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RESUMO 

 

O presente trabalho visa estudar a questão do desenvolvimento, a evolução desta ideia e a 

pluralidade de noções acerca deste fenômeno, visando a aplicação destes ideários à ordem 

econômica e financeira trazida pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

de modo a estabelecer contribuições teóricas para a formulação de um modelo de 

desenvolvimento próprio. Desta forma, são analisadas na presente pesquisa as teorias 

clássicas do desenvolvimento, assim como as mais atuais, dando-se o foco para as teorias do 

desenvolvimento como liberdade, de Amartya Sen e do desenvolvimento como descoberta, de 

Dani Rodrik, buscando as contribuições destas teorias para a construção do modelo de 

desenvolvimento constitucionalmente estabelecido. Haja vista a complexidade do fenômeno 

do desenvolvimento, serão estudados apenas os aspectos jurídicos que se debruçam acerca da 

das implicações econômicas, a chamada “constituição econômica”, de que modo tais aspectos 

são importantes para a percepção de um grau maior de desenvolvimento, nos moldes 

apresentados pelos referenciais teóricos. 

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Liberdade. Descoberta. Ordem Econômica. Constituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

The present work intend to study the issue of the Development, the evolution of this idea and 

the plurarity of notions around this phenomenon, aiming the application of this ideas at the 

economic and financial order brought by the Brazilian Federative Republic Constitution of 

1988, stablishing the theoretical contributions for the formulation of an original development 

model. Thus, will be analysed in the present research the classical theories of development, as 

the present theories, given focus on the the theory of the development as freedom, proposed 

by Amartya Sen and the theory of development as discovery, proposed by Dani Rodrik, 

seeking the contribution of these theories for the construction of a model of development in 

the constitutional established basis. In view of the complexity of the phenomenon of the 

development, it will be studied only the legal aspects that concern about the the economic 

implications, the so called “economic-constitution” and the way that these aspects are 

important for the perception of a higher degree of development, in the moulds presented by 

the theoretical references. 

 

Keywords: Development. Freedom. Discovery. Economic Order. Constitution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho visa analisar a questão do desenvolvimento a partir da ótica 

constitucional vigente, sendo estudadas as noções estabelecidas deste fenômeno e as possíveis 

contribuições da literatura acerca deste, de modo a propor novas perspectivas teóricas de 

desenvolvimento compatíveis com os princípios e o arranjo institucional disposto na 

Constituição de 1988. 

A pertinência do tema é notável pois há consenso quanto à questão do 

desenvolvimento, ou à falta da percepção do mesmo em escala global. Ou seja, existe a 

constante busca por modelos econômicos, jurídicos e políticos que proporcionem melhores 

condições de vida aos envolvidos naquele sistema. 

Apesar do consenso quanto a busca do desenvolvimento e de um suposto “modelo 

ideal” do mesmo, existem inúmeras teorias acerca do que consistiria este fenômeno, assim 

quanto às formas em que este se daria, de modo que são várias as conclusões que se pode 

chegar analisando tais variadas perspectivas.  

Diante deste vasto universo de noções e projetos, torna-se extremamente 

complexa a realização de um estudo aprofundado destes vários vieses do desenvolvimento, 

sobretudo se forem abordados também as questões interdisciplinares que tangem o tema do 

desenvolvimento. 

Destarte, e por esta pesquisa consistir numa monografia de graduação em Direito, 

esta se debruçará acerca dos aspectos jurídicos do desenvolvimento, que pode ser traduzido 

por meio dos ensejos estatais e do modelo institucional adotado em busca de uma perspectiva 

de desenvolvimento específica. 

Dentre os vários teóricos e doutrinas do desenvolvimento, são trazidos dois 

grandes autores do desenvolvimento, Amartya Sen e Dani Rodrik, como referenciais teóricos 

principais desta pesquisa, além de juristas e pesquisadores que analisam a situação atual do 

desenvolvimento nacional e a configuração do ordenamento jurídico nacional no que tange as 

formas em que se dá a atividade econômica e a afloração social do país. 

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, com linha de raciocínio dedutivo e 

baseada nas técnicas de revisão bibliográfica e documental e na análise de conteúdo. Sendo 

estudados autores clássicos e contemporâneos, nacionais e estrangeiros, em perspectiva 

interdisciplinar.  
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O trabalho se encontra estruturado da seguinte forma: inicialmente, é exposta a 

questão da ideia de desenvolvimento, sua evolução e as bases teóricas apresentados acerca do 

tema. No capítulo 2, trata-se da problemática do desenvolvimento inserida no texto 

constitucional, quais seus parâmetros e a forma que o constituinte trouxe para estruturar o 

desenvolvimento nacional. No capítulo 3, trataremos especificamente da contribuição trazida 

pelos referenciais teóricos, Amartya Sen e Dani Rodrik, no sentido de explorar seus ideários e 

nos aprofundar sobre a abordagem dos referidos autores sobre as formas e os objetivos do 

desenvolvimento humano. Por fim, o capítulo 4 trata da forma que tais contribuições 

poderiam ser aplicadas aos princípios constitucionais e como estas auxiliariam na construção 

de um modelo institucional, ou de mecanismos isolados que proporcionassem um nível maior 

de desenvolvimento no Brasil. Tal propósito se soma a criação de uma nova visão sobre o 

desenvolvimento impresso na Constituição de 1988, baseado nas ideias de desenvolvimento 

propostas por Sen e Rodrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2 A DIVERSIDADE DO NOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

2.1 ASPECTOS BÁSICOS ACERCA DAS TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO 

 

 

O conceito de desenvolvimento, sobretudo o que irá ser estudado nesta pesquisa, 

perpassa a mera ideia gramatical de crescimento, aumento e também a ideia de 

desenvolvimento puramente econômico, sendo esta última a noção que predominou até 

meados do século XX. 

O desenvolvimento também se difere radicalmente da ideia de crescimento, já que 

esta última se dá em termos quantitativos, sem a análise de aspectos mais profundos, ou seja, 

sem a análise qualitativa quanto as formas, os avanços e as os reflexos deste crescimento 

Neste sentido, o desenvolvimento geral ou humano, analisa aspectos sociais mais 

complexos, não mais limitando seu o estudo à questão puramente econômica, questão está, 

centrada na averiguação de balanço positivo ou não, dos resultados macroeconômicos. 

A referida avaliação dos aspectos sociais do desenvolvimento analisa vários 

elementos, tais como o de acesso a direitos e garantias elementares; padrões básicos de 

subsistência; convivência social; entre outros, que num escopo geral, averiguam a existência 

ou não do desenvolvimento, seja de forma geral, seja sobre aspectos específicos – tais como 

mortalidade, educação, acesso ao emprego, etc. 

Mesmo esta noção mais abrangente do desenvolvimento, sofreu mudança ao 

longo do tempo e tal evolução se dá no contexto da “questão dos países não-desenvolvidos” 

suscitada após o fim da II Guerra Mundial, sobretudo com a criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU), e que por meio da maior integração mundial de forma, em tese, 

pacífica, trouxe o desejo de se desenvolver os países que não haviam alcançado os mesmos 

patamares de progresso do que aqueles observados nos chamados “países do primeiro 

mundo”. 

Tal diferença de situações entre os países resultou na necessidade em se tratar do 

assunto do desenvolvimento, buscando-se formas de atingi-lo (muitas destas vezes de modo 

imposto), seja por modelos institucionais, orientações econômicas ou por fórmulas 

ideológicas. Tal situação também fez com que surgisse o pleito do chamado “direito ao 

desenvolvimento” por parte daqueles países considerados subdesenvolvidos ou não 

desenvolvidos.  
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Diante da necessidade de se compreender as noções de desenvolvimento a serem 

aprofundados nesta pesquisa, é necessário que seja feito um breve estudo da evolução da 

referida ideia, assim como suas versões mais emblemáticas, compreendendo assim onde se 

situam as noções contemporâneas de desenvolvimento e de que forma estas podem contribuir 

para a construção de novas percepções acerca do modelo institucional vigente no país. 

 

 

2.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DESENVOLVIMENTO 

 

 

Tal como fora anteriormente exposto, a ideia de desenvolvimento possui uma 

variedade de significados, sendo sua evolução histórica determinante para o entendimento das 

teorias mais atuais do desenvolvimento, e desta forma é necessário buscar a origem da ideia 

de desenvolvimento, e a partir destas, analisar sua evolução e as construções mais recentes 

quanto ao tema. 

Pode-se dizer que o desenvolvimento tem suas bases no pensamento clássico, 

sendo citado por Aristóteles na sua acepção de bem viver e como a forma de florescimento 

pleno das capacidades humanas, sendo este o sentido e o fim do próprio desenvolvimento. 

Neste sentido, o bem viver é fim próprio da vida em coletividade e argumento da criação do 

Estado, este responsável pela promoção de tal bem-estar.1 

Desta forma o desenvolvimento surge como significante literal da própria palavra, 

pois denota o movimento da busca pela plenitude de eventuais capacidades latentes, seja 

numa nação, seja num indivíduo. 

Com o tempo, a ideia de desenvolvimento tomou contornos voltados para dados 

econômicos, se afastando da ideia de afloração em si das capacidades, e partindo para um 

panorama fundado na quantidade de riqueza obtida, sendo esta análise considerada a mais 

eficiente para traduzir a existência de desenvolvimento ou não, sendo afastada uma série de 

outros elementos que hoje compõem o chamado desenvolvimento humano.  

Desta forma, até a primeira metade do séc. XX, o desenvolvimento, sobretudo a 

doutrina do “desenvolvimento nacional” era calcada em demasia no conceito de riqueza das 

nações e de seu desempenho tecnológico em setores industriais, dotado de caráter 

nacionalista, no tom das grandes guerras ocorridas neste período. 

                                                             
1 Aristóteles, A Política. São Paulo: Atena editora, s.d., 212 p., p. 38. 
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Em suma, a doutrina do desenvolvimento não era voltada diretamente para a 

melhoria da qualidade do viver humano, apesar da estatuição de inúmeros direitos que hoje 

compõe as diversas faces do direito ao desenvolvimento em outros veículos de forma 

histórica, a exemplo àqueles plasmados na Magna Carta2 de 1215 (a exemplo o direito à pena 

proporcional, disposto no item nº 20; o não confisco de bens e da produção, inscrito no item 

nº 28; o direito à liberdade e presunção de inocência inscritos item nº 39; a liberdade de 

trânsito e locomoção do item nº 42; entre diversos outros e que atualmente).  

Já o direito ao desenvolvimento em si, como garantia jurídica, nos moldes que 

este se apresenta atualmente, só foi explicitamente mencionado no art. 22 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos3, e que dispôs as bases do que se pode chamar de direito ao 

desenvolvimento atualmente, e que segue abaixo transcrito. 

 

XXII - Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à 
segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação 
internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, 
dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade 
e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 

 

Tal pleito, como fora mencionado anteriormente, surge no contexto da 

movimentação voltada para a recuperação das nações devastadas pela 2ª Guerra Mundial e 

pela necessidade de que os países denominados de “3º mundo” ou subdesenvolvidos, 

alcançassem níveis de avanço socioeconômico compatíveis com aqueles observados nos 

países mais ricos. Tais políticas, foram estabelecidas a partir declarações e tratados 

internacionais, cartas constitucionais além de programas voltados para o tema, tal como o 

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). 

É um equívoco considerar que tais movimentações se davam de forma isenta, já 

que tais incentivos também tinham como fim a aquisição de aliados na disputa por hegemonia 

ideológica iniciada no contexto do pós-guerra, através do investimento externo e a promoção 

de políticas de cunho desenvolvimentista. 

No mesmo período da referida disputa ideológica, voltada para o direito ao 

desenvolvimento, foi emitida pelo papa Paulo VI em 1967, a Encíclica Papal “Populorum 

                                                             
2 Corvo Branco. Magna Carta. Disponível em <http://corvobranco.tripod.com/dwnl/magna_carta.pdf>. 

Acessado em 25 de Abril de 2017. 
3 ONU.  Declaração (1948), de 10 de dezembro de 1948. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Paris. 
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Progressio”4, e que primava para o desenvolvimento humano, não apenas em moldes 

econômicos, mas sim no sentido aristotélico que compreende diversos aspectos das 

necessidades humanas. Especificamente, tal encíclica dispõe em seu item de nº 6:  

 

Aspirações dos homens 
6. Ser libertos da miséria, encontrar com mais segurança a subsistência, a 
saúde, um emprego estável; ter maior participação nas responsabilidades, 
excluindo qualquer opressão e situação que ofendam a sua dignidade de 
homens; ter maior instrução; numa palavra, realizar, conhecer e possuir 
mais, para ser mais: tal é a aspiração dos homens de hoje, quando um 
grande número dentre eles está condenado a viver em condições que 
tornam ilusório este legítimo desejo. Por outro lado, os povos que ainda há 
pouco tempo conseguiram a independência nacional, sentem a necessidade 
de acrescentar a esta liberdade política um crescimento autônomo e digno, 
tanto social como econômico, a fim de garantirem aos cidadãos o seu pleno 
desenvolvimento humano e de ocuparem o lugar que lhes pertence no 
concerto das nações. 

 

Ou seja, apesar da existência de interesses que iam além do desenvolvimento, 

houve nesta época uma intensa mobilização em caráter global, voltada para a eliminação de 

um viver subalterno, pois se primavam por bases existenciais que compreendiam um rol mais 

extenso de direitos e possibilidades, buscando um viver mais digno. Tal alteração de viver, de 

fato, era influenciada por noções de mundo e ideológicas advindas dos países emissores de 

tais políticas, mas não descaracterizavam o desejo de estabelecer melhores condições de vida 

humana por todo o globo. 

Tais movimentações político-ideológicas também tiveram impacto no 

ordenamento interno, impacto este notável pelo cunho garantista da Carta Constitucional de 

1988, que prima em suas bases a dignidade da pessoa humana  e tem como objetivo o 

desenvolvimento nacional (vide os art. 1º, III e o art. 3º, II ), dignidade esta traduzida pela 

percepção das diversas garantias individuais, sociais, econômicas e políticas e etc. dispostas 

ao longo do texto constitucional e  que tem como seu fim elementar a realização de maiores 

graus de desenvolvimento. 

Em síntese, tal primado pela dignidade da pessoa humana no texto constitucional, 

pode ser traduzida pela própria busca do novo ordenamento constitucional pelo 

desenvolvimento do país, na perspectiva mais moderna deste conceito. 

Por fim, a partir do panorama anteriormente apresentado, chega-se às atuais 

teorias do desenvolvimento que também colocam em seu centro a pessoa humana e seu viver 

                                                             
4 PAULO IV, Carta Encíclica Populurum Progressio, Vaticano, 1967. Disponível em < 
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/encyclicals/documents/hf_p-
vi_enc_26031967_populorum.html>, último acesso em 30 de Abril de 2017.  
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digno, sendo analisados diversos fatores (econômico, social, político), conjugados as 

oportunidades fáticas percebíveis naquele ambiente para que se conclua pela existência ou 

não de determinados graus de desenvolvimento. Auxiliam nesta análise, diversos “medidores” 

de desenvolvimento, tais como o IDH (índice de desenvolvimento humano), o Índice de Gini 

(que avalia o grau de desigualdade social), entre outros, que funcionam através de uma base 

informacional mais abrangente. 

 

 

2.3. A VARIEDADE DE NOÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

Como já mencionado, o desenvolvimento é abordado de várias formas, sendo 

criadas várias acepções acerca de seus modelos, processos e modos de ação. Nesta seara, 

Anna Karenine Sousa Lopes5 evidencia em seu artigo6 uma série de formas pelas quais a 

questão do desenvolvimento foi enfrentada, dentre elas temos as noções do “Big Push”; do 

desenvolvimento como desequilíbrio dinâmico; a metodologia desenvolvida pelo CEPAL7 

(Comissão Econômica para a América Latina); a ideia de desenvolvimento como liberdade, 

proposta por Amartya Sen; e também a proposta de desenvolvimento como descoberta, 

levantada por Dani Rodrik. 

Tal como mencionado no artigo supracitado, a ideia do “Big Push” advém do 

conceito de desenvolvimento equilibrado8, e que prescinde da ideia de um grande incentivo, 

preferencialmente de origem interna, em diversos setores da economia. Tal impulso, resultaria 

no aumento da produtividade que, por conseguinte aumentaria a demanda e o consumo, que 

alimentaria o ciclo de produção. Esse incremento do ciclo produção-demanda-consumo 

                                                             
5 Discente do Programa de Pós-graduação em Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. 
6 LOPES, Anna Karenine Sousa; GUIMARÃES, Patríca Borba Villar. DIREITO E 
DESENVOLVIMENTO: ASPECTOS HISTÓRICO-CONCEITUAIS. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA DA 

CCSA/UFRN, 2015, Natal. Natal: UFRN, 2015. p. 1 - 13. Disponível em: 
<https://seminario2015.ccsa.ufrn.br/assets//upload/papers/anna1656paper.pdf>. Acesso em: 21 mar. 
2017. 
7 Página oficial da CEPAL, ONU. CEPAL. Comissão Econômica para América Latina. 2017. 

Disponível em: <http://www.cepal.org/pt-br/about>. Acesso em: 20 abr. 2017. 
8 Desenvolvimento equilibrado é a ideia de que, com base na lei de Say, premissa econômica que vê 
o aumento da demanda com base no aumento da oferta. Desta forma, com um investimento dito 
equilibrado em diversas áreas, o crescimento destas e a consequente demanda, alimentariam o ciclo 
econômico com um todo gerando prosperidade neste aspecto. Autores como Ragnar Nurske e Paul 
Rosenstein-Rodan eram adeptos a esta teoria em SANDRONI, Paulto (Org.). Novíssimo Dicionário 
de Economia. São Paulo: Best Seller, 1999. 650 p. Disponível em: <http://sinus.org.br/2014/wp-
content/uploads/2013/11/FMI.BMNovíssimo-Dicionário-de-Economia.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2017, p. 
55. 
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resultaria no desenvolvimento pela ampliação e melhoramento da situação econômica e por 

conseguinte nas demais áreas. Tal ideia não se ateve a questão das crises de superprodução, 

pois considera que todos os setores econômicos possuem igual peso e importância, e, 

portanto, a produção e a demanda se compensariam em seu crescimento. 

Em oposição a tese do “Big Push”, surge a ideia proposta por Albert Hirschmann9 

do desenvolvimento disposto num desequilíbrio dinâmico, não mais partindo da premissa do 

desenvolvimento geral e plural em vários setores econômicos, mas sim por meio de 

investimentos pontuais e estratégicos, focalizados nas áreas deficitárias especificas a fim de 

remover barreiras que perduram, desobstruindo o caminho do desenvolvimento. Tal teoria, 

leva mais em conta a responsabilidade nos investimentos, mas não se atem a existência de 

vários setores interdependentes, muitos deles carentes e que através do investimento pontual, 

poderiam restar deficitários gerando um obstáculo enquanto busca-se remover outro, 

exatamente por conta da interdependência destes diversos setores. 

Quantos às diretrizes indicadas pela CEPAL, estas não possuem uma base teórica 

rígida, já que se trata de um organismo vinculado à Organização das Nações Unidas, e por 

conta desta vinculação, atua de acordo com metas pré-estabelecidas, buscando resultados e a 

resolução de problemas específicos (como desigualdade, escassez, parca infraestrutura, etc.). 

Desta forma, a CEPAL realiza diversos estudos, análises e comparativos, que buscam ao 

mesmo tempo documentar a questão o crescimento na região, apontar o que são e onde estão 

os maiores empecilhos para o desenvolvimento regional, e ao mesmo tempo, construir uma 

identidade própria para o desenvolvimento latino americano, por meio da sinalização de um 

padrão do que se deu e do que poderá ser realizado a partir dali. 

A orientações da CEPAL foram muito utilizadas pelo Brasil no contexto de sua 

industrialização, sobretudo a ocorrida a partir da década de 60. Tais orientações indicavam 

que a industrialização seria o único meio de se atingir níveis maiores de desenvolvimento sem 

depender do ritmo lento de crescimento “subalterno” decorrente do movimento de exportação 

de matéria prima em troca de produtos finais, movimento este característico das economias 

periféricas, sobretudo as latino-americanas. 

Tais orientações também traziam consigo a ideia de participação do Estado na 

economia, sendo este o condutor do desenvolvimento, que se dá através do planejamento e da 

atuação estratégica. A ação estatal seria também a forma pela qual os países subdesenvolvidos 

                                                             
9 Economista político e professor norte americano, docente nas universidades de Yale, Columbia, 
Harvard e Princeton nas áreas de ciências sociais e econômicas. Biografia disponível em < 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hirschman.htm>, último acesso em 20 de junho de 2017.  
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se estruturariam de modo a tornar possível o bem-estar social e o funcionamento da economia 

de forma mais equilibrada e menos díspar.10 

O último dos relatórios informativos da CEPAL11 alerta para a questão do baixo 

crescimento na região, mesmo que de forma heterogênea, o aumento do desemprego e a 

dificuldade dos países de realizar de forma satisfatória suas políticas anticíclicas12, devido a 

fatores internos e externos e a baixa nos investimentos privados. Também é abordada a 

questão do aumento do endividamento público e da evasão de divisas, problemas existentes 

no Brasil e que dificultam o cumprimento das metas estabelecidas pela Comissão, sobretudo 

no que tange o desenvolvimento sustentável, o combate à pobreza e a obtenção do pleno 

emprego. 

Existe também a noção de ideia de desenvolvimento a partir de “pólos de 

crescimento”, proposta pelo francês François Perroux, e que pregava que a existência de um 

determinado foco de atividade econômica, causaria o desenvolvimento dos demais setores 

correlacionados, de forma secundária, terciária e assim por diante. Tal pensamento teve 

particularmente bastante influencia no Brasil, e ocasionou por exemplo, a criação de grandes 

zonas industriais no estado de São Paulo.13 

As demais noções de desenvolvimento citadas, seja a do desenvolvimento como 

liberdade de Amartya Sem, seja a do desenvolvimento como descoberta proposta por Dani 

Rodrik, serão exploradas de forma mais a aprofundada a frente da pesquisa, por se tratarem 

das visões contemporâneas de desenvolvimento e serem um dos elementos fundamentais do 

presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 BERCOVICCI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: Uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005. 190 p., p. 52. 
11 Estudo Econômico da América Latina e do Caribe 2016: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e os desafios do financiamento para o desenvolvimento, disponível em 
<http://www.cepal.org/pt-br/node/37887>, último acesso em 25/11/16. 
12 Estratagema econômico que consiste no aumento do investimento público em épocas 
economicamente  
13 BERCOVICCI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: Uma leitura a partir da 

Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005. 190 p., p. 46. 
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2.4 O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO 

 

 

Antes de nos debruçarmos sobre o tema do “direito ao desenvolvimento”, ou seja, 

do desenvolvimento como garantia jurídica, é necessário explicitar a principal categoria ao 

qual este direito pertence, que no caso, é a categoria denominada de “direitos fundamentais”. 

Tais direitos, ditos fundamentais foram pela primeira vez consolidados na 

primeira carta de direitos do homem, a “Bill of Rights”14 inglesa, aprovada pelo parlamento 

no bojo da Revolução Gloriosa, em 1689. Esta primeira carta, com alto teor antirânico, visava 

a mitigação dos poderes do monarca, e já definia algum rol de direitos e liberdades inerentes a 

pessoa humana, tais como a tolerância religiosa, a liberdade de expressão e a liberdade 

política. 

Passados cem anos da emissão da Declaração de Direitos saxã, no contexto da 

França Revolucionária é emitida pela Assembleia Nacional Francesa a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão De 178915, e que trouxe uma série de outros direitos 

históricos, tais como a igualdade formal e a liberdade (art. 1º), o direito à segurança, à 

propriedade e a à resistência (art. 2º), entre vários outros. 

No decurso da história, várias outras coletâneas de direitos básicos foram escritas 

e publicadas, tomando força de lei, todas elas voltadas a construção de uma realidade onde a 

vida humana se desse de forma mais digna. As questões que permanecem, no entanto, são: 

quais direitos (ou bens) seriam necessários para que tal conceito de dignidade fosse atingido 

efetivamente? O que compreenderia a dignidade da pessoa humana? 

Desta forma, muito se discutiu acerca das perspectivas que originariam tais 

conceitos de dignidade, dentre elas os defensores do “direito natural”, um suposto direito 

inato a todos os homens, que se perfaziam pela mera e simples existência, e os defensores da 

ideia contrária, do “direito positivo”, que assumiam que inexistiam quaisquer sinais inatos da 

existência ou não de direitos, sendo estes fruto da consciência social, que após os devidos 

processos legítimos, transformaria seus ensejos, suas visões, na lei escrita e efetiva.16 

                                                             
14 INGLATERRA. Declaração (1689). English Bill Of Rights. Westminster, Disponível em: 
<http://avalon.law.yale.edu/17th_century/england.asp>. Acesso em: 5 mar. 2017. 
15 FRANÇA. Declaração, de 26 de agosto de 1789. Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão. Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-

humanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2017. 
16 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1995. 
Coleção Elementos de Direito, 239 p., p. 132. 
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Atualmente, não se fala mais na existência de um “direito natural” mas utiliza-se 

além da lei positiva, princípios norteadores da sua aplicação assim como determinados 

plasmados ditos com fundamentais e que compõem grande parte das cartas constitucionais 

atualmente em vigência. 

Embora haja divergências locais, culturais e temporais quanto aos compilados 

destes direitos, o estudo jurídico contemporâneo interpreta que tais direitos fundamentais se 

deram em ondas ou dimensões, sendo que em cada um destes momentos, o rol de garantias 

necessárias para se considerar o levar da vida humana digno se apresentava com maior 

número necessidades e garantias. Tal alargamento é evidência de que, com o tempo, foi-se 

percebendo que a vida humana se dá de forma complexa e, portanto, requer uma vasta gama 

de garantias para que se perfaça em plenitude. 

A primeira dimensão destes direitos fundamentais, se deu no que concerne às 

liberdades individuais, sobretudo as que são exercidas em face do Estado, conhecidas 

vulgarmente como “direitos negativos”17 e que deram a tônica das primeiras declarações de 

direito do homem, tal como a já citada “Bill of Rights” (1689); a Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão, originada na França Revolucionária (1789) e a Constituição Norte 

Americana (1787); 

A segunda dimensão se dá no contexto da ascensão do ideário do direito positivo, 

e busca mitigar questões materiais deixadas de lado pela mentalidade focada nos direitos 

absenteístas da primeira dimensão, de forma que a nova dimensão traz à tona aspectos 

coletivos, primando por direitos trabalhistas, de dignidade no trabalho, associação, assim 

como direitos sociais a exemplo a saúde e a educação, que neste momento também passam a 

servir como garantidores da dignidade humana. A constituição mexicana de 1917 e a 

Constituição de Weimar (1919) que trouxeram quase que de forma inédita a inclusão dos 

direitos sociais18 na categoria dos direitos fundamentais. 

                                                             
17 O professor Stephen Holmes explica em sua obra, que a contraposição entre direitos positivos e 
negativos, ou seja, aqueles que dependam ou da omissão ou da prestação estatal é em grande 
medida infundada, haja vista até mesmo no caso dos chamados direitos negativos, é necessária ação 
comissiva por parte do estado de modo a preservar estes espaços livres de sua própria atuação ou 
de modo a tornar a ação individual autônoma, livre de interrupções. Vide HOLMES, Stephen; 
SUNSTEIN, Cass R. All Rights Are Positive. In: HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The Cost of 
Rights: Why Liberty Depends on Taxes. Nova York: W. W. Norton & Company, 1999. Cap. 1. p. 35-
49. 
18 PINHEIRO, Maria Cláudia Bucchianeri. A constituição de Weimar e os direitos fundamentais 
sociais: a preponderância da Constituição da República Alemã de 1919 na inauguração do 
constitucionalismo social à luz da Constituição mexicana de 1917. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, v. 43, n. 169, p.101-126, mar. 2006. Bimestral. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/92449>. Acesso em: 5 abr. 2017. 
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Já a terceira dimensão, os direitos fundamentais se dão também no âmbito da 

coletividade, mas fazendo alusão as questões transindividuais e não de direitos que são 

experimentados pela individualidade do ser, apesar de terem cunho social, tal como os da 

dimensão anterior. Também é importante salientar, que a transindividualidade da qual advém 

estes direitos se funda, geralmente, em questões de fato. Portanto, nesta dimensão está 

inserido a ideia de “direito ao desenvolvimento”19, a ser estudada nesta pesquisa, e também 

outros elementos como direito ao meio ambiente equilibrado, a cultura, entre vários outros. 

Há também escritores que já versam acerca de uma denominada quarta dimensão, 

que compreenderiam o acesso a informação, pluralismo, direitos mais ligados a globalização e 

à tecnologia, mas que não são foco desta pesquisa. 

Tal como será abordado mais à frente, a definição de desenvolvimento de 

Amartya Sen paira sobre a questão de aumento das liberdades, sendo estas liberdades a 

expressão real do desenvolvimento. Portanto, o aumento das possibilidades, das escolhas 

disponíveis, além do exercício de seus direitos e usufruto de suas garantias, seriam os meios e 

os fins do desenvolvimento, calcando o direito a este último como um elemento a parte dos 

demais direitos, pois estes subsistiriam como meio de aquisição dos demais assim como seu 

fim. 

Neste sentido, conclui-se que o desenvolvimento é considerado um direito de 

terceira dimensão, haja vista a sua dependência de uma circunstância fática de aumento destas 

possibilidades, e por sua interdependência no que tange a necessidade da percepção de outras 

garantias de natureza fundamental. 

Também é importante salientar que, sob a ótica legal-positivista, é expressa a 

previsão do direito ao desenvolvimento por força do §2º do art. 5º da Constituição Federal, 

abaixo trazidos, que combinado com o disposto na Declaração sobre Direito ao 

Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas20 e em vários outros tratados, 

convenções e acordos dos quais o Brasil é signatário. 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 

                                                             
19 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. DIREITO AO DESENVOLVIMENTO NA CONSTITUIÇÃO 
DE 1988, p. 13. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, 
Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 16, novembro/dezembro/janeiro, 2009, disponível em 
<www.direitodoestado.com.br/reade.asp>. Acesso em 20 de março de 2017. 
20 ONU. Declaração nº 41/128, de 1986. Declaração sobre O Direito Ao Desenvolvimento - 1986. 

Disponível em: <http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm>. Acesso em: 26 abr. 2017. 
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 § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

 

Explicitada a tendência de ampliação daquilo que se considera um direito 

fundamental, podemos nos debruçar de forma mais fechada sobre a questão do direito ao 

desenvolvimento, tendo em vista que este direito tem uma intima relação com esta expansão, 

já que o direito ao desenvolvimento pode ser interpretado como direito ao acesso aos demais 

direitos de forma que os indivíduos ali presentes, se desenvolvam e logrem cada vez um viver 

mais digno. 

Nesta seara, o direito ao desenvolvimento pode ser compreendido a partir do 

apresentado em 1972 por Keba M’Baye21, no contexto de contraposição a uma ordem jurídica 

fundamentalmente calcada nas garantias sociais, econômica e culturais (incentivadas pela 

potência socialista) e também a uma contraposição a uma ordem calcada nos direitos 

clássicos, da liberdade, propriedade e garantias políticas (reforçada pelos modelos capitalista), 

sendo então criado um amálgama entre estes dois conjuntos de valores, este somado também a 

busca por uma identidade própria e pelo desenvolvimento independente, livre de influências 

externas.22 

Desta contraposição ideológica e a sua consequente síntese, tem-se como direito 

ao desenvolvimento um direito instrumental, ou seja, utilizado como ferramenta para a 

percepção de outros direitos, prescindindo tanto de garantias econômicas e sociais (vide um 

salário digno, educação, serviços básicos de saúde, etc.) como da liberdade em vários âmbitos 

(política, negocial, intelectual, etc.) de modo que tanto o indivíduo, quanto a coletividade 

tenham plenas capacidades de se desenvolver, ou seja, de desempenhar da melhor forma os 

papéis sociais que escolherem. 

O direito ao desenvolvimento também possui intima relação com a questão da 

felicidade, do bem viver, tendo em vista de que a liberdade decisória necessária para o 

desenvolvimento, subentende a existência de condições de vida dignas, uma condição que vai 

muito além da mera subsistência e acesso aos bens mais elementares (alimentação, água, 

medicação, etc.). 

                                                             
21 Chefe de Justiça do Senegal, membro da Corte Internacional de Justiça (Haia). Dados retirados da 
página da “Foundation Keba Mbaye”, disponível em < http://www.fondationkebambaye.org/keba-
mbaye-1924-2007/> acessado em 25 de junho de 2017. 
22 PEIXINHO, Manoel Messias; FERRARO, Suzani Andrade. Direito ao Desenvolvimento como 
Direito Fundamental. In: FOLMANN, Melissa; FERRARO, Suzani Andrade (Org.). Previdência nos 

60 anos da Declaração de Direitos Humanos e nos 20 da Constituição Brasileira. Curitiba: Juruá 
Editora, 2008.  
 



25 
 

Por se tratar de um direito, o desenvolvimento não se dá apenas por meio da mera 

recomendação legal, seja oriunda da constituição, de tratados ou convenções internacionais ou 

da norma ordinária, mas sim através da devida ação governamental positiva. Em suma, o 

direito ao desenvolvimento, tal como é da natureza dos direitos de terceira dimensão, não se 

trata de um “direito negativo”23 ou seja, requer a devida prestação estatal, seja por meio do 

fomento e incentivo a outros entes alheios ao Estado, seja por meio de sua ação própria. 

Neste diapasão, é evidente a ação estatal voltada para o desenvolvimento, 

sobretudo se é feita a partir da noção mais recente do desenvolvimento e que agrega um 

extenso rol de garantias necessárias ao bem viver, podendo ser citados de forma 

exemplificativa: o direito à escolas públicas e educação; o direito à atendimento básico de 

saúde; a defesa das liberdades de expressão pessoal, cultural e religiosa; a proteção ao 

mercado nacional e ao pequeno empreendedor; os direitos trabalhistas, sobretudo no que 

tange aos mínimos existências; entre outras. 

Ou seja, o direito ao desenvolvimento se apresenta como um direito complexo, 

pois ele se perfaz por meio do acesso e aperfeiçoamento de uma série de outros direitos, além 

de possuir caráter instrumental, ele tem caráter finalístico, sendo este segundo caráter o 

definido e reconhecido pela Organização das Nações Unidas através de várias resoluções ( 

nº4, XXXIII de 1977; nº5, XXXV de 1979) e também estabelecido na Declaração sobre o 

Direito ao Desenvolvimento de 198624, e que ratificou uma série de elementos deste direito, 

assim como trouxe novos paradigmas para este. 

Dentre os paradigmas reafirmados pela supramencionada declaração, pode-se citar 

a inalienabilidade do direito ao desenvolvimento (art. 1º); seu reconhecimento pela esfera 

internacional como direito fundamental; a centralidade da pessoa humana (art. 2º§1º); a 

responsabilidade tanto social quanto estatal na questão do desenvolvimento (art. 2º§2º, art. 3º 

e 4º) entre diversos outros. 

Como “novidade” em tal declaração, pode-se citar o plasmado da 

interdependência entre os vários aspectos do desenvolvimento, ou seja, a questão de se 

analisar o desenvolvimento através de um contexto e não apenas por análise de um aspecto 

isolado (art. 9º§1º); a cooperação internacional em prol do desenvolvimento (art. 6º); e a 

preocupação com assuntos específicos da época, como o apartheid e outras formas de 

discriminação (art. 5º). 

                                                             
23 Op. cit. 17 
24 ONU. Declaração nº 41/128, de 1986. Declaração sobre O Direito Ao Desenvolvimento - 1986. 

Disponível em: <http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm>. Acesso em: 26 abr. 2017. 
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Esta complexidade também se dá tanto pela natureza ideológica dúplice, pois 

conjuga princípios e garantias decorrentes dos dois polos ideológicos em embate a época de 

sua formulação, quanto pela quantidade de carências observadas nos países que originaram tal 

pleito pelo desenvolvimento. 

Tais carências se tornaram ainda mais gritantes pois a época existiam países em 

condições de vida extremamente superiores, além de aporte tecnológico díspar, agravando tais 

desigualdades. Além deste fator, já se tinha noção de que uma vida digna necessitava de um 

extenso arcabouço de garantias e condições básicas, resultando num pleito por 

desenvolvimento voraz, no sentido de se atingir todos estes aspectos percebidos nas nações 

desenvolvidas. 

Em suma, conclui-se que o direito ao desenvolvimento é um direito complexo e 

composto, pois visa o bem viver digno, este que prescinde de uma série de garantias de 

diversos aspectos, como anteriormente exposto. Tal esta complexidade, apesar de dificultar 

sua realização, não deve ser utilizada como causa de diminuição sua importância, ao 

contrário, já que ressalta sua necessidade, sobretudo no contexto periférico global ocupado 

pelo Brasil. 
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3 O DESENVOLVIMENTO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

 

3.1 O CONTEXTO DE SUA ELABORAÇÃO 

 

 

Antes de nos depararmos com a questão do modelo de desenvolvimento inserido 

na Carta Constitucional Brasileira de 1988, é necessário expor os termos e as circunstâncias 

presentes durante o seu processo de elaboração, isto é, o contexto em que se desenvolveu a 

Constituinte de 1987, quando o país atravessava período de redemocratização, momento de 

efervescência das mais variadas forças políticas que eram cooptadas ou silenciados pelo 

regime ditatorial anteriormente dominante. 

Neste diapasão, buscava-se a formulação de uma nova carta constitucional em 

oposição ao regime autoritário anterior, buscando alterar o sentido do Estado e da sociedade 

brasileira25, através de um novo contexto jurídico e da tratativa de garantias e direitos antes 

suprimidos pelo regime. 

Devido a ascensão destes mais variados atores políticos, a Assembleia 

Constituinte, se deu em tom de disputa, pois naquele momento existia uma variedade grupos 

de poder e de interesses difusos contrastantes, todos eles voltados para a criação de um novo 

ordenamento constitucional democrático, em oposição ao anterior. 

O resultado de tal disputa ideológica foi uma constituição analítica, ou seja, que 

legisla sobre os mais variados temas e não apenas aqueles denominados materialmente 

constitucionais, e que em muitos trechos traz de forma conjunta princípios em tese 

contraditórios, se observados a partir da ótica da teoria política da época, marcado pela 

oposição entre o modelo capitalista norte americano e o socialista soviético. 

É importante ressaltar que a época de sua promulgação da Constituição de 1988, 

eram dados os últimos suspiros da Guerra Fria, conflito velado entre as duas potências que 

buscavam a sua própria hegemonia ideológica e que teve seus efeitos na política nacional. 

                                                             
25 Uma carta constitucional não se dá de forma descolada da realidade, adquirindo características do 
contexto social a qual está inserido, seja nos aspectos políticos, históricos, econômicos e etc. Um 
texto constitucional também não é uma mera “folha de papel” como explicita Konrad Hesse, ou seja, 
não apenas deve traduzir a realidade, mas é ligada a esta e é capaz de alterá-la de acordo com os 
objetivos nesta contidos. Vide HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. São Paulo: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 2009. 34 p. Disponível em: 
<http://www.geocities.ws/bcentaurus/livros/h/hessenpdf.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2017, p. 5. 
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Externamente ainda existiu o movimento de desregulamentação da economia, 

promovido pelo Consenso de Washington no bojo do esfacelamento do Estado de Bem-Estar 

social, e que foi um dos determinantes para diversos aspectos de natureza liberal impressos na 

Constituição. 

Tal Consenso supramencionado merece maior aprofundamento tendo em vista a 

sua importância para a legislação nacional a época e também para o estudo do 

Desenvolvimento. Desta forma, é importante elucidar que o Consenso de Washington foi um 

agrupamento de recomendações econômicas, proposto pelos países do chamado “Norte 

Global”, desenvolvidos, que buscavam a recuperação econômica após o enfraquecimento do 

Estado de bem-estar social, ao fim dos chamados “30 Gloriosos”. O Consenso primava por 

uma série de medidas de redução da intervenção estatal na economia, assim como pela 

abertura da economia e a adoção de políticas de austeridade, tendo como personalidades 

emblemáticas Margaret Thatcher, a “dama de ferro” no Reino Unido e Ronald Reagan nos 

Estados Unidos da América e que promoveram políticas neste sentido em seus respectivos 

governos. 

Em contrapartida ao que fora buscado pelo Consenso, setores políticos 

anteriormente apagados pelo regime ditatorial, foram bem-sucedidas em imprimir no seio da 

constituição uma série de ressalvas e instrumentos voltados para a regulação da economia e a 

justiça social, resultando num escopo plural e dicotômico na Constituição de 1988. Um 

amálgama de ideologias em conflito e que busca a partir desta mistura, um modelo 

econômico-institucional equilibrado e sustentável. 

Em suma, ressalvado o sistema econômico voltado para o mercado, a constituição 

traz uma série de elementos que regulam e legitimam tal sistema, ou seja, subsiste a economia 

capitalista, mas sob a égide da intervenção estatal, seja com o Estado funcionando como um 

verdadeiro agente econômico, tal como é para recursos energéticos naturais, seja como forma 

indutora e/ou reguladora do mercado, sempre visando a proteção de outros bens jurídicos 

socialmente caros, demonstrando a igual importância destes outros bens jurídicos para a 

sociedade, em detrimento do foco puramente mercantil de um ordenamento puramente liberal. 
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3.2 A ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA NA CARTA DE 1988 

 

 

Buscando delimitar a temática estudada nesta pesquisa, nos voltando para a 

questão do desenvolvimento, o trabalho analisará apenas o título da Constituição referente 

especificamente ao ordenamento da economia, cientes que este não é o único trecho da 

constituição que se refere a ditames econômicos, a exemplo do que pode ser observado nos 

arts. 201 e 202 (quanto a previdência social); no art. 37, XIX e XX (quanto a criação de 

autarquias e empresas pública); no art. 219 (que se refere ao mercado interno); entre outros, e 

que dão forma a ordem econômica proposta no texto Constitucional. Tal delimitação, no 

entanto, se faz sem prejuízo da interpretação sistemática do restante do texto constitucional. 

Neste sentido, é necessário salientar de que a matéria de ordem econômica nunca 

fora um tema considerado materialmente constitucional, haja vista que as primeiras cartas 

constitucionais se delimitavam a legislar acerca da estrutura estatal e um rol de garantias 

elementares, daí, faz-se necessário expor como se deu a legislação constitucional brasileira 

neste sentido. 

Desta forma, seguindo o que fora inaugurado pela Constituição de 193426, a 

Constituição de 1988 reservou um título especifico para tratar das questões econômicas e 

financeiras, sendo nesta primeira também, a inauguração do que se considera como 

“Constituição Econômica” no constitucionalismo brasileiro. 

Tal tratamento inaugural supramencionado, trazia elementos que se mantiveram 

no texto constitucional vigente, tal como a proteção a economia popular (art. 117) e a 

definição de princípios que regiam a atividade econômica (art. 115), e também traziam 

consigo a regulação constitucional quanto aos deveres sociais e o direito do trabalho, estes 

posteriormente utilizados na sistematização das demais normas trabalhistas que resultaram na 

criação da Consolidação das Leis Trabalhistas em 1943. 

Um importante ponto que deve ser salienta, existente na forma que a Constituição 

de 1934 tratou as relações econômicas, foi a cooptação das lutas sociais, sobretudo as que 

objetivavam maior igualdade material pelo Estado, tornando o “embate” entre trabalhador e 

empregador em Estado contra empregador, evidenciando a dicotomia entre controle social 

(estatal) e o laissez faire, ou seja, a liberdade econômica patronal. Tal cooptação se deu em 

                                                             
26 BERCOVICCI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: Uma leitura a partir da 

Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005. P. 17. 
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troca do apoio político por parte da classe trabalhadora ao governo varguista, existente num 

contexto politicamente instável.27 

As demais constituições posteriores a 1934, mantiveram o costume de reservar um 

título para tratar das relações econômicas, trazendo avanços no sentido de proteção a 

concorrência, tal como o art. 141 da Constituição de 1937 que definiu pela primeira vez os 

crimes contra a economia popular, mais preocupada em proteger a coletividade dos abusos 

econômicos (tal como elevação exorbitante de preços) do que a concorrência em si, apesar de 

ter indiretamente causado este efeito. 

Com o passar do tempo e as alterações no ordenamento constitucional, foram 

incrementados outros instrumentos da atuação estatal no campo econômico, denotando o 

abandono de uma política desprovida de um caráter absolutamente liberal e neste sentido cita-

se: a defesa da concorrência propriamente dita, no art. 148 da Constituição de 1946; A 

definição do fim econômico do “desenvolvimento nacional” nas cartas outorgadas de 1967 e 

1969, apesar das contradições no que se refere à relação do regime com o grande capital 

estrangeiro; entre outros. 

Apenas em 1988 que as questões materialmente concernentes ao direito do 

trabalho foram colocadas em capítulo diverso daquele que tratava da ordem econômica, mas 

não houve a desvinculação da ideia de que a regulação econômica partiria do Estado, em 

contraposição à liberdade típica do setor privado e do empresariado. 

Desta forma, como já mencionado a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 se apresentou de forma analítica, ou seja, legislando para além dos temas 

precipuamente definidos como de matéria constitucional e contido neste viés 

ultraconstitucional, notam-se normas de um teor diretivo-programático28, ou seja, que não se 

atém a mera disposição de princípios e normas gerais, mas indicam um fim, um objetivo a ser 

alcançado. 

Cita também Gilberto Bercovicci29 acerca da natureza das constituições 

dirigentes: “Para a Teoria da Constituição Dirigente, a Constituição não é só garantia do 

existente, mas também um programa para o futuro. ” Ou seja, tal carta constitucional se 

presta a alterar a realidade a qual é inserida, por meio de objetivos e programas de Estado. De 

certa forma, a legislação vincula o agente político no bojo de suas atribuições de governo, de 

                                                             
27 BERCOVICCI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: Uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005. P. 22-23. 
28 BERCOVICCI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: Uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005. 190 p. 33 
29 Ibidem, p. 35 
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modo a cercear parte de sua discricionariedade por meio de fins anteriores a este, 

estabelecidos na Constituição. 

Tal modalidade de normas, apesar das críticas existentes na literatura30, estas 

baseadas na vinculação dos agentes políticos, é marca registrada da carta de 1988 e definem 

fins nacionais, que podem ser perfeitamente entendidos como fins de desenvolvimento. 

Exemplos que comprovam tal objetivo constitucionalmente estabelecidos são 

vários, podendo ser citados diversos artigos do título referente à ordem social (arts.193 a 232), 

além do art. 1º, que define os fundamentos da República e o art. 3º que define os objetivos 

fundamentais da República, e que não necessariamente fazem parte do título referente à 

ordem econômica, mas que traduzem o sentido de busca por desenvolvimento na constituição, 

compondo um vasto conjunto de normas dotadas deste fim. 

Desta forma, seguindo interpretação sistemática do texto constitucional, é 

evidente que a natureza programática-dirigente da Constituição de 1988 tem com fim basilar o 

desenvolvimento nacional, desenvolvimento este que vai muito além dos meros aspectos 

econômicos, pois também se preocupa em outros aspectos sociais, como o meio ambiente, 

valorização do trabalho etc. 

A regulação da ordem econômica opera neste sentido e tal como cita Eros Roberto 

Grau em sua obra, parafraseando Vital Moreira, “ordem econômica é a significa ordem 

jurídica da economia”31, ou seja, a forma em que o Direito se depara sobre as questões 

econômicas, seja na forma em que a regula ou na forma em que conforma os processos 

econômicos a determinados objetivos políticos de Estado32. 

Neste sentido, o título da ordem econômica trazido pela Carta de 1988, se 

encarrega de estabelecer os princípios que regem a atividade econômica nacional, sob a ótica 

do dever ser. Tais princípios, elencados no art. 170, são fundados na união de dois preceitos 

básicos: a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano, buscando como fim a justiça 

social e a vida digna. 

Tais princípios são os meios pelos quais se dá a interpretação das regras trazidas 

pela constituição33, ou seja, são elementos guia da aplicabilidade da norma constitucional, fios 

                                                             
30 “Dito de outra maneira, elas [as normas constitucionais] estabelecem o como e não o que de uma 
decisão a se tomar. Ora, todos sabem ou deveriam saber que o modo através do qual se tomam 
decisões que digam respeito a coletividade é importante, mas não são menos importantes as 
decisões que vão ser tomadas”. In BOBBIO, Norberto. As ideologias e o poder em crise. 4. ed. 

Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999. 240 p. Tradução: João Ferreira. P. 189-190. 
31 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica, São 

Paulo: Revista dos Tribunais Ltda., 1990. 336 p. p. 69. 
32 Ibidem, p.72 
33 Ibidem, p.97 
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condutores da aplicação da norma, seja ela trazida na constituição ou no ordenamento 

infraconstitucional vigente. 

Nesta seara principiológica, é evidente a promoção de dois ideais que se mostram 

opostos na teoria política clássica e também no contexto do qual estava inserida a criação 

constituição, assim esta harmonização visando o melhoramento social, possui intima 

correlação com as teorias do desenvolvimento, sobretudo as mais atuais, que buscam tal 

elemento de complementariedade, tal como será estudado mais a frente. 

Ou seja, em se tratando da Constituição de 1988, não se fala numa ordem 

preponderante liberal e nem numa ordem voltada para o controle absoluto do processo 

produtivo e econômico, mas sim num amálgama destes dois ideais, voltados para a dignidade 

da pessoa humana e a correção das distorções sociais. Este modelo seria construído por meio 

da implementação de políticas públicas e do aprimoramento do aparato institucional já 

existente, sendo o Direito o instrumento desta transformação ao mesmo tempo em que é 

transformado e adequado a tal visão.34 

Ademais, além dos tópicos que definem a livre iniciativa, isto é, o livre 

empreendimento, a liberdade negocial e a não-intervenção estatal; o valor social do trabalho, 

logo a vedação a exploração econômica e a cláusula de natureza social disposta na raiz da 

ordem econômica; somadas ao objetivo de prover a vida humana mais digna e a justiça social, 

anteriormente apresentados, o art. 17035 elenca os seguintes princípios: 

a) A soberania nacional: Em consonância com o que dispõe o art. 1º da carta 

política, a soberania nacional é fundamento da República, e também fundamento do Estado 

Moderno, no que tange à Ordem Econômica é o primado pela supremacia do interesse 

nacional frente a interesses externos. Também é o primado da independência nacional, e que, 

portanto, possui relação com a ideia de criação de um modelo de desenvolvimento 

propriamente nacional; 

b) A propriedade privada: que é um dos pilares da livre iniciativa e essencial 

para que o mercado se desenvolva de forma eficiente, já que sem a possibilidade de se ter e 

dispor dos bens é impossível a livre circulação de bens e serviços. Tal princípio é 

complementar ao ideário de natureza liberal inscrito no caput do art. 170; 

c) A função social da propriedade: a propriedade é garantida, deste que cumpra 

a função social, não servindo apenas para fins de acúmulo. Tal instituto é uma das maneiras 

                                                             
34 Ibidem, p. 75 
35 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 510 p. 
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de se dinamizar as relações econômicas pois só pode-se ter aquilo que cumpre algum fim 

socialmente válido, impulsionando a troca e mitigando as desigualdades pois se busca vedar o 

acúmulo patrimonial imotivado. Ressalta-se que tal mandamento é de natureza 

principiológica, logo, carecendo de força cogente aplicável, inexistindo as bases legais e pré-

definidas quanto ao que e ao quanto seria necessária para o cumprimento da função social, 

sendo cabíveis hipóteses de sua aplicabilidade ou não, ao contrário do que acontece no caso 

das regras jurídicas36; 

d) A livre concorrência: no escopo da livre iniciativa, faz se menção ao princípio 

da livre concorrência, que nada mais é que a vedação à concentração de mercado, baseada na 

ideia que um mercado pulverizado e diversificado tem mais condições de atender aos fins 

sociais do que aquele que possui poucos participantes. Ressalta-se que livre concorrência, não 

possui correlação imediata com a ideia de desregulação, ao contrário, vide as leis de proteção 

a concorrência. 

e) A defesa do consumidor: a Constituição demarca mais um marco regulador, 

que prima pela garantia da segurança e saúde do consumidor. Este princípio, que é 

representado pelo emblemático Código de Defesa do Consumidor (lei 8.078/90), delimita 

uma série de padrões e de garantias a serem prestadas pelos agentes econômicos, ou seja, a 

atividade econômica é livre, mas desde que adequada a certos padrões mínimos; 

f) Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração 

e prestação: Neste princípio há a busca pelo zelo ao meio ambiente em que está inserida a 

atividade econômica, e se trata da primeira menção a este tipo de proteção no texto 

Constitucional, demonstrando a íntima correlação entre o processo econômico e os riscos 

ambientais. A proteção ao meio ambiente, assim como a proteção ao consumidor, são 

parâmetros essenciais para que a atividade econômica seja desempenhada sem a sanção 

estatal; 

g) Redução das desigualdades regionais e sociais: Assim como a livre 

concorrência decorre da livre iniciativa no supracitado dispositivo legal, a redução das 

desigualdades é correlata ao fim da ordem econômica da vida digna, visando combater a 

miséria e a falta de oportunidades sociais, sendo um dos propósitos essenciais do 

desenvolvimento em sua visão moderna. O combate às desigualdades sociais é também um 

fundamento basilar das teorias do desenvolvimento, sobretudo no que tange às desigualdades 

                                                             
36 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988: interpretação e crítica. São 

Paulo: Revista dos Tribunais Ltda., 1990, p. 113. 
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regionais (ora, o direito ao desenvolvimento surge do pleito dos países não desenvolvidos de 

se desenvolverem) e também no que concerne a redução da pobreza e da falta de acesso às 

oportunidades sociais. 

h) A busca do pleno emprego: em complementação à valorização do trabalho, 

existe o ensejo do pleno emprego que nada mais é que a possibilidade de subsistência digna a 

todos, mais uma vez visando o combate à miséria e às diferenças sociais, mas por meio do 

trabalho, que ao dever ser, se dará de forma justa e digna. Ressalta-se que o trabalho digno, é 

plasmado como um dos fundamentos do trabalho, além de possuir um grande rol de direitos 

fundamentais voltado para esta área, nos art. 6º, 7º e 8º, reafirmando o zelo que o legislador 

constituinte teve ao primar pelas relações de trabalho. Desta forma, é claro o objetivo de que o 

trabalho se dê a todos que o buscam, e que este seja garantido pela economia, de maneira 

formal, cumprindo os direitos e garantias estabelecidas pela Constituição. 

i) Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 

sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País: correlato ao 

princípio da soberania, este princípio com certo viés protecionista, visa favorecer a livre 

iniciativa brasileira, sobretudo àquela mais desprovida de meios econômicos. Um tratamento 

isonômico entre as empresas de pequeno porte e as maiores e já estabelecidas, além do 

favorecimento do nacional frente ao estrangeiro além de dar azo a igualdade de oportunidades 

no que tange o empreendedorismo. 

j) O não óbice a atividade econômica: Por fim, no parágrafo único do art. 170 é 

calcado o dispositivo semelhante ao inscrito no art. 5º, XIII da Constituição e que permitem o 

exercício de qualquer ofício ou atividade econômica, independente de outorga, salvo os casos 

previstos em lei – que seriam os casos de habilitações especiais, permissões estatais, a prática 

do negócio ser legal, e etc. Tal norma tem função normativa no sentido de mais uma vez 

assegurar a livre iniciativa.   

Em resumo, são estes os princípios basilares que constituem o título da Ordem 

Econômica, regendo os demais dispositivos inseridos posteriormente e também o restante o 

do ordenamento econômico infraconstitucional (denominada Constituição Econômica 

Material)37, no sentido de conformar as atividades econômicas, no que é competência do 

mundo jurídico aos princípios elencados pelo legislador constitucional. 

O rol de princípios que regem a ordem econômica na Constituição pode ser 

considerado deveras extenso, além de denotar um contrassenso no que se refere a livre 

                                                             
37 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988: interpretação e crítica. São 

Paulo: Revista dos Tribunais Ltda., 1990. 336 p., p. 31. 
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iniciativa. Ora, como se fala em livre iniciativa ao mesmo passo que é disposta uma série de 

limitações e requisitos para a atividade econômica?  

Tal questionamento é oriundo da ideia da incompatibilidade entre os ideários que 

regem a carta constitucional de 1988, baseados em noções cristalizadas de liberdade ou de 

controle, mas caso tal visão for superada, tal como faz o legislador constituinte, pode-se 

concluir que a atividade econômica é sim regulada, e logo, não totalmente livre mas 

depreende-se que a liberdade de iniciativa, troca e empreendimento pode se dar desde que 

cumpridos determinados requisitos para a efetiva contribuição social daquela atividade. 

Em suma, a atividade é livre em termos, já que é constitucionalmente delimitado 

um espaço para que essa floresça e se desenvolva, respeitados certos valores e bens jurídicos 

também definidos como caros pela própria Constituição. Desta forma, a liberdade de mercado 

se dá de forma não-agressiva perante os demais bens jurídicos, explicitando a não mais 

primazia do mercado, mas a equiparação entre este e vários outros interesses socialmente 

relevantes. 

Neste sentido, além do que já fora exposto pela parte inicial, o Título VII da Carta 

de 1988 trata de uma série de outros temas, dentre eles: o art. 192 que se refere 

especificamente ao objetivo de desenvolvimento, e seus objetivos, que aduz: 

 

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a 
promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos 
interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, 

abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis 
complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital 
estrangeiro nas instituições que o integram (grifo nosso). 

         

Ainda sobre os moldes em que deverá se dar a ordem econômica, também podem 

ser citados: o art. 184, referente à política e reforma agrária; o art. 177, que define os recursos 

e atividades em regime de monopólio estatal; o art. 172, concernente à remessa de lucros e 

investimentos estrangeiros, entre vários outros. 

Ademais, como já fora anteriormente exposto, a nova ordem econômica proposta 

não veio de modo a romper com a estrutura vigente, mas sim provocar sua transformação por 

meio da nova ordem jurídica inaugurada em 1988, adaptando os mecanismos já existentes ao 

mesmo tempo em que novos foram criados de acordo com os novos fins políticos 

apresentados.38 

   

                                                             
38 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988: interpretação e crítica. São 

Paulo: Revista dos Tribunais Ltda., 1990. 336 p., p. 36. 
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4 NOVAS PERSPECTIVAS SOBRE O DESENVOLVILMENTO 

 

 

4.1 A SUPERAÇÃO DA IDEIA PURAMENTE ECONÔMICA DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

Tal como fora anteriormente explicitado, a ideia de desenvolvimento 

contemporânea superou a ideia de que o mero superávit dos índices econômicos implicaria 

num grau superior de condições de existência, e neste sentido são analisados outros aspectos 

da vida social para que seja mensurado o “grau” de desenvolvimento daquele contorno, seja 

ele espacial ou temporal. 

Tal conclusão não retira a importância da análise de índices econômicos, 

sobretudo aqueles que quantificam a riqueza de um determinado recorte temporal e/ou 

espacial, mas apenas levanta a expõe a ressalva de que tal parâmetro isolado não é suficiente 

para a análise concreta do desenvolvimento. 

Neste sentido, está contida na Ética a Nicômaco de Aristóteles a seguinte 

passagem “a riqueza evidentemente não é o bem que estamos buscando, sendo ela meramente 

útil e em proveito de alguma outra coisa”39, denotando que a riqueza em si não possui valor 

se não a sua utilidade instrumental, desta forma, sendo dispendiosa a análise apenas da 

riqueza em si, culminando na necessidade de se analisar as utilidades, as possibilidades e o 

contexto que se está se dá. 

Um exemplo bastante emblemático de tal insuficiência da análise puramente 

calcada no poder financeiro, é a existência de disparidades no poder de compra em diferentes 

países, ou seja, muitas vezes a mesma quantidade de dinheiro não oferece as mesmas 

possibilidades em dois locais ou épocas diferentes. 

Outro déficit da análise puramente econômica surge quando é analisado apenas a 

riqueza dos países, sendo possível que um determinado país poderia ter riquezas abundantes – 

a exemplo, devido a recursos naturais – enquanto seu grau de desenvolvimento é baixo, 

devido a diversos fatores, como concentração de renda, falta de infraestrutura, etc. 

Portanto, é natural que a análise do desenvolvimento também tenha como fonte 

outros elementos que não os puramente econômicos, levando sua análise para além, buscando 

uma base informacional mais abrangente, e nesta seara, auferindo índices de oportunidades de 

                                                             
39 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco; Poética. 4. ed. São Paulo: Nova Cultural, 376 p., p. 9. 
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ascensão social, de acesso a serviços básicos, de direitos e garantias fundamentais, 

mortalidade, entre vários outros. 

Reitera-se, a análise da riqueza retém sua importância, mas é dado espaço para a 

análise de outros aspectos da vida em sociedade. A riqueza ainda possui grande importância 

pois na grande maioria dos casos é determinante para o acesso a garantias básicas e aspectos 

da vida considerados essenciais naquilo que se considera uma vida digna. 

Destarte, serão utilizadas duas teorias contemporâneas sobre o tema, a teoria do 

desenvolvimento como liberdade, de Amartya Sen e a teoria do desenvolvimento como 

descoberta, proposta por Dani Rodrik, ambos que tratam do tema sob a perspectiva moderna, 

ou seja, de que o desenvolvimento vai além do mero diagnóstico econômico. 

 

 

4.2 O IDEÁRIO DE AMARTYA SEN: O DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 

 

 

Amartya Sen, nascido na Índia em 1933, é um dos mais importantes economistas 

da atualidade. Escritor da obra “Desenvolvimento como Liberdade” (2000) e várias outras que 

buscam a reaproximação da ética à pratica econômica, voltada para a melhora da condição de 

vida humana. Foi vencedor do prêmio Nobel de economia em 1998 pelas suas contribuições 

teóricas à teoria da decisão social e ao welfare state, e também um dos idealizadores do Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH).40 

Sen traz à tona o conceito de desenvolvimento, que parte da premissa simples, 

porém profunda de que o desenvolvimento serve como um meio de ampliação das liberdades 

individuais e de que neste sentido, o enriquecimento econômico, assim como outros fatores, é 

determinante para que seja ampliado o leque de possibilidades e escolhas pessoais. Tal 

ampliação das liberdades é a essência da análise de Sen.  

O crescimento econômico, o maior acesso a bens básicos são, ao mesmo tempo, 

meios41 e fins para o desenvolvimento, este se traduzindo no aumento das oportunidades de 

uma pessoa ou um grupo, ou seja, do aumento de suas liberdades. A liberdade é poder, poder 

no sentido da possibilidade de se realizar algo conforme a legítima vontade racional. 

                                                             
40 Amartya Sen, por Companhia das Letras, disponível em < 
https://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=01066> acessado em 3 de julho de 2017. 
41 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 416 

p. Tradução: Laura Teixeira Motta, p. 28. 
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Como fora suscitado anteriormente, existem outros fatores além da riqueza que 

influem na existência ou não das liberdades, que na ótica de Sen, são o objetivo principal do 

desenvolvimento, podendo se apresentar em diversas naturezas, possuindo diversas causas e 

efeitos, mas todas culminando em algum tipo de liberdade, no sentido de escolha e 

possibilidade. 

Os obstáculos para o desenvolvimento seriam formas de privação destas 

liberdades, e dentre estes tipos de privação temos: a falta de acesso a serviços de saúde e 

educação básicos; a desigualdade entre gêneros; fomes generalizadas; escassez de 

determinado bem; restrição de direitos políticos ou de garantias civis; falta de um sistema de 

oportunidades igualitário e acessível; etc. O impacto destas privações não é analisado somente 

em seus aspectos referentes a desigualdade e renda, mas também em todos os aspectos 

nocivos para o indivíduo e para a sociedade que padecem desta privação.42 

Pode-se notar que estas privações de liberdades funcionam como uma via de mão 

dupla, já que se apresentam muitas vezes como causa e consequência para as mesmas 

privações, ou até mesmo outras, como por exemplo: a baixa escolaridade ao mesmo tempo 

pode ser um empecilho para a ascensão social, poderá também ser causada por uma condição 

social empobrecida. Deste modo, o estudo do desenvolvimento nesta perspectiva, se propõe a 

buscar uma forma de ruptura do ciclo vicioso que muitas vezes causa e resulta nas privações 

da liberdade. 

Ainda sobre a noção de liberdade proposta por Sen, é necessário ressaltar que ela 

se dá em dois aspectos principais: um aspecto voltado para os processos e outro voltado para 

o que se considera como oportunidades. Ambos os vieses dialogam entre si, mas o primeiro 

trata-se de um direito, uma garantia de que deverá ser promovido (ex.: direito a voto, processo 

democrático) e o outro à uma chance razoável em que todos deveriam ter acesso caso 

desejasse (ex.: oportunidade de cursar uma universidade). Tal diferenciação dentro do gênero 

da liberdade, serve como instrumento de ampliação desta ideia, já que desta forma estão 

abarcados tanto os processos que envolvem os direitos à liberdade em seu aspecto de garantia 

geral, mas também como a questão circunstancial que as vezes impede o pleno usufruto deste 

direito garantido, atentando-se sempre à forma pela qual se dá esse direito de fato – seu 

processo e sua substância.43 

                                                             
42 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 416 

p. Tradução: Laura Teixeira Motta, p. 36. 
43 Amartya Sen, por Companhia das Letras, disponível em < 
https://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=01066> acessado em 3 de julho de 2017. 
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Como parte da crítica elaborada por Sen ao modelo de desenvolvimento 

fundamentalmente baseado em conceitos de riqueza, renda e avanço puramente econômico, 

Sen ressalta que apenas o dinheiro não necessariamente corresponde a riqueza ou uma 

ampliação significativa no rol de capacidades de uma pessoa, servindo apenas como um meio 

em alguns casos específicos, mas sendo condicionado em outros.44 

Outro aspecto importante da análise do desenvolvimento como liberdade decorre 

da natureza dúplice das liberdades – são tanto meios quanto fins. Uma liberdade, por ser 

fundamental para a concretização de outras liberdades, faz com que entre elas haja um certo 

encadeamento, fazendo com que estas liberdades busquem sempre se ampliar por conta de 

uma liberdade anterior. Por exemplo, a liberdade política, requer a liberdade de expressão e 

comunicação, que também é essencial para que seja possível um livre e concorrente comércio. 

O mesmo se aplica a liberdade de emprego, que requer a liberdade (ou faculdade) de ensino e 

melhoramento técnico-profissional. 

Por conseguinte, o mesmo encadeamento que pode se dar de maneira positiva 

ampliando a possibilidades de escolha, se dá de maneira negativa ao passo que a privação de 

uma determinada liberdade dificulte ou impossibilite o gozo de outras – por exemplo, a 

limitação de estudo para mulheres é determinante para que estas sejam impedidas de buscar 

trabalhos diversos daqueles relacionados à vida doméstica45. 

Tal ideia de correlação de direitos de liberdade é análogo ao que expõe Norberto 

Bobbio46, que considera as liberdades como solidárias, ou seja, uma é necessária para que a 

outra se perfaça. No exemplo demonstrado pelo autor, discute-se a liberdade sindical, que 

prescindiria da liberdade política, que necessitaria da liberdade partidária, que para ser plena, 

requereria um grau elevado de liberdade de expressão e imprensa, e assim por diante. Bobbio 

conclui que as liberdades se dão como uma cadeia, uma corrente em que cada elo seria 

representativo de uma liberdade, correlacionada com a próxima e assim por diante, sendo 

impossível que estas se dessem plenamente de maneira isolada. 

Por fim, devida a complexa gama de direitos, questões pontuais a serem superadas 

(como fomes coletivas, epidemias), instituições eficientes e avanços sociais necessários para 

se alcançar um grau apropriado de desenvolvimento humano, a base informacional utilizada 

para analisar tais questões deverá ser sempre a mais abrangente possível, e não apenas as mais 

                                                                                                                                                                                              
43 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 416 

p. Tradução: Laura Teixeira Motta, p. 32 
44 Ibidem, p. 39.  
45 Ibidem, p. 144. 
46 BOBBIO, Norberto. As ideologias e o poder em crise. 4. ed. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 1999. 240 p. Tradução: João Ferreira, p. 92. 
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objetivas ou que tomem como referência apenas um dado (como por exemplo, a renda)47, pois 

tal como fora exposto, a questão da ampliação e privação das capacidades humanas depende 

de uma variedade de fatores, que se misturam e confundem entre si.48 

Estes são alguns dos pontos principais levantados por Amarya Sen em sua análise 

do fenômeno do desenvolvimento, que tem como principal objetivo a ampliação das 

liberdades substanciais. 

   

 

4.3 O IDEÁRIO DE DANI RODRIK: O DESENVOLVIMENTO COMO 

DESCOBERTA 

 

 

Dani Rodrik, economista turco, professor de economia internacional da Ford 

Foundation, assim como da universidade Harvard e que realiza sua pesquisa no âmbito da 

economia política, estruturas econômicas, populismo e industrialização.49  

Diferentemente do que é estabelecido por Amartya Sen, Dani Rodrik estabelece 

seu conceito de desenvolvimento numa escala macroscópica, nacional e plural, ao contrário 

da análise que parte da percepção ou não de direitos e oportunidades por indivíduos ou grupos 

específicos. 

Neste contexto, Rodrik prega que, o modelo de desenvolvimento a ser adotado por 

um país, é muito mais complexo que determinadas regras de economia e direito, pois a 

economia local possui aspectos próprios e diferenciadores que são determinantes para o 

sucesso ou insucesso da obtenção de melhores condições de existência, sobretudo no tocante a 

oportunidades econômicas. 

Em seu artigo50, iniciado com duras críticas ao neoliberal Consenso de 

Washington, Rodrik conclui que apesar de alguns elementos comuns essenciais, como a 

segurança jurídica; a garantia da propriedade privada; um ambiente político e econômico 

                                                             
47 Amartya Sen, por Companhia das Letras, disponível em < 
https://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=01066> acessado em 3 de julho de 2017. 
47 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 416 
p. Tradução: Laura Teixeira Motta, p. 31 
48 Ibidem, p. 90. 
49 Dani Rodrik, disponível em <https://www.hks.harvard.edu/about/faculty-staff-directory/dani-rodrik> 
acessado em 4 de julho de 2017. 
50 RODRIK, Dani. Depois do Liberalismo, o quê?. Desenvolvimento e Globalização: perspectivas para 
as nações, 2002, Rio de Janeiro. Desenvolvimento em debate. Rio de Janeiro, Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social, 2002, p. 277-298; 
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estável; entre outros, o desenvolvimento satisfatório apenas se dará se as características 

específicas daquele caso forem devidamente compreendidas e utilizadas efetivamente no 

melhoramento socioeconômico. 

A tese é corroborada pelos exemplos de países que foram bem-sucedidos a época 

da estipulação do Consenso, tais como Chile, China, os chamados “Tigres Asiáticos”, que 

mesclaram metodologias ortodoxas (tais como recomendava o diploma neoliberal) com 

institutos próprios, inovadores, pouco convencionais, mas que se adequam à realidade fática 

daquele local, tendo funcionalidade ali. 

Rodrik também afirma que, ao contrário do que muitas vezes é esperado pelos 

gestores políticos, a implantação de modelos e instituições já testadas e funcionais em outros 

contextos, não é sinônimo de bons resultados. Ao contrário, a implantação de modelos 

externos se mostrou muitas vezes desastrosa, tal qual foi o caso da substituição das 

importações bem-sucedida no México e no Brasil, mas ineficaz na Argentina. Tal constatação, 

põe mais uma vez em xeque os modelos econômicos impostos por países ditos desenvolvidos, 

e funcionam na contramão do desenvolvimento efetivo dos países menos favorecidos. 

A conceituação do desenvolvimento como descoberta surge a partir da 

inexistência de um modelo de desenvolvimento cristalizado, modelado e contido numa 

“fórmula mágica”, mas sim de cada experimentação nacional em arranjos institucionais e 

padrões casuísticos que com tempo e independência, que formarão um padrão adequado para 

aquele determinado tempo e espaço. 

Essa possibilidade de descoberta é apenas possível num contexto de estabilidade e 

de mercado pungente, que deverá possuir quatro tipos de instituição, de modo a manter estas 

características: as criadoras de mercado, ou seja, aquelas que permitem a troca e a aquisição 

de bens e serviços, tal como o direito a propriedade; as que regulam o mercado, tornando 

sadio e dinâmico, vedando irregularidades e garantindo a concorrência, contrapondo as 

recomendações de desregulamentação pregada como solução pelo Consenso de Washington, 

tal como as leis de transparência; as que estabilizam o mercado, evitando excessos e crises, 

como as políticas econômicas, incentivos, oportunidades de crédito, etc; e por fim, as 

instituições de legitimação do mercado, que servem como aprovação social do mercado, 

garantindo a estabilidade social e institucional, coibindo desigualdades, gerando oportunidade 

e impedindo que haja um sentimento geral de que o mercado serve a alguns poucos ou a fins 

escusos. 

Neste processo de descobrimento, Rodrik aponta dois fatores comuns, que seriam 

a utilização dos empreendimentos privados, tendo em vista que estes são mais abertos e mais 
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rápidos quando se trata de inovação e melhoria em comparação ao aprimoramento do aparato 

burocrático Estatal, de modo que seria dispendioso limitar fortemente tais empreendimentos; 

e também a política de “recompensa e castigo” que trata-se apenas de incentivar os campos 

promissores e buscar a implementação de novas formas naqueles setores deficitários, cortando 

os chamados “galhos secos” e abrindo espaço para outras possibilidades. 

Cumpridos estes requisitos e havendo alguma estabilidade, o país terá pleno 

potencial para desenvolver seu próprio arranjo econômico e jurídico, este compatível com sua 

população, cultura e conjunto de vantagens ou desvantagens econômicas, e assim, criando de 

forma independente sua própria forma de caminhar.  

O ideário quanto ao desenvolvimento para Dani Rodrik tem o fundamento 

primazia da experimentação e da criação de modelos caso a caso. A descoberta se dá no plano 

factual e eventualmente produzirá efeitos, desde que satisfeitas as peculiaridades locais, de 

forma eficiente. Não existe um modelo funcional que seja descolado da realidade local. 
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5 POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DE SEN E RODRIK PARA A 

LEITURA DO DESENVOLVIMENTO NA CRFB88 

 

  

A partir do que fora anteriormente explicitado, sobretudo nas teorias do 

desenvolvimento trazidas por Dani Rodrik e Amartya Sen, infere-se que tais ensinamentos são 

compatíveis com os princípios inscritos na Constituição Brasileira de 1988, e que os mesmos 

são uteis para que se alcance novas formas de se interpretação e aplicação os mandamentos 

constitucionais, buscando a percepção de melhores níveis de desenvolvimento. 

Conclui-se também que as noções de desenvolvimento de Amartya Sen e de Dani 

Rodrik, são complementares, pois enquanto uma paira acerca das necessidades individuais 

especificas, a outra tange a questão em sentido macro, buscando a forma de se atingir um 

arranjo institucional harmônico e voltado para o desenvolvimento independente. Diante disso, 

é buscado um panorama jurídico, econômico e político, autônomo e que atenda às 

necessidades e peculiaridades locais específicas, buscando a ampliação das liberdades e a 

diminuição das restrições. 

Diante desta construção teórica, podem ser relacionados os objetivos 

constitucionalmente plasmados, seja com o ideário de desenvolvimento como liberdade, já 

que a ordem constitucional vigente prima pela percepção de uma série de direitos e garantias 

voltados para o fim do desenvolvimento, e em conseguinte a liberdade, seja no que tange o 

ideário de desenvolvimento como descoberta, pois é evidente a busca por desenvolvimento 

nacional independente nos termos da Constituição. 

Neste sentido o mercado, nos moldes propostos, retém sua importância pois no 

modelo econômico-institucional adotado, tanto pela constituição e pelos pesquisadores, ele é a 

forma escolhida de melhor distribuir bens e de pulverizar a riqueza. O Estado em 

contrapartida, assume a posição de regulador e garantidor de bens e garantias não 

consideradas alcançáveis de forma tão eficiente se deixados à mercê da liberdade de mercado, 

de forma que o Estado assume a responsabilidade de prover aquilo que o mercado não 

contempla e também de garantir que o mercado em sua provisão, atenda aos fins socialmente 

determinados. 

A escolha de quais bens jurídicos são de competência estatal e quais serão 

oferecidos pela via mercadológica, é uma escolha social indispensável e deverá ser tomada de 

forma democrática de modo a garantir a legitimidade de ambas as instituições. Escolhas 

sociais diferentes, levam a arranjos institucionais distintos, mas que não necessariamente 
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implicam no sucesso ou insucesso destes arranjos, tal como salienta Dani Rodrik em sua 

teoria. 

A legitimidade institucional é essencial para que os operam suas atividades 

tenham confiança no funcionamento das mesmas. Esta confiança também é necessária para 

que estes mesmos agentes sociais não se valham de artifícios e de vias escusas para fazer jus 

ao que consideram como mínimo necessário para suas vidas. Desta forma, um mercado 

legítimo não presenciaria insurgência popular quanto a seus preços, suas formas de 

funcionamento ou quanto ao lucro obtido pelos seus participantes, enquanto entidades estatais 

legitimadas não padeceriam do descrédito popular, de altos graus corrupção e do 

questionamento acerca de suas formas de atuação, tributação, etc. de tornando seu 

funcionamento mais eficiente e íntegro. 

Salienta-se também que a questão da democracia5152 e da legitimidade são 

elementos fundamentais em ambas as teorias do desenvolvimento aprofundadas, mas 

sobretudo quando se utiliza como base a teoria do desenvolvimento como liberdade, já que a 

possibilidade de se fazer escolhas sociais relevantes, seja no âmbito individual, seja no âmbito 

da coletividade é uma das expressões mais importantes da liberdade na análise de Amartya 

Sen. 

Haja vista tais apontamentos, será demonstrada a correlação entre alguns 

objetivos constitucionalmente estabelecidos, pertinentes à ordem econômica apresentada, e 

como as contribuições da noção de complementariedade entre as noções de desenvolvimento 

de Sen e Rodrik poderão ser aplicadas a estes referidos princípios. 

 

 

5.1 A PROPRIEDADE E A FUNÇÃO SOCIAL 

 

 

A propriedade é definida, tanto por Dani Rodrik quanto por Amartya Sen como 

elemento fundamental para o desenvolvimento, pois a faculdade de se possuir e dispor dos 

mais variados bens é essência para a própria existência de um sistema de mercado. A partir 

                                                             
51 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 416 
p. Tradução: Laura Teixeira Motta, p. 165. 
52 BERCOVICCI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: Uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005. 190 p., p. 54. 
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desta instituição, é que se dá a distribuição e a transferência de bens e serviços, e que de 

forma dinâmica, é democratizado o acesso a estes bens no vigente sistema econômico. 

Ademais, a possibilidade de se possuir ou não bens, de poder ou não dispor da sua 

força de trabalho em troca de determinados fins é uma das primeiras expressões da liberdade 

exposta por Amartya Sen, e que denota também a faculdade de escolha individual no que 

tange o direito a decidir quais bens adquirir ou não. 

Explicitada a importância da propriedade para o desenvolvimento e para a ordem 

econômica, é necessário também explicar como o direito de propriedade se deu no Brasil e 

quais são os termos de tal direito atualmente, a fim de explorar novas concepções teóricas 

acerca de tal direito. 

Neste sentido, percebe-se um Brasil com uma arraigada cultura patrimonialista e 

de concentração de bens, dinheiro e terras. Tal histórico tem uma de suas origens no sistema 

de sesmarias implantados pela coroa portuguesa nos tempos da colônia, onde por arbítrio de 

Portugal, extensas faixas de terra eram “doadas” a elite colonial para a produção agrícola.53 

Mesmo com a independência, as bases econômicas brasileiras e, por conseguinte 

o sustento da máquina estatal brasileira, eram suportadas pela produção agropecuária fundada 

no latifúndio e na escravidão, voltados para a exportação. Tal modelo de produção foi 

determinante para a visão de propriedade da época, e que reflete no modelo institucional de 

hoje. 

Neste contexto é elaborada a Lei de Terras, que define a compra como meio 

legitimo de aquisição de terras, encerrando juridicamente o regime de sesmarias e seus 

efeitos, apesar da manutenção da concentração de terras. Ao mesmo tempo houveram 

tentativas de limitação da quantidade de terras pela via da terra produzida, trazendo também 

um certo ensejo de reforma agrária, mas que não teve sucesso por conta do controle político 

exercido pelos donos de terra na esfera legislativa.54 

Apesar do enfraquecimento do sistema escravocrata, que culminou na edição da 

Lei Áurea em 1988, a concentração de terras e dos meios de produção agrícola também se 

manteve, sendo ainda está a locomotiva da riqueza econômica nacional. 

Tal situação não se altera com a proclamação da República, ao contrário, se 

mantém e ganha força na política dos governadores, tendo em vista a força política, seja no 

âmbito executivo, seja legislativo, dos grandes produtores de café. Tal mentalidade é expressa 

                                                             
53 BERCOVICCI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: Uma leitura a partir da 

Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005. 190 p., p. 119-120 
54 Ibidem p. 128. 
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no ultra patrimonialista código civil de 1916, e também no restante da legislação privada 

existente a época.  

A partir da revolução de 1930, o início da era Vargas e a implantação de políticas 

de industrialização se inicia uma tentativa de socialização do Estado brasileiro, embora tal 

socialização seja voltada para a ideia de desenvolvimento nacional nos moldes em que se 

dava o regime – populista, personalíssimo e nacionalista. 

A função social da propriedade surge nesta seara, tendo como inspiração a 

Constituição de Weimar e a Carta Mexicana de 1917, sendo inscrito no art. 113, n. 17 da 

Constituição Brasileira de 193455 o seguinte mandamento: 

 

Art. 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes 
no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á 
subsistência, á segurança individual e á píopriedade, nos termos seguintes: 
[...]  
17) E garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido 
contra o interesse social ou collectivo, na fôrma que a lei determinar.” 
(grifo nosso)56 

 

A discussão quanto ao que seria o “interesse social e coletivo” persiste até os dias 

de hoje, mas neste período se iniciou o processo de mudança da concepção acerca da 

propriedade, já que houve a ruptura da ideia de que a propriedade per si se tratava de um 

direito absoluto. Agora, para que tal direito fosse juridicamente tutelado e exercido de forma 

plena, sem a intervenção do Estado, ela deveria cumprir uma função socialmente relevante de 

modo a justificar a existência do próprio direito. 

Existe também, tal como citado referenciado anteriormente, a captura do que se 

considera como “interesse social e coletivo” por parte do Estado, de modo a fazer com que 

tais conceitos e interesses se confundam e se contraponham ao interesse liberal, privado e 

individual, de modo que ao mesmo tempo em que o Estado legitimado agia em nome do 

interesse coletivo, este fazia uso desta classificação para fins próprios. 

A Constituição de 1946 manteve a consagração da função social da propriedade, 

apesar da desconstituição de grande parte dos elementos constituintes da Era Vargas. Sob a 

égide desta que se deu a proposta das reformas de base por Joao Goulart, que continha em seu 

                                                             
55 BRASIL. Constituição (1934). Constituição, de 16 de julho de 1934. Constituição da República 
dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 4 jul. 2017. 
56 BRASIL. Constituição (1988). Constituição, de 5 de outubro de 1988. Constituição da República 
Federativa do Brasil. 
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bojo a reforma agrária e foi usada como uma das justificativas para o golpe militar ocorrido 

em 1964. 

Apesar do regime militar, a função social da propriedade continuou possuindo 

validade e fundamento jurídico, mesmo que sua aplicabilidade na prática fosse (e ainda é) 

limitada a lei ainda por ser legislada e a vontade política. Tal importância jurídica da função 

social é notável pelas normas editadas a época, que apesar do viés ideológico do regime, 

preservavam tal princípio apesar do recrudescimento de políticas concretas neste sentido, tal 

como foi a lei 6.404/76 (Lei das Sociedade Anônimas)57 que, em seu artigo 154, aduz: 

 

Art. 154: O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto 
lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as 
exigências do bem público e da função social da empresa. 

 

A supracitada função social da empresa é derivada da função social da 

propriedade, tendo em vista a natureza privada da empresa, haja vista que esta faz parte do 

proprium de seus titulares. Apesar disso, a atividade empresarial produz reflexos que 

perpassam sua atividade produtiva, desde a função geradora de emprego, renda e tributo, até 

seus valores sociais específicos, sendo estes os elementos de sua função social.58. 

Com a inauguração do novo regime constitucional em 1988, temos mais uma vez 

maior enfoque à função social, agora inscrito em vários trechos do texto constitucional, tal 

como o art. 5º, inciso XXII, que consagra o direito da propriedade e o inciso XXIII que 

determina que tal propriedade atenderá sua função social; Os incisos II e III do art. 170, já 

explicitado, e que plasma a função social da propriedade como princípio da ordem 

econômica; o art. 173, §1º, I, que condiciona as atividades da empresa pública a sua função 

social, tal como ocorre no âmbito privado; e os arts. 182 a 186 que definem as políticas 

urbanas e rurais calcados no cumprimento da função social. 

Ao mesmo passo, existe o movimento de constitucionalização do direito civil 

através da supremacia da norma constitucional frente a norma infraconstitucional, de modo a 

relativizar a autonomia das partes e a proeminência do interesse privado em face do interesse 

coletivo. 

Quanto a matéria, assevera Amartya Sen que a propriedade, leia-se, a 

possibilidade de se ter é fundamental para que haja o desenvolvimento, já que este tem como 

                                                             
57 BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Lei das Sociedade Anônimas. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm>. Acesso em: 4 jul. 2017. 
58 CHAVES, Vinícius Figueiredo. A EMPRESA DO SÉCULO XXI: CRIANDO VALOR 
COMPARTILHADO EM TEMPOS DE UM CAPITALISMO CONSCIENTE. Revista 
Argumentum, Marília, v. 15, n. 1, p.21-45, 2014. Anual, p. 38. 
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um de seus primados a liberdade de troca, disposição, aquisição. Do mesmo modo, Sen afirma 

que a concentração de renda, terras e etc. é por si só uma privação das liberdades econômicas, 

pois ela limita o acesso a estes bens a posse de poucos, causando uma série de limitadores à 

liberdade em seus multifacetados aspectos. 

Deste modo, é plenamente compatível a ideia de função social e de proteção à 

propriedade plasmados na Carta de 1988 com os ideários de Amartya Sen, no sentido de se 

buscar um equilíbrio entre a possibilidade da aquisição da propriedade e a submissão desta 

possibilidade ao cumprimento de determinados requisitos, perfazendo a função social. 

O art. 186 nos dá algumas evidencias acerca do molde de função social objetivada 

pela Constituição, e dispõe: 

 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em 
lei, aos seguintes requisitos: 
I - Aproveitamento racional e adequado; 
II - Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 
meio ambiente; 
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV - Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores. 

 

Analisando o dispositivo anterior de que a função social prescinde da observância 

de vários objetivos, dentre eles o aproveitamento da mesma, ou seja, o uso da propriedade, 

sua não ociosidade; a utilização adequada dos recursos naturais, ou seja, a preservação 

ambiental que é mais uma vez utilizada como limitação da atividade humana; e por fim, a 

observância da dignidade e do bem-estar dos trabalhadores, reafirmando o disposto tanto no 

art. 170, caput, quanto no art. 1º, IV, quanto a valorização social do trabalho com fundamento 

da República. 

Todos estes objetivos, inscritos na função social são igualmente importantes para 

a teoria do desenvolvimento como liberdade, pois cada um destes objetivos perfaz uma das 

facetas da liberdade proposta por Sen. 

Neste sentido, define León Duguit, transcrito na obra de Carlos Roberto 

Gonçalves como função social da propriedade:  

 

[...]a propriedade deixou de ser o direito subjetivo do indivíduo e tende a se 
tornar a função social do detentor da riqueza mobiliária e imobiliária; a 
propriedade implica para todo detentor de uma riqueza a obrigação de 
empregá-la para o crescimento da riqueza social e para a interdependência 
social. Só o proprietário pode executar uma certa tarefa social. Só ele pode 
aumentar a riqueza geral utilizando a sua própria; a propriedade não é, de 
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modo algum, um direito intangível e sagrado, mas um direito em contínua 
mudança que se deve modelar sobre as necessidades sociais às quais 
deve responder59 

 

Deste modo é incutido na ideia de propriedade, essa anteriormente tida como 

absoluta e uma extensão do domínio individual, sua importância para o restante do tecido 

social, sendo necessário o cumprimento de determinadas condições socialmente estabelecidas. 

Quanto aos referidos requisitos para o cumprimento da função social ou para as 

eventuais sanções em caso de inobservância destes são reservados a lei especifica ou à 

decisão judicial (tal como observa o disposto no art. 1.228, §§ 3º, 4º e 5º do Código Civil)60 

mas fundam-se basicamente no exercício de um objetivo social relevante por aquele bem, seja 

ele de moradia, produção, serviços, lazer, etc. de modo que a sociedade e não apenas o titular 

da propriedade se beneficie com a propriedade. 

Busca-se a não ociosidade da propriedade e também que esta não seja um 

empecilho a interesses sociais relevantes, o que muitas vezes é causada por esta própria 

ociosidade desta propriedade. O fim coletivo, que não obsta o lucro ou o crescimento 

individual é um interesse maior que a mera intenção de possuir. 

Deste modo concluímos que o direito à propriedade é sim, essencial e 

indisponível para o desenvolvimento nos moldes estudados, mas este mesmo direito não pode 

se tornar um óbice ao exercício deste mesmo direito ou de outros pelos demais indivíduos. A 

função social se insere exatamente neste sentido, de modo a dar justificação ao direito de 

propriedade defendido pelo poder do Estado. 

Sob a ótica do desenvolvimento como liberdade também pode-se colocar a busca 

pela “não limitação dos direitos alheios” como mais um dos elementos formadores da função 

social da propriedade e neste sentido deve haver a busca de um equilíbrio entre a 

possibilidade de se ter e o “ônus” de gerar valor social através desta apropriação. 

Quanto a ideia do desenvolvimento como descoberta, a instituição da propriedade 

é classificada como um dos elementos fundamentais de criação de mercado, haja vista de que 

quanto mais for concentrada a propriedade, menos dinâmico será o mercado, já que será 

menor a quantidade de agentes capazes de dispor e adquirir bens, o que afeta diretamente a 

efetividade do mercado. 

 

                                                             
59 DUGUIT, León, Las transformaciones del derecho público y privado, Comares, 2007, p. 236, apud 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Volume 5: direito das coisas. 7. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 552 p., p. 196. 
60 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 1 jun. 2017. 
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5.2  A REGULAÇÃO DE MERCADO 

 

 

O Estado interventor no domínio econômico possui suas origens no início da 

impressão social deste, inaugurado na década de 1930, mas esta intervenção se dava com 

contornos nacionalistas e através da participação direta, seja por meio de insumos, compra de 

excedentes ou das empresas públicas. 

Na década de 90, após o movimento de recrudescimento do estado atuante e de 

bem-estar social nos países desenvolvidos, em período anterior, o Estado deixa de agir de 

forma direta e incisiva em vários setores, agindo apenas de forma a regular e determinar os 

fins da atividade econômica. 

Tal período de mudança do sentido da atuação econômica de estado foi 

denominado de “reforma do Estado”6162, e que instituiu o modelo de gerencial de 

administração pública, visando maior produtividade, pautada mais nos resultados da ação 

pública e não nos procedimentos e na tarefa de desempenhar per si as mais variadas funções 

constitucionalmente definidas como competência Estatal. 

Inserido nesse movimento de reforma, podemos citar as políticas de 

desestatização; os regimes de concessões de serviços públicos, como transportes, energia, 

água; e a criação de agências reguladores e de normas de controle. 

No tocante a regulação Leonardo Vizeu Figueiredo conceitua a regulação 

econômica em seus aspectos objetivos e subjetivos como: 

                                                             
61 “Esta foi a lógica da chamada "Reforma do Estado", promovida no Brasil entre 1995 e 2002, 
especialmente por meio de emendas à Constituição de 1988 e da criação de novos órgãos públicos, 
chamados de "agências", imitando a estrutura administrativa norte-americana. A Emenda 
Constitucional n. 19, de 1998, especialmente, buscou instituir a chamada "Administração Gerencial", 
cuja preocupação se dá em termos de eficiência e resultados, transplantando mecanismos da 
iniciativa privada para a Administração Pública e pautando a atuação do Estado pelo mercado. 
Os objetivos da Reforma Gerencial, segundo um de seus formuladores, o ex-Ministro Luiz Carlos 
Bresser Pereira, são aumentar a eficiência e a efetividade dos órgãos estatais, melhorar a qualidade 
das decisões estratégicas do governo e voltar a Administração para o cidadão-usuário (ou cidadão-
cliente). A lógica da atuação da Administração Pública deixa de ser o controle de procedimentais (ou 
de meios) para ser pautada pelo controle de resultados, buscando a máxima eficiência possível. Para 
tanto, um dos pontos chave da Reforma é atribuir ao administrador público parte da autonomia de 
que goza o administrador privado, com a criação de órgãos independentes (as "agências") da 
estrutura administrativa tradicional, formados por critérios técnicos, não políticos.” In BERCOVICCI, 
Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: Uma leitura a partir da Constituição de 
1988. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005. 190 p., p. 82-83. 
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A regulação se trata de toda medida estatal, envidada no sentido de garantir 
a prevalência dos princípios da ordem econômica, bem como do respectivo 
interesse coletivo, a fim de efetivar a observância das políticas públicas 
norteadoras do planejamento econômico e social.63  

   

Logo, tal regulação, como referido, é a forma de atuação econômica do estado que 

delimita os fins da atividade econômica como um todo. 

Na Constituição, temos o art. 174 como marco da instituição deste mecanismo de 

atuação econômica do Estado, e neste sentido: 

 

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. 
§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. 

 

Tal regulação se dá no sentido de manter o funcionamento do mercado de forma 

equilibrada, buscando-se evitar as chamadas “falhas de mercado” e as práticas abusivas, 

garantindo a concorrência livre e o livre mercado,64 este já citado como um objetivo da 

República. 

Tais falhas podem ser várias, desde a concentração de mercado ocasionada pela 

deficiência na concorrência, passando pelas dificuldades da distribuição de bens essenciais, 

déficits informacionais ou até mesmo fatores externos que prejudiquem o acesso a 

determinados bens. Ressalta-se que a regulação tem caráter excepcional, sendo exercido 

apenas a heterorregulação (no caso, aquela que se dá de agente externo ao mercado, o Estado) 

quando a autorregulação não é suficiente para atender os objetivos sociais estabelecidos. 

                                                             
63 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. A EVOLUÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA NO DIREITO 
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO E O PAPEL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. Revista da AGU, 
Brasília, v. 6, n. 13, p.89-113, ago. 2007. Disponível em: 
<http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/?func=item-
global&doc_library=SEN01&doc_number=000813005>. Acesso em: 30 maio 2017, p. 7 
64 Ibidem, p. 4 
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Desta forma, o fim derradeiro da regulação é a promoção social, que se dá através 

de diversas formas, dentre elas a regulação do mercado. Desta formar, regula-se a atividade 

econômica pois se entende que existem interesses sociais relevantes que além do mercado ou 

a própria atividade econômica. Neste bojo, a regulação serve como mecanismo de adequação 

dos fins do mercado e como limitadora da mesma, vedando as práticas consideradas 

prejudiciais ao tecido social.65 

Amartya Sen corrobora tal afirmação, ao afirmar: 

 

Não se pode duvidar dar contribuições do mecanismo de merca para a 
eficiência, e os resultados econômicos tradicionais, e o resultados 
econômicos tradicionais, nos quais a eficiência é julgada segundo a 
prosperidade, a opulência ou a utilidade, podem ser estendidos também 
para a eficiência no que se refere a liberdades individuais. Mas esses 
resultados de eficiência não podem, sozinhos, garantir a equidade 
distributiva.66 

 

Ou seja, o mercado, mesmo que eficiente em seu espectro de atuação, não basta e 

nem significa o atendimento a determinados interesses sociais, e a partir desta ineficiência, 

surge a regulação de modo a direcionar a eficiência do mercado para os fins determinados 

como caros pela sociedade. 

Neste sentido, explica o professor Leonardo Vizeu Figueiredo: 

 

Assim, a atividade de regulação de mercado exercida pelo Estado passa a 
levar em conta os diversos interesses existentes, ponderando-os e 
conciliando-os a fim de garantir equilíbrio entre os interesses do Estado 
(públicos), os interesses dos agentes econômicos (privados) e os interesses 
da sociedade (coletivos)67  

 

Desta forma, são explicitados quais atores sociais são contempladas pelos 

interesses sociais utilizados como parâmetros para a regulação, ante a necessidade de 

direcionamento dos fins de mercado, como fora anteriormente sustentado. 

                                                             
65 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. A EVOLUÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA NO DIREITO 
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO E O PAPEL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. Revista da 
AGU, Brasília, v. 6, n. 13, p.89-113, ago. 2007. Disponível em: 

<http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/?func=item-
global&doc_library=SEN01&doc_number=000813005>. Acesso em: 30 maio 2017, p.7. 
66 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 416 
p. Tradução: Laura Teixeira Motta, p.169. 
67 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. A EVOLUÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA NO DIREITO 
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO E O PAPEL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. Revista da 
AGU, Brasília, v. 6, n. 13, p.89-113, ago. 2007. Disponível em: 
<http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/?func=item-
global&doc_library=SEN01&doc_number=000813005>. Acesso em: 30 maio 2017,, p. 16 
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Tais mecanismos regulatórios especificamente são importantes, tanto na teoria de 

Dani Rodrik, que classifica as agências reguladores como instituições de controle e de 

legalização do mercado, haja vista seu papel de fiscalização e também na teoria de Amartya 

Sen, haja vista seu papel protetivo, seja ao mercado, seja aos consumidores e das formas 

prescritas que tais formas de regulação deveriam garantir.  

No atual arranjo institucional brasileiro, a regulação mercadológica se dá 

sobretudo através das chamadas “Agências Reguladoras” que são órgãos estatais 

personalizados, da administração indireta, dotados de independência e subdivididos de forma 

temática. Geralmente constituídas na forma de autarquias especiais, tais agências realizam o 

controle econômico por meio de portarias e regulamentos, que determinam padrões, 

proibições e regramentos em seus âmbitos de atuação específica.68 

Tal regulação também pode se dar através atuação econômica direta, seja por 

meio do fomento, subsídios no caso de incentivos; da tributação mais ou menos onerosa, de 

acordo com o interesse público, seja para o estimulo ou desestímulo da atividade; por meio do 

poder de polícia e fiscalização, avaliando-se o cumprimento ou não das normas incidentes;  

Desta forma, estão contemplados os três meios fundamentais da regulação 

econômica, em sentido geral: a fiscalização, o incentivo e o planejamento, tal como preconiza 

o art. 174 da CRFB, observados os demais princípios que regem a ordem econômica e 

financeira no país. 

Ressalta-se que tal regulação deverá se dar de forma apolítica, imparcial e 

isonômica, sob pena da própria regulação culminar em gerar vícios de mercado, seja a 

concentração, o favorecimento de uns em detrimento de outros, limitação ao acesso a bens, 

dentre outros.  Tais princípios, somados a eficiência e ao agir técnico da participação estatal, 

são oriundos da doutrina do direito administrativo, assim como do art. 37 da Constituição, que 

apesar de não regerem a atividade econômica em si, regem a atividade da administração 

pública e, portanto, sua atuação no meio econômico. 

Como supracitado, a regulação no Brasil após a reforma dos anos 90, se dá em 

grande medida através das agências reguladoras, estas que atuam em áreas estratégicas, 

sobretudo naquelas em que o Estado deixou de atuar de forma direta (energia, petróleo, 

telecomunicações, etc.) após o movimento de desestatização. 

                                                             
68 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. A EVOLUÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA NO DIREITO 
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO E O PAPEL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. Revista da 
AGU, Brasília, v. 6, n. 13, p.89-113, ago. 2007. Disponível em: 
<http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/?func=item-
global&doc_library=SEN01&doc_number=000813005>. Acesso em: 30 maio 2017,, p. 17. 
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No bojo destas agências, mais do que nas demais formas de regulação, a exemplo 

da tributação, é necessária a implementação de políticas que diminuam o “risco de captura”, 

isto é, mecanismos que evitem a deturpação do sentido da agência de reguladora, que vedem o 

comprometimento de sua atuação imparcial e técnica, e que impeça o sobrepujamento de 

determinados interesses sobre outros.69 

O Brasil, possui severos déficits neste sentido, muito por conta do uso dos cargos 

de chefia destas agências como moeda de troca política7071, fazendo com que os interesses de 

determinados segmentos partidários, ideológicos ou negociais sejam contemplados em 

desfavor do interesse social. Neste sentido, são apresentadas algumas soluções de modo a 

evitar a referida captura de interesses, dentre eles: quarentena para cargos políticos, mandatos 

fixos e não coincidentes com eleições; estruturas de direção e decisões colegiadas; 

independência financeira; etc. 

Tais mecanismos funcionam de modo a preservar a independência da instituição, 

deste modo preservando também: a confiabilidade e a legitimidade da agência reguladora, 

seja por parte dos consumidores, seja por parte dos agentes econômicos regulados; o 

tratamento isonômico e imparcial frente aos regulados; a qualidade legal e técnica da sua 

atuação, tendo em vista o distanciamento de partes interessadas que possam macular a 

regulação para seus próprios interesses. 

Apesar de tal pleito por independência, a regulação nunca se dará de forma 

descolada dos interesses sociais no qual se insere sua atuação, já que estas devem responder 

de forma positiva ou negativa aos esforços da agência em sua intervenção. Neste escopo, 

preza-se então para que a agência apenas não tenha seus modos de atuação capturados por 

interesses específicos e que tais respostas dos regulados e dos consumidores, se dê de forma 

transparente e não prejudicial aos interesses alheios. 

                                                             
69 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. A EVOLUÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA NO DIREITO 
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO E O PAPEL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. Revista da 
AGU, Brasília, v. 6, n. 13, p.89-113, ago. 2007. Disponível em: 

<http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/?func=item-
global&doc_library=SEN01&doc_number=000813005>. Acesso em: 30 maio 2017,, p. 19. 
70 BANDEIRA, Fausto de Paula Menezes. A NOMEAÇÃO DE DIRETORES E O PROCESSO DE 
CAPTURA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS BRASILEIRAS PELO GOVERNO. Caderno 
Aslegis, Brasília, v. 8, n. 29, p.17-32, maio/ago. 2006, p. 31. 
71 Apenas 1% dos indicados para a direção de agências reguladores nunca ocuparam cargos 
comissionados (p. 193); Apenas 6% dos indicados, exerciam atividade na iniciativa privada, contra 
94% que ocupavam cargos de agentes públicos. In PALMA, Juliana Bonacorsi de; SALAMA, Bruno 
Meyerhof; BARRIONUEVO, Arthur (Org.). DINÂMICA DE NOMEAÇÕES DAS AGÊNCIAS 
REGULADORAS. São Paulo: FGV, 2016. 427 p. Disponível em: 

<https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/GRP_arquivos/grp_-
_relatorio_de_pesquisa_-_nomeacao_de_dirigentes_nas_agencias_reguladoras_sponsor.pdf>. 
Acesso em: 31 maio 2017. 
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5.3 ACESSO À GARANTIAS BÁSICAS 

 

 

Outro ponto relevante na Constituição Federal de 1988 é a estatuição de um vasto 

rol de garantias individuais e sociais, assim como formas de estruturar aquelas que dependam 

do aporte estatal para que sejam efetivadas. 

Neste sentido, é evidente a correlação entre a efetivação de tais garantias e um 

modelo institucional que busque eliminar as privações, busca essa que se dá por meio das 

garantias supracitadas.  

Frente as garantias trazidas pela carta constitucional brasileira de 1988, sobretudo 

no que tange as garantias individuais (art. 5º); direitos sociais e coletivos (art. 7º); 

especificamente os direitos à saúde (Título VIII, Capítulo II, Seção II) e educação (Título 

VIII, Capítulo III, Seção I, arts. 205 a 214), podemos concluir que a efetividades destas é 

fundamental para que seja possível o funcionamento da ordem econômica nos moldes 

propostos pela mesma Constituição, sobretudo no que tange o respeito aos princípios 

elencados pelo art. 170. 

Tal construção teórica advém da ideia de que para que haja o funcionamento ideal 

do mercado, de forma equilibrada e eficiente, é necessário um certo grau de igualdade 

material entre os agentes econômicas, ou ao menos, a existência da possibilidade concreta de 

que estes atores possam atingir as mesmas posições, seja econômica, de ofício, de competição 

e etc. 

Norberto Bobbio também se utiliza de tal ideia, ao afirmar que a igualdade possui 

maior importância na prática política frente a liberdade, ante a necessidade da primeira para 

que seja possível a segunda. Desta forma, a liberdade de fato, ainda mais àquela vista como 

fim e sinônimo do desenvolvimento, é apenas possível no momento em que existe igualdade, 

ante as privações ocasionadas pela própria desigualdade (sobretudo de oportunidades e poder 

decisório).72 

Para que tal patamar seja alcançado, são necessárias determinadas garantias 

sociais, distribuídas de forma geral, assegurando um ponto de partida comum, e dentre estas 

garantias buscadas, entende-se que está inclusa abolição das diversas formas de privação 

                                                             
72 BOBBIO, Norberto. As ideologias e o poder em crise. 4. ed. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 1999. 240 p. Tradução: João Ferreira, p. 42. 
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demonstradas por Amartya Sen, como: saneamento básico, alimentação adequada; educação; 

existência de oferta de emprego; direitos civis e políticos assegurados; segurança social e 

econômica; etc. 

Reforçando tal ideia, o supracitado autor afirma:  

 

O mecanismo de mercado obteve grande êxito em condições nas quais as 
oportunidades por ele oferecidas puderam ser razoavelmente 
compartilhadas. Para possibilitar isso, a provisão de educação básica, a 
presença de assistência médica elementar, a disponibilidade de recursos 
(como a terra) que podem ser cruciais para algumas atividades econômicas 
(como a agricultura) pedem políticas públicas apropriadas (envolvendo 
educação, serviços de saúde, reforma agrária, etc.). Mesmo quando é 
suprema a necessidade de “reforma econômica” para dar mais espaços aos 
mercados, essas facilidades desvinculadas do mercado requerem uma ação 
pública cuidadosa e resoluta 73 

 

Assim, podemos concluir que para que determinadas privações sejam eliminadas, 

é necessário um esforço dúplice, já que ao mesmo passo em que deve-se buscar a eficiência 

do mercado, ampliando as oportunidades sociais advindas deste, determinadas políticas de 

caráter público também deverão ser empenhadas para que as oportunidades de mercado sejam 

possíveis e alcançáveis pela maior quantidade de indivíduos. 

A consequência do não respeito à essa necessidade de mão-dupla é limitação das 

oportunidades geradas pelo mercado a determinados grupos privilegiados ou a falta de retorno 

socioeconômica no caso da ampliação do serviço público sem a existência de um mercado 

que absorva tais indivíduos assistidos. 

Adiante, serão citadas algumas necessidades consideradas básicas e sua respectiva 

importância para o devido funcionamento da ordem econômica, do funcionamento social 

como um todo e da contribuição para o estabelecimento da sociedade almejada pela 

Constituição de 1988. 

 

 

5.3.1 A garantia à educação e saúde básicos 

 

 

Primeiramente, cita-se a garantia à educação, que deverá ser oferecida de forma 

geral, sem custos àqueles que porventura não possam arcar com os custos desta. O problema 

                                                             
73 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 416 

p. Tradução: Laura Teixeira Motta, p. 169. 
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do acesso limitado a educação é evidenciado por Amartya Sen, no caso indiano, em que 

devido ao foco do investimento no ensino superior de forma elitizada, em detrimento da 

educação básica geral, tornou o país despreparado para uma expansão econômica de forma 

compartilhada.74 

A garantia à educação é uma liberdade de natureza instrumental, ou seja, é meio 

para atingir um patamar onde há mais possibilidades de escolha, contribuindo então para a 

liberdade global, leia-se, o rol de escolhas racionais na qual o indivíduo possa realizar. A 

educação é classificada no tipo oportunidades sociais, que auxiliam tanto no que tange o bem 

viver do indivíduo, como na sua participação na vida econômica, política e comunitária 

através do melhoramento e a ampliação de suas escolhas nestes ambientes.75 

Desta forma, a educação também é um importante elemento para a superação das 

desigualdades, pois é o elemento essencial para a inserção no mercado de trabalho, e também 

para o melhoramento das técnicas utilizadas, ou seja, meio para a ampliação da eficiência do 

mercado.76 

Por fim, a educação básica é também determinante para o alargamento da base 

informacional adotada para as escolhas racionais. Haja vista que a possibilidade destas 

escolhas é um elemento fundamental na teoria do desenvolvimento como liberdade, a 

educação também possui grande relevância no sentido de fim da liberdade. Um exemplo de 

tal relevância é a possibilidade de optar por um ofício, pela realização de mais estudos ou a de 

assumir quaisquer papéis sociais possíveis, mediante uma escolha pensada.77 

Explicitada a importância da educação à teoria do desenvolvimento abordada na 

pesquisa, frisa-se então a necessidade do estabelecimento das bases para a concretização deste 

direito ante o caráter fundamental destes direitos78, e neste sentido estabelece a Constituição, 

nas palavras da professora Flávia Piovesan: 

 

No campo da educação, a Constituição determina que o acesso ao ensino 
obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo, e acrescenta que o não 

                                                             
74 Ibidem, p. 60. 
75 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 416 
p. Tradução: Laura Teixeira Motta, p. 56. 
76 Op. Cit. 73 
77 Ibidem, p. 384 
78 “[...] a Constituição de 1988 é a primeira a afirma que os direitos sociais são direitos fundamentais, 
tendo aplicabilidade imediata” In PIOVESAN, Flávia. Justiciabilidade dos direitos sociais e ecoômicos: 
desafios e perspectivas. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; 
CORREIA, Érica Paula Barcha. Direitos Fundamentais Sociais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 

51-62, p. 53. 



58 
 

oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta 
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 79 

 

Conclui-se que o serviço de educação, é de responsabilidade quase que exclusiva 

do Estado, este como ente conformador e garantidor dessa oportunidade social na escolha 

democrática brasileira, e, portanto, deverá ser estruturado de forma que tal garantia se dê de 

forma livre e eficiente para todos aqueles que necessitarem desta. 

Tal obrigatoriedade, no entanto, não significa que as políticas voltadas para o 

campo educacional tenham que se dar de forma vultosa e exagerada, sem comedimento e 

estudos prévios, haja vista a necessidade do serem asseguradas outras garantias, assim como a 

responsabilidade fiscal a qual se submete (ou deveria estar submetido) o Estado, tal como será 

abordado mais à frente.  

Quanto à garantia de saúde, também podemos classificá-la como uma liberdade 

instrumental e oportunidade social80, haja vista seu papel fundamental para que sejam 

possíveis as demais liberdades, perfazendo o mínimo necessário para que as escolhas 

individuais sejam tomadas a partir de um ponto comum, racional e saudável. 

Assevera-se a complexidade e vastidão da referida garantia, já que esta 

compreende desde o atendimento médico básico, passando pelo acesso a medicamentos e 

tecnologias de recuperação, tangendo até mesmo a disponibilidade de alimentação adequada e 

saneamento básico, no que tange a não-disseminação de doenças e infecções. 

Também é importante salientar o que se refere a saúde no sentido da existência de 

aparato mínimo para cuidados voltados para que se evite mortes prematuras, se tratando em 

grande medida do fornecimento de vacinas e outros bens de baixo custo que poderão trazer 

resultados vultosos nesta área.81 

Neste sentindo, o constituinte brasileiro também determinou que o acesso à saúde 

é, em grande medida, de responsabilidade do Estado, nos termos do art. 196, que aduz: 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.82 

 

                                                             
79 Op. Cit., n. 76. 
80 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 416 
p. Tradução: Laura Teixeira Motta, p. 56. 
81 Ibidem, p. 227. 
82 BRASIL. Constituição (1988). Constituição, de 5 de outubro de 1988. Constituição da República 
Federativa do Brasil. 
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Mais uma vez nota-se o encargo estatal pela garantia social, mais uma vez voltada 

para a busca do acesso geral e irrestrito a referida garantia, e que muitas vezes encontra óbices 

em sua efetivação, de modo a provocar o judiciário no sentido garantir o fornecimento a 

determinada medicamento e/ou atendimento médico. 

Quanto a tais provocações judiciais, são reiteradas as decisões das cortes 

superiores no sentido de colocar o direito à saúde como direito decorrente do direito 

fundamental à vida, de modo a prover o fornecimento de medicamentos gratuitos, sobretudo 

para portadores doenças graves a pessoas economicamente vulneráveis.83 

Destaca-se que apesar das ressalvas realizadas quanto a atuação responsável do 

poder público, o bem jurídico “vida” paira acima dos interesses financeiros secundários do 

Estado84. Tal entendimento foi confirmado por reiterados julgados85, confirmando a 

importância de tal garantia social e estabelece mais uma vez, em sede judicial, que este deverá 

ser prestado pelo ente público de forma irrestrita. 

Ambas as garantias sociais supramencionadas dependem, no caso brasileiro, da 

atuação estatal positiva, haja vista sua natureza prestacional. A importância de sua percepção 

pela população geral também é inegável, sendo fundamentais para a construção de uma 

estrutura social capaz de desfrutar de liberdades ampliadas. 

Superado tal ponto, persiste a indagação acerca da forma em que tais garantias 

deveriam ser experimentadas, respeitados os ditames constitucionais que responsabilizam o 

Estado em grande medida pelas prestações, este que também é incumbido de realizar uma 

série de outras prestações de garantias sociais (segurança, previdência, moradia, lazer, etc.) e 

que conta com orçamento e capacidades financeiras limitadas. 

Ante a tais questões, Amartya Sen ressalta a importância do comedimento 

financeiro no que tange ao erário público, ao mesmo passo em que salienta que existem casos 

em que, apesar do déficit, a necessidade da aplicação de políticas públicas persiste e deverá 

ser implementada, observada a natureza dos avanços atingidos através de tais investimentos e 

do retorno financeiro que tais investimentos, se bem-sucedidos, gerarão.86 

Quanto a tal questão, Dani Rodrik também assevera a importância da 

responsabilidade fiscal e do equilíbrio no tocante ao dispêndio público, realizando a política 

                                                             
83PIOVESAN, Flávia. Justiciabilidade dos direitos sociais e ecoômicos: desafios e perspectivas. In: 
CANOTILHO, J. J. Gomes; CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. 
Direitos Fundamentais Sociais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 51-62, p. 55 
84 Ibidem, p. 56. 
85 RE 271.286; RE 232.335; RE 232.469; RE 255.267 AgR; disponíveis em < http://www.stf.jus.br/>, 
último acesso em 15 de junho de 2017. 
86 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 416 

p. Tradução: Laura Teixeira Motta, p. 168. 
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econômica observando a sustentabilidade da dívida, inflação, entre outros índices 

econômicos, sendo estes valores a serem preservados da teoria econômica clássica, por se 

tratarem de princípios universais de boa gestão.87 

Apesar deste se tratar de princípio universal de boa gestão financeira, (assim como 

a preservação da propriedade e o reconhecimento da importância do investimento privado) 

não significam um modelo cristalizado de arranjo institucional econômico, mas sim um valor 

compatível com os mais variados modelos.88 

Neste sentido, segue a orientação constitucional de prover tais serviços de forma 

irrestrita a população, observados a responsabilidade fiscal, os ditames constitucionais, 

sobretudo quanto a vinculação das receitas nestas duas áreas especificas (arts. 212 e 198 da 

CRFB), e que dada a importância definem um mínimo de investimento estatal nas referidas 

áreas. 

A importância destes investimentos é, como supramencionado, fundamental para 

a percepção de maior grau de desenvolvimento, e também para melhor funcionamento da 

ordem econômica como um todo uma vez que esta estará composta por agentes mais livres e 

preparados. 

 

 

5.3.2 A importância da democracia 

 

 

Outra garantia importante para a criação de um ambiente socioeconômico 

favorável, que possibilidade tanto a expansão das descobertas institucionais e das liberdades 

individuais é o aprofundamento das garantias sociais através da escolha pública, em suma, o 

aperfeiçoamento dos direitos civis e políticos e da democracia como um todo. 

Amartya Sen, classifica os direitos políticos em geral como uma garantia 

instrumental da classe das liberdades políticas, se tratando das formas pelas quais a população 

tem a faculdade de decidir quanto a seus governantes e suas formas de ação, fiscalizar sua 

                                                             
87 RODRIK, Dani. Depois do Liberalismo, o quê?. Desenvolvimento e Globalização: perspectivas para 
as nações, 2002, Rio de Janeiro. Desenvolvimento em debate. Rio de Janeiro, Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social, 2002, p. 277-298, p. 3. 
88 Ibidem, p. 3-4. 
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atuação, assim como definir quais são as atribuições a serem desempenhadas pelo ente 

público.89 

Ao contrário do que é pregado pelo senso-comum, Amartya Sem refuta as ideias 

de que, sobretudo em populações mais pobres, a democracia e a escolha pública seriam menos 

importantes frente a outras garantias sociais e necessidades econômicas (vide saúde, 

alimentação). Para o autor, a democracia não é, ou ao menos não deveria ser considerada um 

“direito de luxo”. Nesta seara, a democracia possuiria três papeis fundamentais, e que 

justificariam sua importância, equiparável às demais necessidades, sendo elas:  a) o aumento 

da capacidade humana de participação social e política; b) o seu papel instrumental, 

aumentando o grau de participação, logo, de reivindicação sobretudo daqueles mais 

necessitados, de modo a fazer com que o agente público volte seus esforços para as 

necessidades consideradas mais urgentes para aquela população; c) seu papel construtivo, à 

medida que constrói uma lógica de necessidades e prioridades, fomentando a cultura 

política.90  

Ainda no sentido de se elucidar a importância da democracia e dos demais direitos 

civis, que se dão de forma encadeada, cita-se: 

 

Nenhuma fome coletiva substancial jamais ocorreu em nenhum país 
independente com uma forma democrática de governo e uma imprensa 
relativamente livre91 

 

Tal estatação se dá no contexto em que, num contexto em que, numa eventual 

situação de fortes privações, o aparato democrático, assim como a imprensa e outros meios de 

pressão civil, forçam o governo a tomar atitudes tendo em vista a solução da crise, sob pena 

de perder a posição de poder, macular a imagem partidária, inviabilizar políticas futuras, etc. 

Esta noção de causa e consequência é o espelho democrático e é eficiente no 

sentido em que o agente político deverá responder as demandas sociais de forma eficiente, 

sendo pressionado para tal e substituído caso não o faça já que busca popular será sempre a do 

atendimento de suas demandas, sejam elas econômicas ou não. 

Assim como no caso do direito à saúde, a democracia se perfaz através de uma 

série de direitos que se dão de forma encadeada, isto é, de forma solidária92, sendo composta 

                                                             
89 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 416 
p. Tradução: Laura Teixeira Motta, p. 55. 
90 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 416 
p. Tradução: Laura Teixeira Motta, p. 175. 
91 Ibidem, p. 180. 
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por várias garantias, dentre elas: o direito ao voto periódico, a possibilidade de se pressionar, 

criticar e se insurgir institucionalmente contra medidas do governo; o direito à liberdade de 

expressão e debate; a existência e transparência nos órgãos da administração; etc.93 

Portanto, é evidente a necessidade de proteção dos sistemas de participação 

popular, tanto através da proteção daqueles classificados como garantias negativas (proteção 

da liberdade de expressão, livre debate) quanto daqueles que requerem alguma forma de 

prestação estatal (como o direito ao voto, que enseja a prestação de um aporte mínimo para a 

realização do pleito). 

A constituição de 1988, neste sentido, possui um profundo caráter democrático, 

sendo a que conteve o maior número de emendas populares no contexto de sua criação94, 

contendo também formas da participação na vida política (plebiscito, referendo, iniciativa de 

lei popular, ações populares e de vacância)95 de modo a ressaltar tal caráter, portanto a 

orientação segue no sentido de aprofundamento destas instituições por meio do incremento da 

participação popular e o oferecimento de mais e novos espaços em que o cidadão possa 

decidir acerca da atuação governamental, optando assim por quais bens, serviços deverão ser 

ofertados, assim como a forma em que estes se darão. 

A garantia da educação, saúde e de um ambiente democrático são algumas das 

liberdades que permitem que se construa um ambiente, tanto social quanto econômico, onde 

se percebe maior grau de equidade e oportunidade, mas não são as únicas, podendo ser 

citadas: a segurança (tanto material quanto jurídica); o acesso ao emprego; a proteção 

concorrencial; o meio ambiente equilibrado; etc.  

Apesar desta enorme variedade, a orientação segue a mesma:  a ampliação do 

acesso a essas liberdades é essencial para que se atinja de melhores níveis de 

desenvolvimento, assim como a efetivação do modelo de ordem econômica proposto pela 

carta constitucional.  

                                                                                                                                                                                              
92 BOBBIO, Norberto. As ideologias e o poder em crise. 4. ed. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1999. 240 p. Tradução: João Ferreira, p. 91. 
93 SEN, Amartya. Desenvolvimento como. Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 416 
p. Tradução: Laura Teixeira Motta, p.  
94PIOVESAN, Flávia. Justiciabilidade dos direitos sociais e ecoômicos: desafios e perspectivas. In: 
CANOTILHO, J. J. Gomes; CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. 
Direitos Fundamentais Sociais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 51-62. 
95 Quanto a tais medidas, podemos citar os mecanismos democráticos inseridos na constituição, 
assim como a legislação que os regulamenta, dentre eles: o plebiscito, o referendo e a iniciativa 
popular, dispostas no art.14 da Constituição e regulamentados pela lei 9.709/98;  As ações de 
injunção constitucional, seja o mandado de injunção propriamente dito, disposto no art. 5º, LXXI da 
Constituição e regulamentado pela lei 13.300/16 ou pelas ações de inconstitucionalidade por 
omissão, do art. 103, § 2º e regulamentada pela lei 9.868/99. Tais medidas, são alguns dos meios 
pelos quais o agente civil, tem poder de controle e de fiscalização para com o agir público. Legislação 
disponível em < http://www4.planalto.gov.br/legislacao> acessado em 25 de junho de 2017. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

É inegável que o Brasil é um país subdesenvolvido96 e que, portanto, necessita de 

medidas que coloquem o país rumo a condições de existência humana mais dignas. Inúmeros 

setores são deficitários, a legislação é carente ou complexa, as políticas públicas não dão 

vazão à demanda por serviços básicos, entre várias outras mazelas.  

Neste sentido, é dispendioso calcar as esperanças da criação de condições mais 

amenas à vida humana em um determinado modelo econômico ou determinado segmento 

ideológico de forma isolada, pois a realidade brasileira é em grande parte de um país 

agroexportador, e em grande medida dominado por oligarquias ou elites locais, dependendo 

muitas vezes de imposições de políticas externas. 

Diante deste histórico, é evidente que o Brasil carece de experiência institucional, 

e como conclui a teoria de Dani Rodrik, a única solução para tal problema é a experimentação 

e a criação de modelos que se adequem as peculiaridades do país, povo e modelo econômico 

próprio. 

Apesar avanços alcançados nas últimas décadas, que de fato foram importantes, 

sendo consagradas instituições essenciais para o desenvolvimento nacional, estes apenas não 

se bastam para que os objetivos constitucionais sejam plenamente atingidos. Para tal, é 

necessária uma intensa e continua cultura de aperfeiçoamento, somada a novas ideias que 

mudem as estruturas tanto do Estado, quanto do mercado brasileiro de modo a garantir mais 

acesso, mais distribuição e, por conseguinte, mais desenvolvimento. 

Através da descoberta e da tentativa, assentam-se novas bases para o país, 

buscando o acesso a mais direitos e melhores condições de subsistência, e se alcança mais 

liberdade e melhoria na condição de existência tanto das pessoas, quanto das instituições. É 

um novo ciclo de desenvolvimento que precisa ser acionado, e o caminho para tal está inscrito 

na própria Constituição. 

 Visando o desenvolvimento, sobretudo em sua acepção mais moderna, 

salienta-se o ensinamento de Dani Rodrik: 

 

A alternativa não deve ir contra o crescimento econômico. Na verdade, deve 
ser inflexivelmente favorável a ele. O crescimento nem sempre precisa gerar 
uma redução satisfatória da pobreza e pode ter efeitos adversos sobre a 
preservação ambiental. Mas os problemas da pobreza e do meio ambiente 
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são muito mais fáceis de enfrentar no contexto de uma atividade econômica 
robusta do que em meio à estagnação.97 

 

Tal conclusão evidencia que, apesar do crescimento econômico não se tratar do 

fim absoluto do desenvolvimento, a existência de resultados positivos é essencial para o 

enfrentamento das mais variadas formas de privação existentes, sobretudo no âmbito da 

constituição brasileira que dispõe que o ente público é o responsável pelas mais variadas 

prestações sociais. 

Quanto à questão econômica, observam-se dois pontos importantes, já 

desenvolvidos anteriormente na pesquisa: a necessidade de uma análise consciente e 

aprofundada daquilo que acarretará investimentos públicos, haja vista a necessidade de 

comedimento98 e da responsabilidade fiscal99; e também uma análise institucional conjunta, 

de modo que a melhoria de uma favoreça o funcionamento das outras através do 

melhoramento e destes empenhos específicos100.  

Apenas deste modo, poderão ser concebidos os efetivos resultados e se tais 

investimentos trarão ou não resultados efetivos no sentido da criação de um arranjo 

institucional voltado para a ampliação das liberdades individuais. 

Diante de tais questões, surge a necessidade da criação de um novo arranjo 

institucional de modo a contemplar as necessidades sociais e os valores constitucionalmente 

inscritos. Ante tal necessidade observa Gilberto Bercovicci:  

 

A reestruturação deste Estado, para que possa superar o 
subdesenvolvimento, passa por um projeto nacional que, a nosso entender, 
tem seus fundamentos previstos na Constituição de 1988. Ela é, assim, o 
pressuposto essencial para a retomada da discussão de um projeto 
nacional de desenvolvimento.101 

 

O mesmo, posteriormente complementa: 

 

                                                             
97 RODRIK, Dani. Depois do Liberalismo, o quê? Desenvolvimento e Globalização: perspectivas para 
as nações, 2002, Rio de Janeiro. Desenvolvimento em debate. Rio de Janeiro, Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social, 2002, p. 277-298; p. 4. 
98 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 416 

p. Tradução: Laura Teixeira Motta, 168 
99 RODRIK, Dani. Depois do Liberalismo, o quê?. Desenvolvimento e Globalização: perspectivas para 
as nações, 2002, Rio de Janeiro. Desenvolvimento em debate. Rio de Janeiro, Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social, 2002, p. 277-298; p. 3 
100 Op. cit. n. 96. 
101 BERCOVICCI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: Uma leitura a partir da 

Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005. 190 p., p. 43. 
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O grande desafio da superação do subdesenvolvimento é a transformação 
das estruturas socioeconômica e institucionais para satisfazer as 
necessidades da sociedade nacional [...]102 

 

Ou seja, podemos encontrar na Constituição as bases deste modelo de 

desenvolvimento, já que esta traz um vasto rol de objetivos a serem cumpridos que culminam 

no desenvolvimento humano. Tal direcionamento, somados ao contexto democrático no qual 

estamos inseridos, são as ferramentas necessárias para que as instituições brasileiras se 

moldem para tais objetivos. 

Assim como na teoria do desenvolvimento como liberdade, os ditames 

econômicos constitucionais, estabelecem ao mesmo tempo fins – no que se refere a 

construção de uma ordem econômica obediente a seus princípios – quanto meios, haja vista 

que a implementação de tais medidas é o instrumento constitucional para a criação e a 

manutenção da mesma ordem econômica, nos parâmetros estabelecidos. 

No caso do Brasil, buscando a formulação de um novo padrão de sociedade e 

assegurar seus prefeitos fundamentais, a Constituição de 1988 cumpre, nas palavras de Hans 

Schneider, trazidas por Gilberto Bercovicci, suas três dimensões: a democrática, no que tange 

o estabelecimento de regras de governo e da unidade política; a liberal, no que tange a 

limitação do poder estatal; e social, no que tange o estabelecimento das condições de vida.103 

Sendo observados tais dimensões constitucionais, é necessário voltar os esforços 

da gestão institucional para os fins estabelecidos que são o desenvolvimento, 

desenvolvimento este, que também é entendido como formas de ampliação das liberdades 

individuais e da diminuição das limitações humanas, liberdade esta decorrente de um arranjo 

institucional independente e harmônico, como observado pela complementariedade das ideias 

de Amartya Sen e Dani Rodrik. 

Desta forma, conclui-se que se deve buscar um modelo institucional baseado em 

três fundamentos: a determinação do fim baseado na ampliação das liberdades substanciais 

dos indivíduos; a busca por um arranjo institucional voltado para o fim anteriormente 

mencionado, e adaptado as condições especificas do Brasil; e por fim, a busca destes fins 

através dos fundamentos constitucionalmente propostos. 

                                                             
102 BERCOVICCI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: Uma leitura a partir da 

Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005. 190 p., p. 54 
103 SCHEINDER, Hans Peter. La Constitución – Función y Estructura in Democracia y 
Constitución, 1991, apud BERCOVICCI, Gilberto. Constituição Econômica e 
Desenvolvimento: Uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 

2005. 190 p., p. 42. 
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Em síntese, determina-se como caminho para o desenvolvimento, o 

estabelecimento de uma ordem institucional independente voltada para liberdade, nos moldes 

da Constituição de 1988. 

Os moldes trazidos pela Constituição se dão em sentido plural, não havendo 

predominância ideológica em seus sentidos, ao contrário do que determinou o Consenso de 

Washington104 e guiou da denominada Reforma do Estado105, mas sim estabelecendo a 

conciliação de ideários tanto sociais quanto liberais. 

A seguinte conciliação, é recomendada tanto por Amartya Sen quanto por Dani 

Rodrik, haja a vista a necessidade tanto de que seja valorizada a iniciativa privada, a redução 

da intervenção e a eficiência de mercado quanto o provimento de determinados bens sociais 

indispensáveis para o devido funcionamento de ambas as instituições. 

Como pode ser observado, grande parte desta pesquisa é baseada em elementos 

complementares, ou seja, ao mesmo tempo que determinado elemento é necessário e fundador 

para determinado efeito, o mesmo efeito é responsável e requer a instituição do anterior. 

Exemplifica-se: a garantia a educação básica é necessária para maiores taxas de emprego e 

renda, ao mesmo passo que maiores oportunidades de emprego implicam em melhores índices 

de educação; O investimento em meios de redução da burocracia, aumentam a eficiência de 

mercado ao passo que tal aumento de eficiência culmina na criação de um mercado mais 

dinamizado e dependente burocracia. 

O ponto é: a implementação das orientações resultantes da presente pesquisa 

possuem as seguintes características: a) elas podem ser implementadas de forma isolada, 

tendo em vista o encadeamento entre si, apesar da menor efetividade; b) ao mesmo tempo, 

poderão ser implementadas de maneira geral, maximizando a ampliação das liberdades a qual 

estas estão sujeitas, seja de forma direta ou indireta; c) a promoção de tais garantias, que se 

tratam de ampliação de liberdades, resultam, salvo algum óbice de qualquer natureza, em 

outras ampliações de liberdades. 

Desta forma, a obediência aos preceitos constitucionais, conjuntamente com a 

criação de um modelo institucional especifico, ao mesmo tempo em que servirá como meio 

                                                             
104 SCHAPIRO, Mario Gomes. AMARRANDO AS PRÓPRIAS BOTAS DO DESENVOLVIMENTO: A 
NOVA ECONOMIA GLOBAL E A RELEVÂNCIA DE UM DESENHO JURÍDICO-INSTITUCIONAL 
NACIONALMENTE ADEQUADO. Revista Direito GV, São Paulo, v. 13, n. 7, p.341-352, abr. 2011. 
Semestral. Disponível em: <http://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/16.pdf>. Acesso em: 11 de 
junho de 2017, p. 13. 
105 BERCOVICCI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: Uma leitura a partir da 

Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005. 190 p., p. 82. 
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para a realização dos referidos objetivos – como a criação de meios de proteção ao pequeno 

empresário – é também o próprio objetivo a ser promovido: a proteção em si. 

Observados os princípios da efetividade constitucional106 e da vedação do 

retrocesso107, segue a orientação no sentido de se buscar formas de trazer à prática os valores 

estabelecidos para a ordem econômica, haja vista sua confluência com as teorias do 

desenvolvimento aqui estudadas e observados os objetivos fundamentais da República, 

sobretudo no que se refere à dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e 

liberdade de iniciativa. 

Para tal realização, assim como para outras necessidades urgentes do país, é 

necessária vontade e esforço político, e neste sentido é importante ressaltar a importância do 

pleito popular frente as autoridades, denotando a importância do mecanismo democrático, 

exposta por Amartya Sen. 

Por fim, ressalta-se que o movimento pelo desenvolvimento, não é estático, 

explica-se, ele é um movimento constante e que deve buscar sempre seu próprio 

aperfeiçoamento, seja na ampliação dos direitos e liberdades (tal como ocorreu com as 

gerações de direitos fundamentais), seja na  prática institucional, que deverá sempre ser 

lapidada de modo a voltar sua atuação para a demanda social e a efetividade prestacional, 

desta forma definindo o desenvolvimento como um esforço contínuo para o melhoramento do 

viver humano, através da eliminação de quaisquer formas de privação que aviltem a sua 

dignidade.  

 

 

                                                             
106 “Consoante da doutrina clássica, os atos jurídicos em geral, inclusive as normas jurídicas, 
comportam análises em três planos distintos: os da sua existência, validade e eficácia. No período 
imediatamente anterior e ao longo da vigência da Constituição de 1988, consolidou-se um quarto 
plano fundamental de apreciação das normas constitucionais: o da sua efetividade. Efetividade 
significa a realização do Direito, a atuação prática da norma, fazendo prevalecer no mundo dos fatos 
os valores e interesses por ela tutelados. Simboliza, portanto, a aproximação, tão intima quanto 
possível, do dever ser normativo e o ser da realidade social.” In BARROSO, Luís Roberto. Curso de 
Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 

3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 505 p., p. 329. 
107 “[…] quer dizer-se que os direitos sociais e econômicos (ex.: direito dos trabalhadores, direito à 
assistência, direito à educação), uma vez obtido um determinado grau de realização, passam a 
constituir, simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjectivo. A “proibição de 
retrocesso social” nada pode fazer contra as recessões e crises econômicas (reversibilidade fática), 
mas o princípio em análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos (ex.: segurança social, 
subsídio de desemprego, prestações de saúde), em clara violação do princípio da protecção da 
confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito económico, social e cultural, e do núcleo essencial 
da existência mínima inerente ao respeito pela dignidade da pessoa humana. ” In CANOTILHO, J.J. 
Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7.ed. Coimbra Almedina, 2003. 1522 p., 

p. 338-339. 
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