todas as transações que ocorrem
no âmbito da rede. O registro deve ocorrer em ao menos três nós da rede
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para que seja confirmada sua realização. O sistema informático em que se
dá tais registros, conhecido como Blockchain, pode-se definir em linhas bem
gerais, ante a sua complexidade técnica, como um sistema de registros em
bloco rígido, onde, ao ser registrada uma operação, como dito, em ao menos
três nós, esta é confirmada como sendo veraz e, após a sobreposição de um
novo registro sobre o bloco anterior, este se torna imutável na rede, não
podendo ser alterado sem que se viole o consenso produzido em toda a rede.
O sistema tem contornos interessantes porque leva em consideração
não só aspectos relacionados à ciência da computação, mas também, em
relação à aplicação prática de tais conhecimentos no mundo da vida.
Ao discorrem sobre a possibilidade de produção de consenso em
sistemas descentralizados, a pergunta que fazem, em última instância é:
como seria possível produzir consenso ou mesmo verdade em um sistema
onde não houvesse um poder soberano centralizado, seja na mão de um
monarca, de um grupo dominante ou mesmo do Estado?
Partindo de uma ideia rígida de verdade consensual, ou mesmo de uma
verdade consensual que se enrijece e se torna imutável, em fração de
segundos, conforme a sobreposição dos blocos, aduzem que tal possibilidade
suprime completamente o papel do Estado nas relações econômicas, dando
ao indivíduo a autonomia total sobre o quanto e como vale seu dinheiro, ao
retirar o poder estatal de implementar políticas monetárias que, segundo
eles, provocam o viés inflacionário, que atinge em última instância o
indivíduo.
Diante desse discurso, propõem uma radicalização do conceito de
democracia, “democratizando” o poder soberano de controle de emissão de
moeda. O indivíduo, a partir dessa tecnologia, teria a capacidade de controlar
o quanto vale o seu dinheiro. Seria a supressão do último bastião, segundo
os defensores de tal tecnologia, do Estado no controle da vida privada: o
controle do valor da moeda e de sua emissão.
Tais ideias, de conotação profundamente anarquista – libertária,
evidenciam uma retomada de ideal de autonomia privada radical no plano
econômico sob o argumento de “democratização da soberania”. Contudo,
para se entender o que se quer dizer com tal conceito, há necessidade de se
investigar o que se entende como “soberania” e “democracia” e em que
medida se pode operar uma “democratização da soberania” e se tal operação
se daria nos moldes propostos pelos defensores de tal ideal – moldes muito
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próximos de uma radicalização do sistema econômico da autonomia – e
quais poderiam ser as consequências jurídico econômicas de tais
abordagens.
A partir da determinação de novos horizontes de compreensão do
conceito ajustado tanto a tradição quanto ao horizonte de compreensão do
intérprete, busca-se também descrever o que se compreende como
criptomoeda no âmbito de compreensão das ciências da computação e dos
elementos ideológicos que estruturam e fundamentam a própria construção
da tecnologia em questão.
Com todos os elementos postos, proceder-se-á a análise da concepção
defendida pelos defensores da radicalização da democracia, denominada
“democratização da soberania”, no âmbito dos sistemas econômicos,
buscando determinar em que modelo típico tais ideias se adequariam.

1 A democracia e a soberania: valores excludentes?

Democracia e soberania, não obstante serem conceitos
interdependentes, vivem em certa tensão. A soberania é reconhecida pelos
publicistas como um conceito histórico e relativo, já que a Antiguidade a
desconheceu em suas formas de organização política, vindo a surgir apenas
com advento do Estado moderno. Relativo, porque hoje não mais tomado
como elemento essencial de configuração e reconhecimento do Estado na
Ordem Internacional. Há Estados soberanos e Estados não soberanos.
Assim, do ponto de vista externo, soberania é apenas qualidade do poder,
que a organização estatal poderá ostentar ou não1.
Quanto ao conceito de democracia, que necessariamente perpassa pelo
conceito de soberania, ao cunhar o termo soberania popular, apresenta-se
como forma governo onde o poder soberano é exercido diretamente pelo
povo e para o povo. Assim, é possível delimitar um campo onde soberania e
democracia se relacionem aparentemente sem tensões. Esse campo, no
entanto, meramente teórico, ao ser transportado para a realidade histórica se
afasta desta vivência pacífica e revela a zona de tensão constante que existe
1

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 18ª edição. Editora Malheiros. São Paulo. 2011, pag.
132.
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entre o poder soberano e o seu efetivo exercício pelo seu real detentor, o
povo.
Ao se debruçar sobre tal realidade onde se tensionam tais conceitos de
forma constante, ganha relevo a forma de abordagem do fenômeno (tensão
entre soberania e democracia) ao longo da história. Em outras palavras, ao
se debruçar sobre o problema, é necessário analisar a forma como este
mesmo problema vem sendo tratado ao longo do tempo para que se alcance
uma compreensão mais aprofundada da própria relação de tensão entre os
conceitos e determinar de modo claro, para as determinações históricas de
nosso tempo, em que medida essa tensão implica em exclusão de um
conceito em relação ao outro, bem como em que medida esses mesmos
conceitos se encontram interligados e se, ao sobrevalorizar um, não se estaria
a também ampliar o horizonte de compreensão do outro.
O que se quer dizer é que a compreensão da tensão existente entre os
conceitos de soberania e democracia implica em uma questão de fundo:
como a ciência política tem abordado tal tensão. A partir de quais premissas
partiram as diferentes respostas que foram dadas para a relação entre esses
conceitos e em que medida hoje, com o advento da tecnologia da
informação, essas respostas ainda se mostram válidas.
A Ciência Política e Teoria do Estado, principais ramos que abordaram
a temática da tensão vivida entre soberania e democracia ao longo do tempo,
partiram de diferentes premissas para compreender o fenômeno.
Evidentemente, não se quer aqui defender uma falsa “neutralidade
cientifica” aduzindo que a ciência não erra e que caminha progressivamente
na direção da verdade. Ingenuidade entender a problemática epistemológica
a partir de tal compreensão. Obviamente que a ciência, como qualquer ramo
do pensamento humano, é produto do seu tempo e tem como limitação
hermenêutica o seu horizonte de compreensão histórico. Assim, fatores
“externos” ao próprio sistema de conhecimento científico da época podem
se apresentar como elementos fundamentais para uma tomada de posição
acerca do fenômeno que se quer explicar. Isso ocorreu e ocorre com as
chamadas ciências da natureza e não deixaria de ocorrer com as ciências do
espírito.
Ser diferente, isto é, negar essa determinação da realidade histórica
sobre a construção do arcabouço teórico que servirá de matriz para a
compreensão da realidade é entender a ciência como um exercício vazio de
construção de fantasmas.
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Hermann Heller assim, aponta:

“La conexión sistemática por la que la Teoría del Estado, como ciencia,
ha de ordenar sus conocimientos no puede, pues, ser la de una
concatenación lógica. Su construción que guarden los hechos concretos
com la estructura del Estado. Cuando la Teoría del Estado. Cuando la
Teoría del Estado persigue una sistemática abstracta cae, fatalmente, en
el error de ordenar arbitrariamente los contenidos reales que encuentra
– precisamente por querer articularlos de un modo escrupulosamente
lógico – y, con ello, violenta y sacrifica la conexión natural que nace
del objeto, en beneficio de un fantasma”2.

Pode-se dizer que o protótipo da noção de Estado soberano está
presente em alguns pensamentos de Tomás de Aquino. Para o Aquinate,
como em um corpo humano com o qual frequentemente é comparada, a
cidade está integrada por uma multiplicidade de partes heterogêneas, cada
uma das quais tem seu trabalho ou função especial. Dado que a uma menor
parte é animada por desejos ou paixões que não coincidem com os de outras
partes, é essencial que, em uma cidade, haja uma só autoridade cuja tarefa
consista em velar pelo bem do conjunto e manter a ordem e a unidade entre
os diversos componentes. Esta é a autoridade política, elemento
determinante da cidade e sua “forma”, como era chamada por Aristóteles
por analogia com a doutrina de matéria e forma como princípios
constitutivos dos seres naturais. Uma cidade sem regime é um corpo sem
alma. Por conseguinte, se a cidade é natural, a autoridade política
indispensável para ela também é natural, em contraste com a escravidão que,
tanto para Tomás de Aquino quanto para a tradição anterior a ele, não está
arraigada na natureza do homem enquanto tal, senão na natureza decaída do
homem. A autoridade política difere da escravidão porque se constitui em
governo de homens livres sobre homens livres e que tem por objetivo o bem
de todos os cidadãos, que, como homens livres, existem para si mesmos. O
escravo, em contrapartida, existe para outros e, portanto, não é governado
para seu próprio bem senão para o bem de seu dono.
A partir do declínio da filosofia escolástica, derrubada pelo
nominalismo occaniano, surge uma nova abordagem metodológico2

HELLER, Hermann. Teoria del estado. Trad Luis Tobío. Editora Fondo de cultura economica.
Pánuco. 1963, pg. 48.
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científica que se distancia de uma visão transcendente, marcadamente
metafísica, para uma visão imanente, marcadamente antropológica, oriunda
da tradição naturalista de matriz aristotélica, principalmente em função da
influência que este filósofo imprimiu ao pensamento escolástico. Em tal
abordagem metodológico-científica, ocorre um deslocamento da noção de
poder, de um ponto equidistante da realidade social, para a própria natureza
humana.
Tem-se, a partir daí, a noção de Estado construída na modernidade,
que se fundou a partir desse deslocamento do horizonte de compreensão de
uma sociedade do por vir (cidade de Deus, perfeita, em contraposição a
cidade dos homens, pecadora) para uma sociedade do estar aqui.
Assim, a visão moderna, embora de cunho eminentemente imanentista
em relação ao poder, traz em seu bojo a influência da concepção naturalista
da realidade. Essa concepção naturalística do mundo e das coisas imprime
um ritmo diverso na abordagem dos fenômenos sociais. Em todos os ramos
do pensamento busca-se um fio condutor que una o fenômeno investigado a
um conjunto de pressupostos epistemológicos de origem antropológica. Ou
seja, na modernidade, os fenômenos sociais tinham sua origem na própria
natureza humana. O homem é um animal social, logo, a sociedade é
consequência da própria natureza humana. Não se tratava de um fenômeno
social, mas sim de um fenômeno natural.
Tamanha a força indutora de tal compreensão, que imperou do Séc
XIV ao Séc XVIII, e mesmo pensadores como Immanuel Kant e Hobbes não
se afastaram de tais pressupostos.
Sem dúvida, o papel que a tal virada epistemológica exerceu no campo
das ciências de um modo geral é inegável, contudo, para a compreensão de
fenômenos eminentemente sociais como a democracia e a soberania, tal
método de abordagem se mostrou ineficiente. Isso porque tais conceitos
eram compreendidos a partir de uma perspectiva naturalística. Assim, o
conceito de democracia quando não era visto sob um sentido eminentemente
aristotélico, que dava uma conotação negativa à democracia, como forma
corrompida da politeia, era visto, quando contrastado com a ideia de
autoridade política, de origem tomista, como uma forma de anarquia já que,
qualquer forma de organização social que concedesse poderes iguais a partes
“desiguais” do corpo social seria uma forma de causar desordem onde
deveria ter ordem, afetando, assim, a “saúde” social.
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Em breve curso sobre a história do conceito de soberania, há que se
falar de seu maior pensador, Jean Bodin (1530-1596). Bodin via na
Soberania uma característica essencial do Estado. Ao poder político, que, até
então, era visto ou em sua forma original de puro poder como a capacidade
de impor sua vontade sobre os outros, ou como um poder divino, Bodin deu
a roupagem “legal”, distinguindo-o de outras formas de poder a partir da
faculdade que a majestade soberana possuía de legislar para os súditos sem
consentimento deles. Ela se inseria nesta faculdade de disposição dos
instrumentos normativos que possibilitavam a coordenação dos
comportamentos dos indivíduos em torno de condutas juridicamente
organizadas3.
A soberania deveria ser independente sob o ponto de vista interno e
externo. A independência interna se dava em relação às forças internas e
consistia na eficácia da ordem jurídica, mesmo sem acordo dos governados.
Em especial, sem acordo das diversas classes ou estados sociais. A
independência externa se dava ante as forças externas e era expressa no fato
de que a faculdade de legislar não deveria encontrar limitações que não
fossem impostas, a não ser pelos mandamentos divinos e pelo direito natural.
Tal definição tinha como consequência a assunção de posicionamento
contrário às aspirações seculares do Papa, à ideia da supremacia imperial
decorrente da crença medieval da continuidade de um império romano
universal e às ambições de poder das classes ou estados sociais4.
Contudo, havia um problema na teoria da soberania de Bodin. O
pensador atribuía o poder soberano à pessoa do governante e não ao ente
estatal. Essa ausência de distinção conduzia a concepções muito particulares
do Estado: o Monarca e o Estado eram considerados, respectivamente,
sujeito e objeto do poder, ou então o governante era identificado com o
Estado. Zippelius defende que a teoria de Bodin da soberania carecia de
desenvolvimento, no sentido de ser atribuído ao Estado, enquanto unidade
de poder ou pessoa jurídica, este poder soberano, e não ao monarca. Tal
defesa decorre de um desenvolvimento do próprio conceito de Estado que
nos parece não haver na época de Bodin.
Cabe a Thomas Hobbes (1588-1679) o trabalho mais relevante sobre
o conceito de soberania do Séc XVII. Muito embora possa ser definido como
3

ZIPPELIUS, Reinhold. Teoria do Estado. Tradução Antonio Cabral de Moncada. Edição 2ª.
Editora Fundação calouste gulbenkian. Lisboa. 1988, pg. 57.
4
Idem.
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um “racionalista”, Hobbes se posiciona em sua obra “O Leviatã”, na prática,
como um naturalista. Segundo Hobbes, o conhecimento científico significa
conhecimento matemático ou conhecimento geométrico. Contudo, ao
definir o que entende por “geometria”, em diversos momentos o aplica para
referir-se a todas as ciências matemáticas, o estudo do movimento e da força,
a física matemática, além do estudo das figuras geométricas. Assim, seu
racionalismo pode ser concebido como um naturalismo racionalista, o que
não o afasta de uma epistemologia naturalista, em contraposição a uma
epistemologia histórico-social5.
Para Hobbes, o direito da natureza é a implacável liberdade de fazer
ou não fazer tudo que se possa para a conservação da própria vida. Um
direito a um fim implica também um direito aos meios conducentes a este
fim. Dado que os homens diferem em inteligência e prudência, alguns
compreendem as necessidades da própria conservação melhor que outros.
Contudo, tal diferença intelectual não é determinante para que uns sejam
mais bem sucedidos que outros. Para assegurar a sua própria conservação, a
primeira e mais fundamental Lei da natureza ordena aos homens a buscar a
paz e defender-se contra aqueles que não lhes dão paz6.
Assim a ideia do contrato social surge como uma necessidade natural
onde os homens se veem obrigados naturalmente a se unirem em uma
sociedade civil com o fito de buscar a paz e a segurança contra outros
homens que desejem destruí-los. Este contrato social implica uma “cessão”
de direitos individuas dos pactuantes, como a liberdade e a capacidade de se
autoproteger através do uso da força, em prol de um ente que aglutinará tais
prerrogativas em prol da sociedade civil como um todo. A este ente, que tem
como função prover a segurança e a paz dos homens que compõem a
sociedade civil, Hobbes chamou de o “soberano”, porque detém o poder
supremo.
Esta “cessão”, na verdade implica em uma manifestação de vontade
dos pactuantes em não estorvar aqueles a quem ele cedeu ou renunciou esse
direito, no caso, o soberano. Na verdade, tal princípio é a afirmação do pacta
sunt servanda. Desta forma, toda legislação é na verdade uma
autolegislação. Todos os deveres e obrigações para com os demais se
5

CROPSEY, Joseph e Miriam Strauss (organizadores). História de filosofia política. Tradução:
Letícia Garcia Urriza, Dianna Luz Sánchez e Juan José Urtilla. Editora Fondo de Cultura
Económica. México. 1993.
6
Idem.
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originam em acordos. Para garantir o cumprimento dos contratos, o soberano
obriga a todos a cumprirem os pactos. Para isso, pode usar de sua força
coercitiva, trazendo segurança para as relações sociais. O soberano deve
velar porque o terror e o castigo são forças maiores que o atrativo de
qualquer benefício que pudesse se esperar de uma violação a um contrato.
Não há apelação a nenhuma força moral para estabelecer as condições de
confiança. Como dito, o temor é a paixão em que se há de confiar. A justiça
está diretamente vinculada a um cálculo inteligente de interesse próprio. Tal
é a premissa para que se haja justiça. O fato de que atue sob coação não o
faz menos justo, pois o próprio interesse é a única base da moral. Uma
consequência deste tipo de raciocínio é a extensão do conceito de guerra
justa. Para Hobbes, a República deve estar constituída como pessoa legal por
uma multiplicidade de homens, cada um dos quais se compromete ante todos
os demais a respeitar a vontade desta pessoa legal, civil ou artificial, como
se fosse sua própria vontade. Em termos práticos, isso significa que cada
súdito deve considerar todas as ações do poder soberano como ações
próprias suas, toda a legislação do soberano como sua própria auto
legislação. De fato, o poder soberano, o poder de representar e ordenar as
vontades de todos, pode ser vertido em um homem ou em um conselho.
Hobbes foi o primeiro a definir a assembleia como uma “persona”7.
Nesta perspectiva, para Hobbes, o poder soberano pode ser exercido
tanto por um único homem, o que definiria a forma de governo em uma
monarquia, ou por um conselho, o que seria uma aristocracia. Contudo, seria
possível, na perspectiva de um contrato social hobbesiano, uma democracia,
haja vista que ele admite que o contrato social seria dividido em duas partes:
1) um pacto de cada membro do futuro corpo civil com cada um dos demais
para reconhecer como soberano a todo homem ou assembleia de homens em
que haja um consenso entre a maioria de seus membros; 2) o voto que
determinará quem ou o quê deve ser o soberano. Todos os que não
intervenham no contrato permanecem em estado de guerra e, portanto, são
inimigos dos demais. Assim, quando da criação do soberano, a maioria pode
optar por uma democracia representativa ao definir que os membros do
conselho serão substituídos periodicamente8.
Soberania e democracia caminham juntos no pensamento hobbesiano.
7

CROPSEY, Joseph e Miriam Strauss (organizadores). História de filosofia política. Tradução:
Letícia Garcia Urriza, Dianna Luz Sánchez e Juan José Urtilla. Editora Fondo de Cultura
Económica. México. 1993.
8
Idem.
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A soberania é absoluta em cada República. A meta e o propósito de cada
forma de governo é a mesma: a paz e a segurança. O que define a forma de
governo é como o poder soberano é exercido de acordo com o que foi
contratado no pacto inicial. Contudo, o autor coloca em destaque a
monarquia como a melhor forma de governo e a democracia, a pior forma.
Em uma monarquia só pode haver um único Nero; em uma democracia, pode
haver tantos Neros como oradores capazes de atrair o populacho. Dado que
quem exerce a autoridade soberana, sendo homens, sempre tenham a
máxima preocupação em seus interesses privados, então o interesse público
será mais favorecido onde mais diretamente unido com os interesses
privados. Isto se dá na monarquia9.
Enquanto Hobbes foi o pensador do poder, isto é, o pesador da
soberania, Jean Jacques Rousseau (1712-1778), foi o pensador da
democracia do Séc XVIII. Crítico do iluminismo, Rousseau ataca o cerne do
movimento que via no progresso das artes e das ciências o requisito único
de progresso da sociedade civil. Para o pensador, as artes e as ciências
necessitam, para florescer, de uma atmosfera de luxo e de ócio. Surgem em
geral de vícios da alma e, no melhor dos casos, a curiosidade ociosa é sua
fonte, e, nos mais das vezes, procedem do desejo de comodidades supérfluas
que só debilitam os homens e satisfazem caprichos. A sociedade dominada
pelas artes e ciências está cheia de desigualdade, porque os talentos
necessários para buscá-las se volvem em fundamentos de distinção entre os
homens e, além disso, necessitam de grandes somas de dinheiro para
fomentá-las, assim como trabalhadores que movem os instrumentos
inventados por estas artes e ciências. A sociedade se transforma para manter
as artes e ciências assim como seus produtos e esta transformação mesma
cria uma vida plena de vanglória e de injustiça10.
Rousseau é republicano; é republicano porque crê que os homens, por
natureza, são livres e iguais. Só uma sociedade civil que é reflexo desta
natureza pode ter esperança de fazer felizes os homens. A sociedade civil
que deve funcionar como sociedade deve ser uma unidade em que os
indivíduos abandonem seus desejos privados em prol do bem de todos. Não
é possível conceber a sociedade como um equilíbrio de interesses conflitivos
se se quer que os homens sejam livres e não títeres de grupos de interesse no
9

CROPSEY, Joseph e Miriam Strauss (organizadores). História de filosofia política. Tradução:
Letícia Garcia Urriza, Dianna Luz Sánchez e Juan José Urtilla. Editora Fondo de Cultura
Económica. México. 1993.
10
Idem.
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poder. O requisito de uma sociedade civil sã não é a ilustração, senão uma
severa educação moral. A pergunta política que ocupa o posto central é: o
que é justiça? E esta conduz, forçosamente, a outra pergunta: o que é natural?
Pois fora dos limites do direito positivo, quando o problema é fundar ou
reformar um regime, a única norma pode ser a natureza, e, mais
especificamente, a natureza do homem. Rousseau segue a mesma corrente
da ciência moderna em geral, bem como da ciência política de sua época, e
rechaça a ideia de que o homem é dirigido pela natureza em vista de fim, o
propósito da vida política. Como em Hobbes, considera que a cidade e o
Estado são obras puramente humanas, que se originaram da necessidade de
autopreservação11.
No entanto, mesmo considerando que a sociedade civil não decorre de
uma finalidade natural, presente na essência humana, Rousseau, assim como
os pensadores do Séc XVII e XVIII, não consegue se desvencilhar do
paradigma naturalístico. Assim, ao afirmar que a sociedade civil não é
natural, propõe que o caminho da reflexão deve se direcionar no sentido de
remontar a uma época anterior à sociedade civil para encontrar o homem
como é por natureza. Tal investigação, na visão de Rousseau, é necessária
para determinar as origens do Estado. Se a sociedade civil não é natural,
então é convencional; por conseguinte, se se quer que haja alguma
legitimidade nas leis da sociedade civil, suas convenções devem fundar-se
naquela primeira natureza. Rousseau busca descrever o homem em seu
estado de natureza12.
A diferença entre Rousseau e outros pensadores modernos reside no
fato de que, muito embora eles considerassem a sociedade civil como uma
convenção e buscassem fundamentar o direito político em um direito natural
pré-político, nunca lograram alcançar o primitivo estado de natureza. Não
foram bastante radicais em seu rechaço à condição natural da sociedade
civil. Negaram que o apego a um bem comum na comunidade política foram
partes da perfeição humana e trataram de derivar regras da política a partir
do indivíduo não dependente de nenhum Estado. Contudo, e aí reside a
diferença fundamental entre Rousseau e outros autores, ao descreverem esse
indivíduo, na realidade descreveram o homem que vive na sociedade civil.
Foram criptoteleológicos no sentido de que trataram de interpretar o homem
11

CROPSEY, Joseph e Miriam Strauss (organizadores). História de filosofia política.
Tradução: Letícia Garcia Urriza, Dianna Luz Sánchez e Juan José Urtilla. Editora Fondo de
Cultura Económica. México. 1993.
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como é naturalmente desde o ponto de vista de seu pleno desenvolvimento
na sociedade civil. Porém, se o homem, na realidade, não é um ser político
e social, então sua natureza deve ter se transformado ao ponto em que
pudesse viver na sociedade civil13.
Dado que o homem não é basicamente político e social, o que propõe
Rousseau é que devemos despojá-lo de todas as qualidades relacionadas com
a vida em comunidade se queremos interpretá-lo como é por sua natureza.
Mesmo questionando as bases da metodologia adotada até então pelos
pensadores mais influentes em sua época, Rousseau não conseguiu se
desprender do paradigma naturalista. Como os outros, continua buscando
uma essência ou natureza que justifique a sociedade. Não obstante, criticar
algumas premissas do pensamento de Hobbes sobre o estado de natureza e
a sociedade civil e o papel do contrato social, mantém uma visão restrita a
elementos naturalísticos, arguindo uma visão ontopositiva para o estado de
natureza, em contraposição a visão ontonegativa de Hobbes. Desloca a
ontonegatividade do estado de natureza, na teoria hobbesiana, para a
sociedade civil e busca naquele, isto é, na natureza humana, elementos
ontopositivos que sirvam de critérios para a definição de uma sociedade civil
justa e feliz14.
Neste contexto, defende a liberdade individual como valor supremo e
critica a ideia central do pensamento hobbesiano: a de que a finalidade do
Estado soberano é prover a paz e segurança aos membros da sociedade civil.
Para Rousseau, uma sociedade civil que viola o direito natural à liberdade
individual dos indivíduos, sob o argumento de que tal violação é necessária
para garantir a segurança e paz da coletividade, não se mostra como uma
sociedade justa e feliz.
Observar fenômenos sociais sob uma perspectiva metodológiconaturalística obscurece as circunstâncias e fatores políticos, culturais e
históricos que determinam aquele mesmo fenômeno. Ainda assim, ao longo
de boa parte do Séc XVIII, a ciência política, economia, sociologia e as
ciências jurídicas foram fortemente influenciadas pelo naturalismo.
A partir do Séc XIX opera-se uma nova guinada na abordagem
13
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metodológica dos fenômenos sociais, em especial com relação à
compreensão dos conceitos de democracia e soberania.
Profundamente associado à ideia de liberdade, a democracia é forma
de governo que, em certa medida, concretiza o ideal de autodeterminação
presente na ideia de liberdade individual. Contudo, não é apenas no ideal de
liberdade que se funda o conceito de democracia. Como expôs Alexis de
Tocqueville, o princípio democrático – a igualdade – funciona como causa
primeira, formando e afetando todo aspecto da vida dentro da sociedade15.
Tocqueville é interessante, porque parece se desviar do método
adotado pelos seus predecessores que concentraram suas investigações sobre
a natureza da sociedade tendo como paradigma o método naturalístico e com
enfoque do homem pertencente à “sociedade ideal”, sem se importar que
este mesmo homem fosse um cidadão de um regime particular. Para o autor,
o estudo da ciência política se apoia em uma investigação sobre as condições
sociais16.
Para Tocqueville, o Estado Social pode ser produto de um fato ou de
Leis, ou de ambos. Muito frequentemente de ambas as coisas unidas. Uma
vez existente o Estado Social, dele se pode derivar, como causa primeira, a
maior parte das leis e dos costumes e das ideias que regem a conduta das
nações. Não obstante tal constatação, essas mesmas leis, costumes e ideias,
de modo inexplicável, também o modificam17.
Tal Estado Social é a causa de que um regime tenha suas próprias
características particulares. No entanto, tal fato não equivale a dizer que o
Estado Social explicaria tudo em uma dada sociedade. Os costumes
anteriores e os fatores geográficos, entre outros, também desempenham um
papel relevante em construir e forjar um regime. Contudo, esses mesmos
fatores secundários nunca ocultaram ou frustraram a operação do princípio
motor fundamental, qual seja, o Estado Social18.
O Estado Social forma opiniões, modifica paixões e sentimentos,
determina as metas que se hão de buscar, o tipo de homem que se admira, a
15

CROPSEY, Joseph e Miriam Strauss (organizadores). História de filosofia política.
Tradução: Letícia Garcia Urriza, Dianna Luz Sánchez e Juan José Urtilla. Editora Fondo de
Cultura Económica. México. 1993.
16
Idem.
17
Idem.
18
Idem.
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linguagem que se emprega e, em última instância, o caráter dos homens que
reúne. Este Estado Social é o motor dos regimes democráticos e a condição
de igualdade. O pensamento de Tocqueville se origina do reconhecimento e
aceitação do triunfo inevitável do princípio da igualdade19.
Tocqueville tem, em seu pensamento, que o homem está preso a um
completo determinismo. Sua obra tem a conotação de advertência aos
homens para que aproveitem o possível em seu destino concedido por Deus.
Na realidade é uma reflexão serena sobre a marcha providencial da história,
em que o triunfo inevitável da condição democrática pode desembocar tanto
em uma condição de escravatura humana como em outra de liberdade
humana20.
Tocqueville marca a virada de uma abordagem metodológica
naturalística para uma abordagem histórico-social na análise da democracia.
Contudo, mesmo assim, a abordagem continua a diferenciar os conceitos de
soberania e democracia, sendo o primeiro a manifestação do poder estatal e
o segundo a expressão da limitação deste poder pelo direito21.
O problema de tal concepção reside no fato de que esta doutrina limitação do poder pelo direito – não estava isenta de perigos, pois, dado que
os filósofos políticos modernos não chegaram a identificar direito e força, é
possível conceber que os partidários da filosofia política clássica, os
jusnaturalistas modernos, quando falavam de limites à soberania, “não
pretendiam fazer entender verdadeiros limites jurídicos, mas os confins
naturais de qualquer força exterior, os postulados de uma visão racional do
próprio interesse ou os resultados necessários de uma organização regular
do poder estatal”22. Se os limites impostos ao soberano não são verdadeiros
limites jurídicos, mas uma autolimitação da força mediante a razão, a
interpretação da razão poderá muito bem depender unicamente do Príncipe
e tornar-se sinônimo da Razão do Estado. A razão, que antes era um fim em
si mesmo, converte-se num instrumento do Estado e, na medida em que a
Razão do Estado é colocada em primeiro plano, qualquer ideia de um
19

CROPSEY, Joseph e Miriam Strauss (organizadores). História de filosofia política.
Tradução: Letícia Garcia Urriza, Dianna Luz Sánchez e Juan José Urtilla. Editora Fondo de
Cultura Económica. México. 1993.
20
Idem.
21
Idem.
22
GIERKE, Otton von. Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teori politiche
giusnaturalistiche. Trad. de Antonio Giolitti. Turim. Einaudi Editore. 1974. pg. 228
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vínculo de direito natural imposto à sua atividade pode desaparecer 23.
Uma abordagem histórico-social permite compreender de forma mais
específica tanto o fenômeno da democracia quanto da soberania, que hoje,
nas democracias contemporâneas, apresenta-se sob a forma de soberania
popular. Ao se considerar a democracia e a soberania popular como
fenômenos históricos que não decorrem de aspectos intrínsecos à “coisa em
si”, mas sim de diferentes arranjos institucionais que se moldam ao longo do
tempo, determinados por fatores diversos como posição geográfica, situação
econômica, cultura, linguagem dentre outros, permite-se compreendê-los
dentro do contexto histórico-social em que surgem. É possível falar então de
diferentes democracias e de diferentes formas de soberania dependentes de
diferentes arranjos institucionais?
Kelsen opera uma síntese dos conceitos de soberania e ordem jurídica,
onde aquela só poderia ser considerada como um atributo do Estado
enquanto ordem jurídica suprema. Em outras palavras, a relação entre
Estado e Direito só poderia ser compreendida se a considerasse como relação
de identidade. Kelsen liquidou o problema de se saber se a soberania seria
uma propriedade do Direito ou do Estado: o Estado só é soberano enquanto
ordem jurídica. É a partir da abordagem metodológica positivista que Kelsen
opera a guinada em questão. Estado e Direito não são investigados mais com
os métodos das ciências naturais, orientados para a explicação do real
através da lei da causalidade. Em lugar do nexo de causalidade, o conceito
central da teoria jurídica é o da norma jurídica, que vincula certas condições
(uma ação humana) a determinadas consequências (um ato coativo) em
termos de imputação24.
A partir dessa premissa, tanto Estado quanto Direito formam um
complexo normativo, que serão analisados a partir de uma perspectiva do
“dever ser”, isto é, no plano normativo, e não na esfera da realidade natural
do “ser”. Com isso, toda a gama de categorias da dogmática jurídica será
redefinida em termos de categorias puramente normativas. Para Kelsen, os
fenômenos externos são inertes, só sendo suscetível de assumirem um
significado se dela o homem fizer uso e este uso estiver vinculado a normas
válidas em um Estado. O Estado é visto como um sistema de normas que
regula em que condições a coação é exercida. Assim, o uso da força ou do
23

SOLON, Ari Marcelo. Teoria da soberania como problema da norma jurídica e da decisão.
Editora Sergio Antônio Fabris Editor. Porto Alegre. 1997, pg. 37
24
Idem.
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poder no âmbito estatal só se explica a partir da adoção de uma ordem
jurídica. Como dito anteriormente, o Estado só é soberano enquanto ordem
jurídica25.
Ao operar a síntese entre Estado e Direito e, a partir daí, desenvolver
a concepção de que a soberania estatal decorre da ordem jurídica e não de
fatores reais de poder, Kelsen permite que se pense, com base em tal
premissa, que a soberania é expressão da coatividade inerente ao sistema
jurídico e que, qualquer ordem jurídica suprema, ante o seu elemento
intrínseco de coatividade, é soberana. Dado que Estados soberanos só o são
a partir de uma ordem jurídica que lhes imprime o elemento de coatividade,
independente da adoção desta ou daquela forma de governo, tanto regimes
totalitários quanto regimes democráticos são, ante ao sistema jurídico
constitutivo destes, Estados soberanos. Não há uma relação essencial entre
democracia e soberania. Estados são soberanos independentemente do
regime de governo adotado. Contudo, as democracias constitucionais, na
visão kelseniana, gozam de especial importância na medida que estas
permitem uma maior garantia das liberdades individuais face ao poder
estatal, quando a competência legislativa estatal é limitada a fim de não lhes
ser permitido editar normas que prescrevam ou proíbam aos indivíduos uma
conduta de determinada espécie, como a prática da religião, a expressão de
opiniões dentre outras26.
Para Ferrajoli é possível distinguir quatro dimensões da democracia,
de acordo com diferente relevância que se dá a um aspecto constituinte do
conceito em relação a outros. O autor divide o conceito de democracia em
duas dimensões inicialmente: formal e substancial. Em sua dimensão
formal, democracia é caracterizada pelas normas formais que disciplinam as
formas de produção das decisões. O respeito a essas normas, positivadas
usualmente na segunda parte das constituições, são condição necessária e
suficiente para assegurar a vigência e a validez formal das leis, contudo, não
são aptas a assegurar sua validez substancial, que depende da coerência de
seus significados com as normas substantivas. Estas últimas, em
contrapartida, dizem respeito ao conteúdo, à substância das decisões
produzidas. Tal conteúdo, liberal ou social, determinam o que Ferrajoli

25

SOLON, Ari Marcelo. Teoria da soberania como problema da norma jurídica e da decisão.
Editora Sergio Antônio Fabris Editor. Porto Alegre. 1997.
26
Idem.
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chama de dimensão substancial da democracia27.
Assim, tem-se a democracia política, caracterizada pelo aspecto
representativo ou diretamente popular das atividades legislativas e de
governo, assegurado o sufrágio universal e pelo princípio da maioria. Esta
forma política é imprescindível para a democracia em seu aspecto formal.
Ainda em seu aspecto formal a democracia civil, compreendida como o
conjunto de direitos civis que fundamentam a democracia civil. Tais direitos
se caracterizam como o conjunto de normas que regulam o poder de
autodeterminação das pessoas em suas relações privadas: as decisões sobre
os bens que adquirir ou que produzir e as decisões sobre as atividades
laborais ou profissionais que desenvolver, os estudos que empreender ou a
pessoas com quem vai casar e similares28.
Importa destacar que há um nexo racional entre direito e democracia.
Não obstante o direito positivo não implique, necessariamente, em adoção
de um regime democrático, dado que pode perfeitamente ocorrer, ante a
separação de direito e justiça, sistemas jurídicos perfeitamente construídos,
sob a perspectiva formal, e totalmente antidemocráticos. Contudo, a
implicação inversa não é verdade. Não há democracia sem o direito. Em
resumo, é possível a existência de direito sem democracia, mas não há
democracia sem direito. Sendo a democracia um conjunto de regras sobre a
validade do exercício do poder, isto é, por um lado, as regras que conferem
poderes de autodeterminação individual e coletiva, garantindo sua igual
titularidade a todos enquanto pessoas e cidadãos, e por outro lado, as regras
que impõem limites e vínculos a estes mesmos poderes para impedir sua
degeneração em formas despóticas e garantir seu exercício na tutela dos
interesses de todos, não há como pensar em democracia como algo que é
dado sem ter como pressuposto básico o direito29.
Diante disso, ao relacionarmos soberania e democracia, há que se
considerar que o primeiro trata do poder, seja ele do monarca ou do povo, é
pacífico que se está a falar de poder. Quanto ao segundo conceito, se está a
falar exatamente em limitação racional ao exercício desse mesmo poder,
limitação esta imposta pelo direito. Neste sentido, o conceito de soberania
ganha contornos diferenciados quando pensado no âmbito de um regime de
27

FERRAJOLI, Luigi. Pricípia iuris: teoría del derecho y de la democracia. Vol. 2. teoría de la
democracia. Ed. Trota. Madrid. 2007, pg 21.
28
Idem, 23.
29
Idem, 17.
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democracia constitucional.
Ante o fundamento de uma teoria jurídica da democracia
constitucional e, especificamente, de suas garantias jurídicas ser a teoria de
validez das normas, a democracia constitucional é, consequentemente, um
sistema nomodinâmico, que inclui normas sobre a produção normativa que,
graças a sua colocação no vértice da hierarquia das fontes normativas, são
idôneas para estabelecer os requisitos essenciais, tanto de forma como de
substância, vigência e validez formal e substancial de todas as normas
produzidas30.
Assim, o conceito de soberania se submete e se autolimita pela
supremacia do direito. A regra da lei impõe a limitação do poder pelo direito,
implicando submissão às garantias tanto formais quanto substanciais
impressos pela adoção de um regime democrático constitucional.
Nesta relação de tensão entre poder e direito e limitação daquele por
este que se deve entender o que se busca dizer ao falar em “democratização
da soberania”, no sentido de limitação da soberania, mesmo a popular, pelo
direito. E tal entendimento se dá a partir do estudo e reflexão sobre as normas
jurídicas que se apresentam em diferentes dimensões de concretização e
realização da democracia constitucional, onde, em última instância,
viabilizam, na perspectiva democrática, o próprio exercício da soberania
popular, isto é, tal compreensão busca a racionalidade presente no exercício
democrático do poder soberano.

2 O projeto de criptomoedas31

Criptomoeda é um meio de troca que se utiliza de criptografia para
assegurar transações e para controlar a criação de novas unidades da moeda.
Criptomoedas são espécie do gênero moedas digitais. O surgimento de uma
moeda digital viável está intimamente relacionado à evolução da
criptografia. Isso não é algo surpreendente quando se leva em consideração
30

FERRAJOLI, Luigi. Pricípia iuris: teoría del derecho y de la democracia. Vol. 2. teoría de la
democracia. Ed. Trota. Madrid. 2007.
31
Todo o presente capítulo, ante a complexidade técnica do tema, tem como fonte de consulta
a obra de ANTONOPOULOS, Andreas M. Mastering Bitcoin. LLC <https://bitcoinbook.info>.
Copyright 2016. Consultado em 19/02/2017.
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os desafios fundamentais envolvidos no uso de bits para a representação de
um valor que pode ser trocado por bens e serviços.
Os emissores de papel-moeda enfrentam constantemente o problema
da falsificação através do uso de papéis e tecnologias de impressão cada vez
mais sofisticados. O dinheiro físico resolve facilmente o problema do gasto
duplicado, pois a mesma nota em papel não pode estar em dois lugares ao
mesmo tempo. É claro que o dinheiro convencional é frequentemente
armazenado e transmitido de forma digital. Nestes casos, os problemas de
falsificação e de gastos duplicados são tratados pela compensação de todas
as transações eletrônicas através de autoridades centrais que detêm uma
visão global da moeda em circulação. No caso do dinheiro digital, que não
pode se beneficiar de tintas especiais ou marcas holográficas, a criptografia
proporciona a base para confiar na legitimidade de um valor que um usuário
afirma possuir32.
Especificamente, as assinaturas digitais criptográficas permitem a um
usuário assinar um ativo digital ou transação provando a posse do ativo. Com
a arquitetura apropriada, as assinaturas digitais também podem ser usadas
para resolver o problema do gasto duplicado. O Bitcoin tornou-se a primeira
criptomoeda descentralizada em 2009. Desde então, inúmeras criptomoedas
foram criadas33.
No final dos anos 1980, quando a criptografia começou a se tornar
mais acessível e entendida, muitos pesquisadores começaram a tentar usá-la
para construir moedas digitais. Estes projetos pioneiros emitiam dinheiro
digital, normalmente lastreados por uma moeda nacional ou um metal
precioso - como o ouro34.
O Bitcoin foi inventado em 2008 com a publicação de um documento
intitulado "Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrônico Ponto-a-Ponto"
("Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" em inglês), escrito por
um autor sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto35. Nakamoto combinou
várias das invenções anteriores tais como b-money e HashCash para criar
um sistema de dinheiro eletrônico completamente descentralizado que não
32

ANTONOPOULOS, Andreas M. Mastering Bitcoin. LLC <https://bitcoinbook.info>.
Copyright 2016. Consultado em 19/02/2017.
33
Idem.
34
Idem.
35
NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
<www.bitcoin.org>. Consultado em 19/02/2017.
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dependesse de uma autoridade central para a emissão de moeda ou para a
liquidação e validação de transações. A principal inovação foi usar um
sistema de computação distribuído (chamado algoritmo de "prova de
trabalho" ou "proof of work") para conduzir uma "eleição" global a cada 10
minutos, permitindo à rede descentralizada chegar em um consenso sobre o
estado das transações. Isto resolve de forma elegante o problema de gasto
duplicado, onde uma única unidade de moeda poderia ser gasta duas vezes.
Antes do Bitcoin, o problema de gasto duplicado era uma fraqueza do
dinheiro digital, e sua solução envolvia a transmissão e verificação de todas
as transações através de uma entidade central.
A rede bitcoin surgiu em 2009, baseada em uma implementação de
referência publicada por Nakamoto e desde então revisada por muitos outros
programadores. A computação distribuída que proporciona segurança e
robustez ao bitcoin cresceu exponencialmente, e agora excede a capacidade
combinada de processamento dos principais supercomputadores do mundo.
Em 2014, o valor de mercado do bitcoin era estimado entre 5 e 10 bilhões
de dólares americanos, dependendo da taxa de câmbio entre o bitcoin e o
dólar. A maior transação processada até 2014 pela rede foi de US$ 150
milhões, transmitida instantaneamente e processada sem nenhuma taxa.

2.1 Definição

Bitcoin é um conjunto de conceitos e tecnologias que formam a base
de um ecossistema de dinheiro digital. As unidades de moeda chamadas
bitcoins são usadas para armazenar e transmitir valor entre os participantes
na rede Bitcoin. Os usuários Bitcoin comunicam-se entre si utilizando o
protocolo bitcoin principalmente através da Internet, mas outras formas de
rede também podem ser usadas. A implementação da pilha do protocolo
bitcoin está disponível como software de código aberto e pode ser executada
em uma ampla variedade de dispositivos de computação, incluindo laptops
e smartphones, o que torna a tecnologia de fácil acesso.
Ao contrário das moedas tradicionais, os bitcoins são inteiramente
virtuais. Não há moedas físicas ou mesmo moedas digitais por si só. As
moedas de bitcoin se subentendem como transações que transferem valor de
um remetente a um destinatário. Os usuários de bitcoin possuem chaves que
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lhes permitem provar a posse de transações na rede bitcoin, desbloqueando
o valor (em bitcoins) a ser gasto e o transferindo para um novo destinatário.
Essas chaves geralmente são armazenadas em uma carteira digital no
computador ou smartphone de cada usuário. A posse da chave que
desbloqueia uma transação é o único pré-requisito para utilizar os bitcoins.
Bitcoin é um sistema distribuído ponto-a-ponto (peer-to-peer ou P2P).
Como tal, não existe um servidor “central” ou ponto de controle. Os bitcoins
são criados (gerados) através de um processo chamado de "mineração", que
consiste em competir para encontrar soluções para um problema matemático
enquanto se processam transações de bitcoins.
Nos bastidores, bitcoin é também o nome do protocolo, de uma rede e
de uma inovação digital distribuída. A moeda bitcoin é, na verdade, apenas
a primeira aplicação desta invenção. No mundo digital, o bitcoin é visto com
algo semelhante à Internet do dinheiro, uma rede para propagar valor e
proteger a posse de ativos digitais através da computação distribuída. Há
muito mais no bitcoin do que se enxerga à primeira vista.

2.2 A premissa central da criptomoeda: liberdade sobre o monopólio
estatal de emissão de moeda

O invento de Satoshi Nakamoto é também uma solução prática para um
problema que até então não estava resolvido na computação distribuída,
conhecido como o "Problema dos Generais Bizantinos". Em resumo, o
problema consiste em tentar tomar uma decisão através do intercâmbio de
informações sobre uma rede pouco confiável e potencialmente
comprometida. A solução de Satoshi Nakamoto, que utiliza o conceito de
prova de trabalho (proof-of-work) para alcançar o consenso sem uma
autoridade central confiável, representa um enorme avanço na ciência de
computação distribuída e possui amplas aplicações além de ser um meio de
pagamento. Tal solução pode ser usada para alcançar consenso em redes
descentralizadas para provar a honestidade de eleições, loterias, registros de
bens, notarização digital e mais.
O sistema bitcoin, diferente dos tradicionais sistemas bancários e de
pagamentos, é baseado em uma confiança descentralizada. Em vez de uma
autoridade central confiável, no Bitcoin, a confiança é alcançada como uma
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propriedade emergente das interações dos diferentes participantes no
sistema bitcoin. Nesse capítulo, iremos examinar o bitcoin através do
rastreamento de uma transação através do sistema bitcoin e observar como
ela se torna "confiável" e aceita pelo mecanismo de consenso distribuído da
rede bitcoin para ser finalmente gravada na blockchain – o livro-razão
distribuído que contém todas as transações.
Em termos simples, uma transação informa para a rede que o dono de
uma quantidade de bitcoins autorizou a transferência de alguns destes
bitcoins para outro dono. O novo dono agora pode gastar esses bitcoins ao
criar uma nova transação que autoriza a transferência para um outro dono, e
assim por diante, em uma cadeia de posse de bitcoins.
As transações são como linhas em um "registro contábil" (ledger) de
dupla entrada. Em termos simples, cada transação contém um ou mais
"inputs" (entradas), que são débitos em uma conta bitcoin. No outro lado da
transação, existem um ou mais "outputs" (saídas) que são créditos
adicionados em uma conta bitcoin. A soma dos inputs e outputs (débitos e
créditos) não necessariamente resultam na mesma quantia. Ao invés disso,
os outputs são um pouco maiores do que os inputs, e essa diferença se dá
devido à "taxa de transação", que é um pequeno pagamento coletado pelo
minerador que inclui a transação no registro contábil do bitcoin (a
blockchain). Uma transação bitcoin é mostrada como uma entrada no
registro contábil em Transação como um registro contábil de entrada-dupla.
Toda a estrutura das criptomoedas foi desenvolvida com o objetivo de
substituir o papel da autoridade central de certificação das operações
financeiras. O desenvolvimento da rede descentralizada e a possibilidade de
geração de consenso sobre a veracidade das transações realizadas em seu
âmbito interno demonstram, segundo os desenvolvedores do sistema, a
desnecessidade de uma autoridade central certificadora das operações,
entregando, aos próprios usuários do sistema, o controle sobre a quantidade
de moeda circulante, bem como o controle do seu valor real.

3 Os sistemas econômicos e sua relação com os valores soberania e
democracia

Como bem expõe Avelãs: “toda a economia é um sistema, no sentido
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em que toda a economia é um conjunto de elementos (pessoais e materiais),
de processos e relações (de produção, de distribuição, v.g.) interligados de
acordo com um princípio orientador, um princípio de unidade, que assegura
uma certa coerência e estabilidade à estrutura constituída por aqueles
elementos, processos e relações econômicas”.36
A noção de sistema econômico, como um todo ordenado
racionalmente, regido por um princípio orientador, tem como óbice o fato de
agregar diferentes formas de organização social que têm como propósito a
satisfação das necessidades materiais em uma sociedade. No âmbito
científico, o conceito de sistema econômico passou a ser entendido como
tipo de economia, integrando múltiplas formas de organização econômica
concretas, distintas umas das outras por características fundamentais.
Avelãs coloca em questão o conceito de sistema econômico e
apresenta como ponto relevante a ser respondido, para a compreensão da
noção de sistema econômico, a necessidade de “identificar o tecido social
estrutural de cada economia em concreto, o princípio de ordem que há de
permitir uma resposta adequada a três interrogações fundamentais: 1) como
se processa, em cada situação histórica concreta, a direção e o
funcionamento da economia?; 2) qual o critério que preside à distribuição
do produto social?; 3) qual o elemento dinamizador do desenvolvimento,
i.é, qual o princípio que explica a (e dá sentido à) sucessão dos sistemas que
a história registra?”37
Sem dúvida, a escola clássica inglesa, de matriz empirista e naturalista,
não daria atenção a elementos históricos, posto que, ante o paradigma
metodológico científico da época, a ciência deveria basear-se em premissas
naturais para ser ciência, o que lhes direcionou para o fisicalismo
econômico.
Determinações históricas no âmbito da reflexão econômica são
relevantes para distinguir diferentes realidades histórico-sociais e, a partir
destas mesmas diferenças, considerar o impacto que podem sofrer essas
mesmas realidades em suas bases economico-social-estruturais ao adotarem,
de forma apressada, certos paradigmas de outras realidades histórico-sociais,
oriundas de modelos completamente distintos daquele que é predominante
36

AVELÃS NUNES, António José. Uma introdução à economia política. Ed. Quartier Latin.
São Paulo. Pg 61
37
Idem.
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naquela realidade.
Daí a importância da adoção de modelos econômicos, mesmo que
abstratos, sem se olvidar de que a realidade é complexa e, dentro desta
realidade, podem coexistir, de forma concomitante, modelos distintos que se
mantêm e se retroalimentam sob uma estrutura mais fundamental e flexível
que admita, em sua base, a coexistência até certo ponto harmônica de
diferentes formas de organização econômica. Assim, quando em uma
abordagem sociológica das relações econômicas, o que se tem como meta é
se questionar quais são os padrões institucionais dentro dos quais a ação
econômica é efetuada, de que maneira são idênticos em todas as sociedades
e de que maneira diferem de uma sociedade para outra, e como a sociedade
chega a mudar seu padrão institucional38.
Nesta perspectiva, é possível delimitar as mais diversas formas de
organização socioeconômica em três tipos básicos que põem em relevo
aspectos determinantes destes mesmos modelos. Seriam assim: 1) o sistema
econômico da tradição; 2) o sistema econômico da autoridade; 3) o sistema
econômico da autonomia;
Em breves linhas, o sistema econômico da tradição tem como
característica básica a forma de organização social baseada na propriedade
familiar. As relações econômicas têm como base as relações tradicionais.
Com isso quer-se dizer que tanto a forma de organização social quanto as
formas de organização das trocas econômicas adotadas têm como pano de
fundo a tradição39.
O sistema da autoridade se caracteriza pelo poder senhorial que tem
três elementos distintivos: 1) a possessão da terra (senhorio dominial); a
possessão dos seres humanos (escravidão); a apropriação dos direitos
políticos (mediante a usurpação e a enfeudação), particularmente do poder
judicial. O senhorio territorial é determinado por circunstâncias políticas e
estamentais40.
O sistema da autonomia se caracteriza pelas relações econômicas
baseadas na premissa da autonomia privada, isto é, na capacidade do
38

JOHNSON, Harry M. Introdução sistemática ao estudo da sociologia. Tradução: Edmond
Jorge. Editora Lidador. Rio de Janeiro. 1967, pg. 244
39
WEBER, Max. História económica genereal. Tradução Manuel Sánchez Sarto. Ed. Fondo
de cultura económica. México. 2001, pg. 50.
40
Idem, pg. 70.
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indivíduo se autodeterminar a respeito das escolhas econômicas a serem
feitas. O sistema da autonomia se aproxima em certa medida da forma de
organização capitalista. Esta tem como premissa mais geral a contabilidade
racional do capital como norma de todas as grandes empresas lucrativas que
se ocupam da satisfação das necessidades cotidianas. Como o sistema da
autonomia permite que os indivíduos se autodeterminem em relação às
escolhas econômicas a serem feitas, as necessidades cotidianas são infladas
à razão daquilo que cada indivíduo entende como sua necessidade pessoal
cotidiana. Isso provoca uma inflação de necessidades e, em consequência,
de empresas que visam a satisfazê-las. Assim, o conceito de empresa, como
atividade lucrativa que visa à satisfação das necessidades cotidianas, ganha
relevância dentro do sistema econômico da autonomia. As premissas que
regem a empresa dentro do modelo da autonomia são, por sua vez: 1) a
apropriação de todos os bens materiais de produção (a terra, aparatos,
instrumentos, máquinas etc.) como propriedade da livre disposição por parte
das empresas lucrativas autônomas; 2) a liberdade mercantil, é dizer, a
liberdade do mercado com respeito à toda irracional limitação do tráfico
mercantil; 3) técnica racional, isto é, contabilizável ao máximo; 4) direito
racional, isto é, direito calculável. Para que a exploração econômica
capitalista proceda racionalmente, precisa confiar que a Justiça e a
administração seguirão determinadas pautas41.
Assim, ao que se constata, mesmo em um sistema econômico pautado
pela ideia da autonomia, há necessidade de um direito racional, calculável,
onde regras estabeleçam de forma clara como dever ser a conduta dos
agentes econômicos a fim de lhes trazer previsibilidade.
No âmbito do sistema econômico da autonomia, é possível inferir que,
como condição necessária deste, a liberdade de mercado bem como o direito
de propriedade e a obrigatoriedade de cumprimento dos contratos devem ser
garantidos. Em uma concepção kelseniana de identidade entre Estado
soberano e Ordem jurídica, é possível vislumbrar a relação entre soberania,
como o elemento coativo inerente à ordem jurídica, e ante a necessidade de
garantias de liberdades mercantil e de propriedade, a maior relevância de
adoção de um regime democrático de governo. Em resumo, as democracias
constitucionais são condição necessária para a adoção de um sistema
econômico da autonomia.
41

WEBER, Max. História económica genereal. Tradução Manuel Sánchez Sarto. Ed. Fondo
de cultura económica. México. 2001, pg. 237.
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A necessidade da proteção a certas liberdades individuais implica que
a melhor forma de governo a ser adotada seja a democracia. Contudo, nada
impede que sejam adotadas outras formas de governo que garantam, em
certa medida, as liberdades econômicas citadas. Independente da adoção
desta ou daquela forma de governo, a necessidade de alguma forma de
coação por parte do ente estatal a fim de garantir o cumprimento de normas
que satisfaçam as expectativas de segurança jurídica daquela comunidade
se faz necessária. Assim, o direito, enquanto ordem coativa, tem como
função garantir a previsibilidade das condutas individuais nas relações
econômicas, imprimindo o elemento força, ínsito ao conceito de soberania,
nas relações mercantis. Contratos existem para garantir a previsibilidade das
condutas dos contratantes um em relação ao outro, evitando assim a
insegurança e imprevisibilidade decorrentes de uma ordem social onde não
haja a garantia jurídica de que os contratos devem ser cumpridos.
Também em uma ordem social onde não haja garantia de que as partes
contratantes sejam livres para contratar e que qualquer forma de coação
ilegal, posto que, contrária a ordem jurídica adotada pela comunidade, seja
sancionada coativamente com a anulação da avença, não pode ser
considerada como um sistema econômico baseado na autonomia. A ausência
de qualquer proteção à propriedade não garante aos agentes econômicos uma
certeza quanto à sua condição de proprietários.
Diante disso, parece evidente que há uma relação necessária entre
relações econômicas e o direito como ordem coativa. Também parece
provável que, em sistemas econômicos capitalistas, isto é, em sistemas que
tem como premissa básica a autonomia ou liberdade de mercado, o regime
de governo democrático parece ser o mais desejável.

Conclusão: o projeto da criptomoeda como discurso de radicalização do
sistema econômico da autonomia

O discurso da criptomoeda se apresenta como uma radicalização do
sistema econômico da autonomia, implicando em um retorno a noção de
Estado como mero espectador do jogo do mercado.
Contudo, ao colmatar o presente discurso com os conceitos de
soberania e democracia, é possível vislumbrar que arguir a desestatização da
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emissão e controle da moeda não implica fortalecimento da democracia,
muito menos em “democratização da soberania”, pois, como foi analisado,
a soberania só se constitui em um Estado quando este é constituído por meio
de uma ordem jurídica coativa. Nas democracias constitucionais, o elemento
soberania já se manifesta na própria separação de poderes, onde, através do
sistema de freios e contrapesos inerente ao próprio regime democrático
constitucional, as forças sociais antagônicas ganham voz nos mais diversos
valores positivados na constituição. Tais valores, ínsitos às mais diversas
ideologias manifestadas no momento da promulgação da constituição e
posteriormente atualizados pela própria dinâmica da sociedade, reconhecem
as mais diversas versões de uma sociedade justa.
Assim, o mero fato de a moeda não ser emitida pelo Estado e ser
gerada através de um sistema computacional não implica, necessariamente,
uma democratização da soberania, por supor que se entregaria aos
indivíduos o poder de controle sobre o valor real do dinheiro. Soberania tem
a ver com ordem jurídica e ordem jurídica coativa. Ordem econômica
implica segurança e previsibilidade das ações, permitindo que os indivíduos
gerem expectativas legítimas sobre a conduta dos outros indivíduos
componentes da sociedade. Para que tal intento seja atingido, faz-se
necessário uma ordem normativa que obrigue o cumprimento em caso de
resistência. Mesmo que se adotasse um modelo de criptomoeda, este em
nada influenciaria no papel da ordem histórico-econômica, tampouco nos
conceitos de democracia e soberania.
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(metadados) deverá ser enviado na submissão. Outros procedimentos que
removam estes dados poderão ser adotados pelo(s) autor(es);

Formato do arquivo

Com a finalidade de padronizar as submissões para publicação, são
exigidos os seguintes formatos para os arquivos de texto:
- Tamanho do papel: A4;
- Orientação: vertical;
- Margens: superior e esquerda: 3 cm; inferior e direita: 2 cm;
- Espaçamento entre linhas: 1,5;
- Alinhamento do texto: justificado;
- Fonte: Times New Roman, normal, tamanho 12;
- Para notas de rodapé e citações com mais de 3 linhas, paginação, legendas
de imagens, tabelas e gráficos: tamanho 10, espaçamento simples;

Folha de rosto

Para assegurar com que os autores sejam identificáveis pela Equipe
Editorial e que sejam publicadas as qualificações acadêmicas e profissionais
desejadas, deve ser enviada uma folha de rosto no arquivo com as seguintes
informações:
- O(s) nome(s), titulação(ões), profissão(ões), dados para contato,
agradecimentos, esclarecimentos, dentre outros, que o(s) autor(es) deseja(m)
ver publicado(s) no artigo;
- Telefone(s) e e-mail(s) do(s) autor(es) para viabilizar eventuais contatos da
revista;
- Se o trabalho é oriundo de pesquisa fomentada por bolsa, descrever esta;
- Link do Currículo Lattes e do ORCID do(s) autor(es);
- A folha de rosto poderá ser enviada no mesmo arquivo que o artigo ou em
arquivo separado;

Elementos pré-textuais

- Título do artigo: em português (caixa alta e negrito) e, abaixo, em inglês
(caixa alta), ambos com alinhamento centralizado;
- Resumo: em português e sua respectiva tradução em inglês, entre 100 e
250 palavras, com espaçamento simples (NBR 6028);
- Palavras-chave: devem ser listadas entre 4 e 6 palavras-chave em português
e suas correspondentes em inglês, abaixo do resumo e de sua tradução. As
palavras-chave devem ser separadas por ponto e vírgula e finalizadas por
ponto final. Devem ser precedidas pela expressão "Palavras-chave:" e
"Keywords:" (NBR 6028);
- Sumário: deve ser elaborado um sumário abaixo das palavras-chave
contendo os títulos do trabalho sem as respectivas páginas (NBR 6027 e
6024);

Elementos textuais

- Destaques: escolher entre utilizar destaques em itálico ou negrito (não usar
ambos ou sublinhado);
- Não deve haver marcas de revisão ou comentários no arquivo;
- Não se deve concluir um título com citação, tabela, gráfico ou imagem;
- Número de páginas: entre 10 e 50 páginas;

Citações e referências

As citações e referências bibliográficas devem seguir as normas da
ABNT, sobretudo as normas NBR 10.520:2002 e 6.023:2018.
- Citações diretas com menos de 3 linhas: no corpo do texto, entre aspas,
sem recuo;

- Citações diretas com mais de 3 linhas: recuo de 4 cm, espaçamento simples
e fonte tamanho 10;
- Quanto possível, as URLs para as referências devem ser fornecidos;
- As referências devem ser dispostas em rodapé no formato ABNT completo
ou utilizar o sistema autor-data. Não utilizar ambos sistemas. É possível a
utilização de notas de rodapé explicativas;
- Ao final, todas as referências utilizadas pelo trabalho devem ser elencadas
em ordem alfabética;

Declaração de direito autoral

Os autores que submeterem trabalhos
obrigatoriamente concordar com seguintes termos:

à

revista

devem

- Os autores permanecem com os direitos autorais do trabalho e concedem à
revista o direito da primeira publicação (inédita) sob a licença Creative
Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC-BY 4.0), permitindo o
compartilhamento do trabalho mediante o reconhecimento da autoria e
publicação inicial da revista;
- Os autores permanecem com a autorização de distribuição da versão
publicada nesta revista em outros repositórios (sites pessoais, bibliotecas,
indexadores, dentre outros), assim como em republicar o conteúdo do
trabalho em outras publicações (capítulos de livros, coletâneas, dentre
outros) mediante o reconhecimento de autoria e da primeira publicação nesta
revista.
- Os autores se responsabilizam pela totalidade do conteúdo dos trabalhos
submetidos à revista.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE ARTIGOS

Controle Preliminar (Desk Review)

Uma vez recebida a submissão de artigo científico, a Equipe Editorial
verificará o preenchimento das normas estabelecidas pela revista, inclusive
quanto à (1) ausência de informações sobre o(s) autor(es) no documento, (2)
originalidade (inclusive com consulta através de sistemas eletrônicos contra
plágio e em mecanismos de busca) (3) e adaptação ao escopo do periódico
e, em caso de preenchimento, enviará o trabalho desidentificado para dois
pareceristas anônimos da área de conhecimento do artigo submetido para
avaliação. Em caso de não preenchimento por divergências irreparáveis, será
enviado ao(s) autor(es) a decisão fundamentada de rejeição preliminar do
artigo. Em caso de divergências reparáveis, será enviado o pedido de
providências.

Avaliação Duplo Cega por Pares (Double Blind Review)

Superado o controle preliminar, o arquivo desidentificado será
enviado para 2 pareceristas que possuem vinculação profissional e
acadêmica fora do estado-membro da federação em que o(s) autor(es) da
submissão tenha(m) vinculação.
Os pareceristas assumem o compromisso a cada submissão recebida
de que (1) desconhecem o(s) autor(es) da submissão, (2) não possuem
conflitos de interesses tais como pessoais, comerciais, partidários,
ideológicos, acadêmicos e econômicos-financeiros com o objeto da
submissão, (3) possuem tempo hábil para respeitar o prazo de entrega do
parecer em até 3 semanas e (4) são qualificados para emitir um parecer sobre
o objeto de estudo da submissão. Em caso de impossibilidade de
cumprimento dos requisitos anteriores, será apontado um novo parecerista
para a submissão.
Os pareceristas observarão necessariamente os seguintes critérios
mínimos na submissão:
- Se o trabalho está de acordo com a linha editorial da revista;
- Se o artigo é inédito e não há indícios de plágio;
- Se o título, o resumo, as palavras-chave e seus correspondentes em inglês
são adequados;
- Se o trabalho apresenta linguagem científica adequada;

- Se o artigo utiliza as obras doutrinárias mais relevantes e atuais;
- Se a submissão apresenta contribuição científica inédita relevante;
Os pareceristas poderão aprovar a publicação da submissão
condicionada a alterações no trabalho.
Caso haja um parecer a favor e um contrário à publicação da
submissão, um terceiro parecerista será chamado para determinar o resultado
da submissão. Caso o parecer contrário à publicação apresente relevantes
fundamentos, a Equipe Editorial poderá determinar a reprovação do artigo
sem a necessidade de apontar um terceiro avaliador.

Alterações do Trabalho

Os pareceristas poderão apontar alterações e sugestões para o
aprimoramento do trabalho. Os pareceres dos avaliadores serão enviados
para o autor da submissão e deverão ser respondidas em um prazo sugerido
de até 15 dias, podendo ser prorrogado por mais tempo, conforme a
quantidade de alterações solicitadas.
As mudanças feitas no texto da submissão deverão utilizar a cor
vermelha para distinguir do texto original antes das alterações. O autor
poderá fundamentar as razões para o não cumprimento das sugestões dos
pareceristas. A Equipe Editorial observará o cumprimento das solicitações e
decidirá sobre as razões para o não cumprimento.

Recursos

Em caso de discordância das decisões editoriais, é cabível recurso
fundamentado a ser encaminhado para o e-mail contato@resede.com.br, que
será apreciado por membro do Conselho Editorial.

