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Programa da Disciplina


Unidade 1 - Estado e Economia

1.

Os grandes sistemas econômicos:
 Capitalismo
 Socialismo

2.

O posicionamento econômico do Estado:
 Estado liberal ou mínimo
 Estado Interventor
 Estado social
 Estado socialista
 Estado neoliberal
 O estado desenvolvimentista

 Unidade 2 – Constituição e Economia
1. Direito e economia num mundo globalizado: cooperação ou confronto?

2. Constituição Econômica e Ordem Econômica
 Aspectos gerais da constituição econômica
 Os sentidos da expressão da Ordem Econômica

Programa da Disciplina
 Unidade 2 – Constituição e Economia (cont.)
3. Finalidades e princípios da ordem econômica na constituição de 88
 Princípios Econômicos Constitucionais em sentido amplo e estrito
 Princípios e finalidades fundamentais
4. Princípios constitucionais da ordem econômica na CF de 88
 Soberania nacional
 Propriedade e sua função social
 Defesa do consumidor
 Defesa do meio ambiente
 Redução das desigualdades regionais e sociais
 Busca do pleno emprego
 Tratamento favorecido a microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas
 Livre-iniciativa
 Livre concorrência

Programa da Disciplina
 Unidade 3 – Regulação Econômica e a Defesa da Concorrência
1. A Regulação Econômica: Origens, Características e a Intensificação no Brasil
2. Falhas de Mercado: As Barreiras à Entrada
3. Defesa da Concorrência
 Mercado Ideal
 Acordos Restritivos da Concorrência e a Concorrência Imperfeita
 Objetivos da Legislação Antitruste
 O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC)
 Aspectos Gerais do Procedimento Administrativo previsto na Lei nº
8.884/94
 Posição Dominante e Abuso de Posição Dominante
 O Controle dos Atos de Concentração

UNIDADE 1:
ESTADO E ECONOMIA
 CONTEÚDO: Os grandes sistemas econômicos
(Capitalismo e Socialismo); O posicionamento
econômico do Estado (Estado liberal ou mínimo,
Estado Interventor, Estado social, Estado socialista,
Estado neoliberal, O estado desenvolvimentista)

Os Grandes Sistemas
Econômicos
 Os sistemas distinguem-se uns do outros pela
afirmação dos seguintes elementos:
o forças produtivas;
o formas de organização material da produção;
o relações sociais de produção.
 Para fins de classificação dos sistemas, importa
identificar:
o A propriedade dos meios de produção
o A relação entre os agentes econômicos

O Capitalismo
 Considera-se capitalismo o sistema econômico no qual as relações
de produção baseiam-se:
o Na propriedade privada dos bens;
o Na liberdade ampla, principalmente de iniciativa e
de concorrência;
o Na livre contratação da mão de obra.
 Aponta para a economia de mercado e para a existência da "mão
invisível" a regular e equilibrar as relações econômicas:

 Livre oscilação do mercado;
 Preços dos produtos, serviços e dos meios de produção
determinados pela oferta e pela demanda;
 Papel do Estado: garantir as condições necessárias para que
esse sistema funcione livremente
 O capitalismo apóia-se no sistema de mercado, não só para alocar
seus recursos, mas também para estabelecer os níveis de renda
(salários, alugueis, lucros) de diferentes classes sociais.

O Capitalismo
 O MODELO DE MERCADO E O POSTULADO DA CONCORRÊNCIA
o Adam Smith e David Ricardo
o O interesse individual seria determinante da livre-iniciativa:
 Na busca por seus interesses pessoais
acabariam por beneficiar toda a sociedade.

os

indivíduos

o O interesse próprio seria a base principal dos mercados autoregulados:
 Se os consumidores são livres para aplicar as suas rendas
como o desejarem e se os homens de negocio são livres para
competir sem restrições e conquistar a preferência dos
consumidores, então as atividades econômicas escoarão
naturalmente.
o O livre sistema de preços, conduzido pelo interesse próprio e
pela competição empresarial livre e perfeita, seria, então, a
“mão invisível do mercado”.

O Capitalismo
 Três principais
capitalista:

características

do

modo

de

produção

o Propriedade privada dos meios de produção, para cuja
ativação é necessária a presença do trabalho assalariado
formalmente livre;
o Sistema de mercado baseado na livre iniciativa e
na competição empresarial privada;

o Geração de lucro: valorização do capital e a exploração
das oportunidades de mercado para efeito de lucro.
 E qual o papel do Regime Jurídico?

O Capitalismo
 O DECLÍNIO DO CAPITALISMO
 Fracasso em estabelecer a igualdade por meio da
liberdade econômica;

 Não pautou sua produção na satisfação das
necessidades sociais, colocando em risco um equilíbrio e
justiça sociais mínimos;
 A crença no sistema de mercado como regulador de si
mesmo foi sendo abandonada. Passa-se, então, a exigir a
intervenção do Estado, como agente essencial para o
desenvolvimento da economia.
 O declínio do capitalismo em sua versão mais liberal,
contudo, não significou a ascensão de outro modelo que
viesse a substituí-lo plenamente.

O Socialismo
 Karl Marx e Friedich Engels.
 Baseia-se na autoridade para alcançar sua sistemática própria, por isso,
retrai a liberdade:
Pode-se dizer que o regime socialista é refratário às liberdades, em especial
aquelas de cunho econômico, como a liberdade de iniciar uma atividade
econômica por decisão do agente privado, de concorrer livremente em um
espaço econômico, de titularizada e utilizar os meios de produção, etc.

 Se propõe:
o assegurar a igualdade entre as classes sociais;
o eliminar a propriedade privada dos meios de produção e
estabelecer a propriedade coletiva dos meios de produção.
 O papel do proletariado e a passagem do socialismo ao comunismo,
(fim das classes e do Estado).

O Socialismo
 Elementos comuns nas teorias socialistas:
o Direito à propriedade fortemente limitado;
o Principais recursos econômicos sob controle da classe
trabalhadora;
o Gestão dos recursos econômicos pelos poderes públicos, com o
objetivo de promover a igualdade social.
 O socialismo prega, então,
o a estatização dos meios de produção
o o fim da divisão entre as classes sociais, numa sociedade sem
desigualdades.
o a repartição do produto econômico ocorre por força da
autoridade, de uma decisão central.
 Opõe-se frontalmente ao liberalismo.

O Socialismo
 A URSS E A DECADÊNCIA DO REGIME SOCIALISTA
o Dois meses após a revolução de outubro, Lenine criou o Conselho da
Economia Nacional - o Veshenka.
o Reunindo amplos poderes operacionais, esse órgão promoveu a
centralização das decisões econômicas, procurando racionalizar e
estatizar os principais setores da economia.

o O novo sistema implantado, subordinado às diretrizes estabelecidas pelo
Veshenka, aboliria, a partir de então, os mecanismos de indicadores do
mercado e o sistema de preços. Em seu lugar, passariam a ser fixadas as
bases de uma nova ordem econômica, cuja característica principal seria
a planificação global de todas as atividades internas de produção,
distribuição, consumo e investimento.
o O modelo adotado na ex-URSS representou a concretização do
socialismo, a planificação da economia pelo Estado, controlador de
toda a atividade econômica. Tratava-se, consoante seus idealizadores,
de uma fase necessária até se alcançar o objetivo final, o comunismo,
com a eliminação do próprio Estado. Evidentemente este teve de ser
mantido, nessa primeira fase, por força do denominado "cerco
capitalista".

O Socialismo
 A URSS E A DECADÊNCIA DO REGIME SOCIALISTA

o Se por um lado surgiu como resposta às injustiças da ampla
proteção ao individualismo, por outro, o socialismo, ao ser
efetivamente implantado, mostrou-se em muitos aspectos
incompatível com o respeito às instituições democráticas.
o No início da ultima década do século XX assistiu à decadência
dos regimes socialistas, de modo que o modelo não é
reproduzido em sua pureza, com os exceção da china e de
cuba, que, contudo, passaram a admitir a flexibilização e uma
certa abertura ao capital externo.
o O fracasso do socialismo invalida a crítica socialista da
irracionalidade capitalista?

Capitalismo x Socialismo
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Socialização do Capitalismo
“O capitalismo provou ser um falso deus conduzido inevitavelmente
a uma luta de classes, classes rigidamente definidas. O
socialismo provou ser ilusório pois tornou evidente não poder
abolir as classes”
(Peter Drucker, 2001)
 Discussão ou a bipolaridade conceitual já superada na atualidade.
 Tendência dos países para adoção de sistemas mistos.
 Semente do Socialismo: tendência para o “social”.
 Restrições ao princípio da liberdade em face do interesses sociais.
 Abrandamento da essência liberal-individualista: função social da
propriedade, defesa de investimentos estatais em políticas sociais e
assistencialistas.

O Estado Liberal
 Sec. XV – séc.XVIII: centralização da economia e Estado
personificado na pessoa do Rei.
 Originou-se com as restrições ao poder feudal e monárquico: 2ª
metade do séc. XVIII (“revoluções liberais”)

 Consolidou-se nos séculos XVIII a XIX, fundamentado,
basicamente, na idéia de que todos, incluindo os governantes,
deveriam sujeitar-se aos ditames da lei.
 Permitiu assegurar liberdades individuais, especialmente as
liberdades econômicas, que, uma vez positivadas, constituíamse limites à atuação do Estado.
 O fundamento do liberalismo: absoluto respeito às liberdades
individuais na atuação do Estado.

O Estado Liberal
 O Estado Liberal e a Economia de Mercado:

o A principal manifestação econômica da doutrina liberal é o
postulado da livre-iniciativa: direito, atribuído a qualquer pessoa, de
exercer atividade econômica livre de qualquer restrição,
condicionamento ou imposição descabida do Estado.
o O pensamento econômico-liberal encontrou na Escola Fisiocrática a
defesa dos mercados auto-regulados:
• François Quesnay, médico do rei Luis XV, e autor do Tableau
économique (1758), preconizava a ordem natural e providencial
das coisas sem a influência da vontade humana, como a melhor
solução para atingir o bem de todas as nações.
• Adam Smith, a na Inglaterra, pública A Riqueza das Nações
(1776), que, embora não acompanhe todos os princípios
fisiocráticos, aceita os postulados liberais, na medida que,para
ele, a liberdade econômica desencandeia benefícios para toda
a sociedade.

O Estado Liberal
o Surgiu a concepção, então, que ao Estado cumpriria:
• cuidar da ordem pública, proporcionando um aparato
policial, defendendo as instituições (prestando justiça)
• protegendo-se contra agressões internacionais.
o O mercado, por seu turno, deveria desenvolver-se livremente e
se auto-organizar, isto é, sem a interferência do Estado (no
máximo indireta), salvo para:
• prestar a necessária segurança;
• atuar nos setores nos quais não haveria interesse para a
iniciativa privada.
o A abstenção total do Estado, o ideal do laissez-faire e da plena
liberdade nos domínios da economia não chegaram a ser
praticados.

O Estado Interventor
 O Estado Social x Estado interventor
 O Estado Interventor afasta-se das premissas liberais clássicas para,
ao final, garantir os mesmos objetivos liberais, sem agregar-lhes
outros.
 O descrédito da concepção liberal clássica do Estado e a
demanda por um Estado interventor;
 Falhas na concepção utópica liberal típica:
o Ausência de mobilidade de fatores;
o Assimetria da informação;
o Concentração econômica;
o Externalidades positivas e negativas;
o Tendência de exteriorização dos seus
internalização dos benefício produzido
o Problema do free rider
o Falta de incentivo à produção de bens coletivos.

custos

e

O Estado Interventor
 A incapacidade de solução das falhas pelos agentes econômicos
privados e o intervencionismo liberal:
o Motivações técnicas;
o Ausência de preocupações sociais;
 Definições de Intervenção:
o “A atuação em área de outrem“;
o Atuação x Intervenção (Eros Grau):
• O Estado prática atuação quando estiver agindo em área de
sua titularidade "natural", na esfera pública ex: prestação ou
regulação do serviço público (atuação do Estado na
atividade econômica em sentido amplo);
• Configura-se intervenção quando o Estado atuar em área de
titularidade
da
iniciativa
privada,
no
domínio
econômico (atuação do Estado na atividade econômica em
sentido estrito, ou seja, intervenção do Estado no domínio
econômico)

O Estado Interventor
 Formas de Intervenção:
a) Intervenção indireta (intervenção SOBRE o domínio econômico):
• Intervenção por direção: por meio de normas destinadas a
impor, diretivamente, uma dada conduta aos agentes
econômicos, públicos ou privados. São comandos
imperativos, dotados de cogência, impositivos de certos
comportamentos a serem necessariamente cumpridos pelos
agentes.
Ex.: controle de preços
• Intervenção por indução: também realizada por meio de
normativos, porém sem o caráter impositivo. Nesse caso o
Estado não impõe, mas induz comportamentos desejados
dos agentes econômicos por meio de incentivos, sanções ou
punições de ordem tributária ou administrativa.
Ex.: elevação de impostos para reserva de mercado para
produtores locais, reduções de impostos para investimentos
em setores ou regiões, créditos a juros subsidiado ou
assistência técnica gratuita para agricultura, etc.

O Estado Interventor
b) Intervenção indireta (intervenção SOBRE o domínio econômico):.
o Intervenção por absorção: quando o Estado assume por
completo o exercício da atividade em determinado setor da
economia, atuando em regime de monopólio
o Intervenção por participação: quando o Estado exerce
atividade econômica paralelamente aos particulares. O
Estado, nessa situação, compete com empresas privadas do
mesmo setor.

 Subsidiariedade

 Transitoriedade e a crítica ao termo intervencionismo

O Estado Interventor
 A Exacerbação do Modelo Intervencionista

o No final do século XIX e início do século
XX desenvolveram-se doutrinas que apontavam para a
desigualdade social geradas pela economia livre de
mercado.
o O Estado passou, então, a interferir predominantemente na
atividade econômica, dirigindo-a, propagando-a e até
submetendo-a ao seu comando, chegando, em alguns
estágios, a dominá-la completamente (ex.: estados
totalitários nacional-socialismo alemão, fascismo italiano,
corporativismo português)
o Verificou-se, pois, a formação de um quadro factual
totalmente incongruente com algumas suposições liberais.

O Estado Social
 A partir do final da I Guerra Mundial o liberalismo puro passou a ser
duramente criticado e combatido. Em conseqüência, teve-se o
alargamento da intervenção do Estado e, concomitantemente, a
crescente demanda pela atuação do Estado na esfera “social”:
o A preocupação da igreja com o Estado Liberal se fez presente a
partir da Encíclica Rerum Novarum, de 1891, do papa Leão XIII,
onde a igreja posicionou-se acerca do problema do operário,
deixando claro que o Estado não era capaz de assegurar a todos
uma vida digna, conforme era desejável
o A Revolução mexicana de 1910: resultado de um estágio no qual
o povo economicamente oprimido buscava de alguma forma a
superação do sistema vigente, marcado por dura exploração dos
camponeses e das paupérrimas condições dos trabalhadores
 O Estado Social como resposta aos reclames sociais e a nova forma
de intervenção Estatal:
o Políticas públicas assistenciais: promoção do bem-estar comum
com a prestação assistencial geral e econômica.

O Estado Social
 Apesar de as constituições francesas de 1793 e 1848 terem trazidos
alguns dispositivos de caráter econômico e social, esses não
chegaram a ser aplicados em razão de até então prevalecer o
primado do individualismo racionalizas de 1789. É na constituição
mexicana, de 1917 que houve a implantação do novo modelo.
o A constituição mexicana foi a primeira com um capítulo
dedicado à ordem econômica em seu texto (o que viria a
ocorrer também na Alemanha em 1919), com a ampliação do
papel do Estado e prevalência do interesse público esbofe os
egoisticos interesses privados e individuais.
o O New deal, de flaklin roosevelt, promoveu a redistribuição de
recursos e o reconhecimento de. Novos interesses enquanto
benefícios legais.
o Desde a metade do século XX os Estados tem assumido a função
de planificar, regular, dirigir, controlar e supervisionar a vida
socioeconômica, criando novos serviços públicos, prestações
administrativas, e instituindo em suas constituições a ordem
econômica.

O Estado Social
 Crescimento exponencial das responsabilidades sociais do Estado:
o previdência, habitação e assistência social, incluindo saúde,
saneamento e educação, ampliando o leque de atuação como
prestador de serviços essenciais.
o empreendedor substituto,
mineração, siderúrgico etc.

em

setores

como

energético,

 A eficácia do estado do bem-estar social encontra-se, no momento
atual, igualmente questionada:
o O modelo revelou, de maneira inequívoca, a ineficácia da
atuação estatal.
• Atuação ineficiente no cenário de concorrência
• Dificuldade de gerenciamento da máquina estatal
o Crise fiscal, que a partir a década de 1980, vem abalando às
estruturas de inúmeros Estados.

O Estado Socialista
 Grau máximo de intervenção: planificação e centralização
o Tomada de decisão exclusiva do Poder Público ("leis de
mercado"
controle, planejamento e execução préprogramada (sistema de autoridade);

o Os bens de produção são apropriados coletivamente por
meio do Estado (único produtor, vendedor e empregador
único);
o Estado socialista seria aquele preocupado exclusivamente
com o bem comum, com a coletividade, praticamente
ignorando a individualidade.

O Estado Neoliberal
 Panorama recente de crises:
o setor público estrangulado por dívidas.
o burocracia, perda de liberdades pessoais, desperdício de
recursos, má condução econômica.
 Tendências deixadas pelo Socialismo pelo Estado do Bem-estar
Social.
 Retomada mais comedida dos postulados liberais e uma postura de
retrocesso na intervenção estatal:
o As políticas de desregularão, liberação de preços, redução da
intervenção pública, abrandamento das regulamentações
o Onda de privatizações e políticas neoliberais: México, Argentina,
Brasil etc.
•

Retorno do liberalismo e a crise do keynesianismo: duas faces
complementares de um mesmo movimento

O Estado Neoliberal
• Fundamentos do Estado Neoliberal:
o revalorização das forças de mercado,
o na defesa da desestatização e
o Estado financeiramente
equilibrado,

mais

eficiente,

probo

e

o Redução dos encargos sociais, ainda que sem afastar
totalmente o Estado da prestação de serviços essenciais.

O Estado
Desenvolvimentista
 Inexistência de pais que adotaram os modelos radicais em sua
pureza.
 Consolidação:
o a livre-iniciativa.
o a intervenção do Estado.
 A intervenção do Estado é compreendida, no presente momento,
como uma necessidade no estabelecimento de uma sociedade
justa e
o Papel da Constituição para evitar retrocessos sociais
 O que se pretende, no momento atual, é promover
o desenvolvimento, não apenas econômico-financeiro (que é
imprescindível), mas também o desenvolvimento humano, e, para
ele, concorre o desenvolvimento das liberdades fundamentais.

