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RESUMO 
 
 
 
O objeto desta dissertação é o exame das relações entre a ordem econômica e 
 

financeira e o desenvolvimento na perspectiva da Constituição brasileira de 1988, 

realizado a partir de uma compreensão interdisciplinar entre o Direito e a Economia, 

pelo reconhecimento da influência de ambos para a solução do seguinte problema 

de pesquisa: como criar condições estruturais que possam auxiliar a realização do 

desenvolvimento brasileiro? A investigação se dá no contexto do paradigma de 

Estado pós-social, cenário que se caracteriza pela reduzida intervenção direta do 

poder público na economia, onde as atividades econômicas exercidas pela iniciativa 

privada e o seu financiamento consistem em instrumentos imprescindíveis à 

viabilização de objetivos fundamentais do Estado. Com a presente investigação, 

pretende-se destacar a importância do mercado de capitais para a realização destes 

objetivos, especialmente a sua contribuição para o desenvolvimento. Ao longo do 

trabalho, procura-se responder a duas perguntas-chave: i) Por que e em que medida 

regular o mercado de capitais? ii) A disciplina jurídica, por si só, é suficiente para 

atingir as finalidades da ordem econômica e financeira ou, para além da regulação, 

são necessárias determinadas posturas dos agentes participantes dos mercados, 

relacionadas à ética e responsabilidade social? Com a pesquisa, conclui-se que o 

mercado de capitais desempenha importante papel para o desenvolvimento, mas a 

sua capacidade funcional se encontra relacionada com o processo de regulação 

jurídica do setor. Além disto, não se pode prescindir de elevados padrões éticos e 

paradigmas de responsabilidade social nos mercados, sendo necessário que se 

afirme, para além dos objetivos de cada um dos agentes participantes, uma 

finalidade social que os transcende em sua individualidade. 
 
 
 
 

Palavras-chave: Estado; ordem econômica e financeira; desenvolvimento; mercado 
de capitais; regulação; responsabilidade social empresarial. 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
The purpose of this dissertation is to examine the relationship between financial and 
 

economic orders and development, in view of Brazilian Constitution of 1988, starting 

from an interdisciplinary understanding between Law and Economics, thru their 

influence recognition for the solution of the following research issue: how to create 

structural conditions that can assist the achievement of Brazilian development? The 

research is based on the paradigm context of post-social State, whose scenario is 

characterized by lighter direct intervention of government in the economy, where the 

economic activities exercised by private sector and its financing are vital instruments 

for the viability of fundamental purposes of the State. It is also intended to highlight 

the importance of capital market to achieve these goals, especially by reinforcing its 

contribution to development. Throughout the work, it is attempted to answer two main 

questions which are: i) Why and at what extent it is required to regulate capital 

market? ii) Regarding the legal discipline itself, is it enough to achieve the goals of 

economic and financial order or - in addition to its regulation - certain agent market 

behaviors related to ethics and social responsibility are also required? Through such 

work, it is concluded that capital market plays an important role for development, but 

their functional capacity is related to the process of legal regulation of sector. 

Moreover, it is highlighted that highest levels of ethical standards and paradigms of 

social responsibility in the markets can`t be ignored. On the opposite, it must be 

affirmed that, complementary to individual objectives of each participating agents, a 

social purpose transcends their individuality at all. 
 
 
 

Keywords: State; financial and economic order; development; capital markets; 
regulation; corporate social responsibility. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Desenvolvimento é questão crucial do mundo contemporâneo. Trata-se do 

maior problema de nosso tempo e desafia as sociedades a discussões e ajustes em 

busca de soluções para a sua realização. 
 

No Brasil, o desenvolvimento foi alçado ao patamar de determinação 

constitucional específica, prescrito como um dos objetivos fundamentais a serem 

alcançados pelo Estado. Todavia, vinte e cinco anos de viver Constituição revelam a 

dificuldade do país em propiciar condições à satisfação das necessidades humanas 

fundamentais. Persistem grandes desafios diante de um enorme conjunto de 

demandas e carências. 
 

As muitas discussões sobre desenvolvimento e concretização de direitos 

esbarram numa questão essencial, aqui assumida como problema de pesquisa: 

como criar condições estruturais que possam auxiliar a realização do 

desenvolvimento brasileiro? A construção de possíveis respostas a esta pergunta 

demanda o exame das ligações entre o Direito e a Economia e, mais 

especificamente, entre o Direito e o desenvolvimento, e impõe o estudo da forma 

que as instituições podem assumir e do papel mais adequado a elas na realização 

deste objetivo. 
 

Partindo desta inquietação, a presente investigação propõe a averiguação 
 

das relações entre a ordem econômica e financeira e o desenvolvimento na 

perspectiva da Constituição de 1988, adequada, portanto, à linha de pesquisa 

“direitos fundamentais e novos direitos”, da área de concentração em Direito Público 

e Evolução Social. O objeto delineado abrange campo temático de grande 

relevância e interesse para o país, envolvendo questões como a ordem econômica e 

financeira, a eficiência dos mercados, a intervenção do Estado na economia e a 

disciplina jurídica das realidades econômica e financeira, todas conexas com o 

desenvolvimento. Paradoxalmente, constituem pontos pouco investigados no âmbito 

da Ciência Jurídica. 



 
 
 

A hipótese é a de que, num cenário de esgotamento do modelo nacional 

desenvolvimentista de décadas passadas, onde a retomada dos investimentos já 

não pode contar somente com o aumento da participação pública, o mercado de 

capitais constitui importante mecanismo para o desenvolvimento, como instrumento 

da ordem social brasileira, devido a sua capacidade de otimizar a utilidade que os 

recursos financeiros representam para os agentes econômicos e assim contribuir 

para a sua alocação ótima na economia – melhor aproveitamento dos recursos 

escassos para a maior geração possível de riqueza e bem-estar -, vale dizer, 

constitui-se como variável decisiva para o progresso e evolução sociais, processo 

que depende de ampliação da geração de empregos, renda e qualidade de vida. 
 

Em meio às diversas questões fundamentais possíveis, duas assumem 

especial relevância, porque vinculadas à imprescindível dinamização da ordem 

econômica e financeira (e, consequentemente, da eficiência dos mercados) e, 

portanto, constituem o corte aplicado à pesquisa: i) Por que e em que medida regular 

o mercado de capitais? ii) A disciplina jurídica, por si só, é suficiente para atingir as 

finalidades da ordem econômica e financeira ou, para além da regulação, são 

necessárias determinadas posturas dos agentes participantes dos mercados, 

relacionadas à ética e responsabilidade social? Em busca de respostas a estas 

indagações, a dissertação foi concebida da seguinte forma: 
 

No capítulo I, são apresentadas as premissas gerais que fundamentam o 

trabalho, isto é, o estudo das relações entre a ordem econômica e financeira e o 

desenvolvimento. Para tanto, foram investigadas as primeiras formulações teóricas, 

os marcos históricos e a internacionalização do direito ao desenvolvimento, a 

evolução dos seus significados e algumas de suas principais concepções atuais. 

Abordou-se também o sentido jurídico-constitucional do desenvolvimento brasileiro e 

as necessárias reflexões sobre a importância do estudo da economia. Em seguida, 

foram examinadas as conexões entre Estado, Economia, Direito e desenvolvimento, 

perpassando as transformações do Estado e as distintas formas de intervenção do 

poder público no cenário econômico. Por fim, averiguou-se a disciplina jurídica 

constitucional do fato econômico, sendo realizado um estudo da ordem econômica e 

financeira consagrada na Constituição de 1988, bem como dos papéis do Estado e 

da iniciativa privada na concretização dos objetivos fundamentais da República. A 

análise não deixou de levar em consideração o fenômeno da globalização, que 



 
 
 

conduz a novos desafios para o estabelecimento de arranjos institucionais 

adequados às realidades nacionais. 
 

O capítulo II versa sobre a estrutura e as funções econômicas e sociais do 
 

sistema financeiro e do mercado de capitais. Apresentou-se o financiamento como 

instrumento da promoção do desenvolvimento, assim como a necessidade de 

intervenção do Estado para garantir a aplicação dos meios financeiros necessários 

para alcançar este objetivo fundamental, do que depende o funcionamento eficiente 

dos mercados. Foram abordadas também as diferentes opções institucionais de 

organização financeira (sistemas baseados nos mercados de capitais; sistemas 

baseados na participação dos governos e bancos públicos; sistemas baseados em 

instituições financeiras privadas), com suas implicações nos modos de ajuste às 

realidades dos Estados nacionais, que estruturarão arranjos internos compatíveis 

com as ideologias consagradas em suas Constituições, levando em consideração os 

respectivos sistemas econômicos adotados, seus fundamentos, princípios e 

objetivos fundamentais estatuídos para serem alcançados por cada sociedade. Tais 

escolhas políticas são primordiais e cruciais para a promoção do desenvolvimento, 

visto que a partir delas os sistemas financeiros se tornarão mais ou menos capazes 

e adequados a realizar as funções que deles se esperam. Por fim, realizou-se uma 

análise do sistema financeiro nacional e do mercado de capitais, com a 

apresentação de seus segmentos e importância econômica e social. 
 

No capítulo III, investiga-se o papel do Estado na regulação do mercado de 
 

capitais. Foram estudadas as ações do Estado na economia em meio ao paradigma 

conhecido como pós-social, em que se noticia a redução da intervenção direta do 

poder público e a ampliação da regulação, forma de intervenção indireta. Em 

seguida, foram examinadas a função reguladora e o surgimento das agências 

reguladoras, suas características e o fundamento constitucional de seu poder 

normativo. Na sequência, apresentou-se de forma ampla a regulação no plano dos 

mercados financeiros e de capitais, e de maneira específica o Direito do Mercado de 

Capitais, com seus objetivos principais de regulamentação, além do papel da 

Comissão de Valores Mobiliários. Por fim, foram averiguadas as questões éticas nos 

mercados e a necessidade de observância de determinadas posturas pelos agentes 

participantes, isto é, novos paradigmas de responsabilidade social: imprescindível 

que se afirme, para além dos objetivos de cada um, uma finalidade social que os 



 
 
 

transcende em sua individualidade, de forma a possibilitar o estabelecimento das 

circunstâncias em que os mercados atendem ao interesse público. 
 

O presente estudo indica a necessidade de ampliação dos horizontes de 
 

cogitação normalmente afeitos aos juristas, para lidar com categorias não exclusivas 

do discurso jurídico que impactam diretamente a realidade socioeconômica, em suas 

mais diversas dimensões. Assim, sua metodologia foi pautada por esforço de 

pesquisa de caráter interdisciplinar, com análises e reflexões concretas e 

específicas, assim como discussões teórico-filosóficas, todas na busca da descrição 

do estado da arte na matéria, ou seja, do limite do conhecimento relacionado aos 

temas e questões abordadas ao longo do trabalho. 
 

Foram perseguidas contribuições de diversos campos do conhecimento, 
 

perpassando a Sociologia e a História, mas com foco especial no Direito e na 

Economia. Desta forma, propôs-se a edificação de um pensamento sistêmico 

voltado à identificação das interconexões necessárias entre os objetos de estudo, de 

forma a possibilitar a compreensão integrada dos principais conceitos e aspectos 

explorados. 
 

Para instrumentalizar a dissertação foi desenvolvida pesquisa bibliográfica, 

tendo como fontes livros, monografias, artigos científicos, publicações periódicas, 

impressos diversos, assinadas por autores contemporâneos, mas sem se esquivar 

das lições dos clássicos, em âmbito nacional e internacional. Foi realizada também 

pesquisa documental em sítios eletrônicos de organismos e instituições que exerçam 

atividades relacionadas aos assuntos objeto de estudo. 



 
 
 

CAPÍTULO 1 
 
 
 

ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA E DESENVOLVIMENTO 
 
 
 

Não seria possível investigar as relações entre a ordem econômica e 

financeira e o desenvolvimento sem uma compreensão adequada dos principais 

termos que compõem o objeto do presente estudo. 
 

Para tornar esta dissertação o mais didática possível, pretende-se iniciá-la a 

partir da análise do tema desenvolvimento, aqui considerado o maior problema de 

nosso tempo, um verdadeiro desafio que conduz as sociedades a discussões e 

ajustes em buscas de soluções para a sua realização. Neste sentido, serão 

destacadas as dificuldades contemporâneas para a criação de um conceito único 

para o vocábulo, suficientemente abrangente de seus múltiplos conteúdos e 

significados e, em seguida, anunciados marcos históricos das suas primeiras 

formulações teórico-conceituais, assim como o reconhecimento e a 

internacionalização do direito ao desenvolvimento. 
 

Na sequência, passa-se à demonstração da concepção do economista 
 

indiano Amartya Sen, de desenvolvimento como liberdade, e dos aspectos do 

desenvolvimento na Constituição de 1988, onde será exposta uma discussão sobre 

a natureza deste direito em âmbito nacional, isto é, se poderia ou não ser 

considerado como de caráter fundamental. 
 

Posteriormente, serão estudadas as conexões entre Estado, Direito, 
 

Economia e desenvolvimento. Neste ponto, um breve histórico das transformações 

estatais e das distintas formas de intervenção do poder público na economia 

constituirá base teórica para o entendimento das razões que levaram os Estados a 

incluírem, em suas constituições, a disciplina jurídica do fato econômico, em seus 

aspectos considerados mais relevantes. 
 

Em seguida, serão analisadas as formas como o Estado brasileiro 
 

disciplinou a atividade econômica no decorrer de sua história constitucional, 

culminando com o exame da ordem econômica e financeira estabelecida na 

Constituição de 1988, com ênfase em sua estrutura, fundamentos e finalidades. A 

abordagem seguirá com a pesquisa sobre os papéis reservados à iniciativa privada e 



 
 
 

ao poder público na economia, referencial teórico para o encontro da medida de 

intervenção mais ajustada à realidade nacional. Serão consideradas as 

consequências advindas do fenômeno da globalização e da nova economia do 

século XXI, que irão impactar no arranjo institucional financeiro e na própria 

intervenção estatal no âmbito dos mercados financeiros e de capitais. 
 
 
 
 

1.1 Desenvolvimento: o maior problema de nosso tempo e também de nosso 
 

país, onde a sua promoção foi alçada a determinação constitucional específica 
 
 
 
 

Conforme ensinou Burdeau, não pode haver sociedade sem que a 
 

coexistência dos indivíduos esteja vinculada a objetivos comuns, fruto de uma 

unidade e fidelidade espiritual. Para o autor, é esta necessária percepção de um fim 

comum que irá determinar um consenso em torno das representações individuais, 
em busca de um caminho que consolide a possibilidade de seus membros viverem 

de certa maneira.1 
 

O Estado, portanto, consiste não apenas num ponto de referência 
 

imprescindível aos indivíduos, para que possam se situar em torno de determinados 

desígnios, mas também “guardião e o garante da perenidade de um conjunto de 

tradições e de valores em torno dos quais cada um pode se reconhecer e se 

identificar.”2 Aplicada esta lógica aos tempos atuais, é possível perceber tais 

proposições conduzindo diferentes sociedades, dentre outros objetivos, à unidade 

em torno da questão da necessidade de desenvolvimento, acompanhada de uma 

preocupação com os meios para transformá-lo em realidade. 
 

Apesar da percepção de uma fidelidade espiritual em torno do 

desenvolvimento, são muitas e grandes as dificuldades em torno de qualquer 

abordagem sobre o tema, o que torna a sua investigação desafiadora. E a primeira 

delas surge já na busca de formulação de um conceito suficientemente abrangente 
 
 
 
 
 
1 BURDEAU, Georges. O Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 40-41. 
2 CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno. Tradução de Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 
 

Fórum, 2009, p. 62. 



 
 
 

de seus múltiplos conteúdos. Por se tratar de palavra polissêmica e plural,3 ou seja, 
um termo de sentido amplo e vago, a que não raramente se agregam diversos 

adjetivos,4 tem conduzido as tentativas de sua definição a conotações distintas e 

muitas vezes contraditórias, incapazes de alcançar uma integridade conceitual.5 
 

O conceito de desenvolvimento já esteve atrelado ao poderio político-militar, 
 

ao poder econômico ou, como se viu ao longo do século XX, identificado com o 

crescimento econômico.6 Atualmente, as clássicas concepções vêm sendo 

substituídas por visões mais humanas e sociais,7     que abrangem questões 
relacionadas a indicativos de qualidade de vida das pessoas. 
 

Não se pode negar que a “ideia do desenvolvimento está no centro da visão 

do mundo que prevalece em nossa época.”8 Por outro lado, a sua promoção é um 
compromisso que traz obstáculos de ordem econômica, política, jurídica e social. As 

sociedades, em grande parte, são ainda incapazes de propiciar condições à 
satisfação sequer das necessidades humanas fundamentais, e a dificuldade na 

remoção das barreiras ao desenvolvimento mantém inaceitável hiato entre o 

possível e o realizado em matéria de bem-estar e qualidade de vida. É também o 

maior desafio do nosso país, onde a sua realização, aliás, se tornou determinação 

constitucional específica.9 
 

A compreensão dos significados do desenvolvimento configura requisito 
 

fundamental à superação do atual estágio por um estado de coisas superiores. 

Neste sentido, as muitas carências humanas conduzem à permanente necessidade 

de redefinições teóricas para o desenvolvimento, em busca do estabelecimento de 
 
 
3 FEITOSA, Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer. Desenvolvimento econômico e direitos humanos. 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Boletim de Ciências Económicas LII, 2009, p. 33. 
Disponível em: <http://www.uc.pt/fduc/publicacoes/bce/2009>. Acesso em: 02 jun. 2012. 
4 BARRAL, Welber. Direito e Desenvolvimento: um modelo de análise. In: _____ (Org.). Direito e 
 

Desenvolvimento: Análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: 
 

Singular, 2005, p. 31. 
5 Desenvolvimento regional, desenvolvimento nacional, desenvolvimento humano, desenvolvimento 
 

econômico e desenvolvimento sustentável são algumas das inúmeras referências encontradas sobre 
 

o tema. 
6 BARRAL, op. cit., p. 32. 
7 LOCATELLI, Liliana. Desenvolvimento na Constituição Federal de 1988. In: BARRAL(Org.). Op. cit., 
 

p. 95. 
8 FURTADO, Celso. Introdução ao desenvolvimento: enfoque histórico-cultural. 3. ed. rev. São Paulo: 
 

Paz e Terra, 2000, p. 7. 
9 WALD, Arnoldo. O Direito do Desenvolvimento. In: CLÈVE, Clèmerson Merlin; BARROSO, Luís 
 

Roberto (Org.). Direito constitucional: constituição financeira, econômica e social, v.6. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 221. 



 
 
 

concepções capazes de moldurar delineamentos para a sua efetiva realização. 

Contudo, considerando a extrema dificuldade de formulação de uma definição 

suficientemente abrangente de seus múltiplos conteúdos, a análise aqui proposta se 

restringirá à enunciação de algumas de suas concepções10     que, somadas, 

contribuem para a evolução de seus significados e podem auxiliar no encontro de 

seu sentido jurídico constitucional. 
 

Antes de se iniciar a investigação sobre as distintas concepções 

contemporâneas relacionadas ao desenvolvimento, e também acerca dos seus 

contornos no âmbito brasileiro, especificamente sob a égide da Constituição de 

1988, é oportuno frisar os marcos históricos do “direito ao desenvolvimento” e os 

conteúdos de suas primeiras formulações teórico-conceituais. 
 
 
 
 

1.1.1 As primeiras formulações teóricas, o reconhecimento e a 

internacionalização do direito ao desenvolvimento 
 
 
 

Conforme descreve Bedin,11 o direito ao desenvolvimento iniciou o seu 
 

processo de conformação legal com a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

(1948), em seu artigo XII,12 mas teria adquirido maior consistência somente a partir 
da década de 70 do século XX. O conceito teórico, por sua vez, teria sido abordado 
 
 

10 O trabalho não se propõe a um exame mais aprofundado de cada uma das teorias econômicas 
desenvolvimentistas. Procurará tratar o desenvolvimento de uma forma mais ampla, isto é, 
desprovido de adjetivações, ainda que em determinadas questões a ele (desenvolvimento 
econômico) se refira especificamente. Para maior aprofundamento do tema desenvolvimento 
econômico, sugere-se a leitura das doutrinas econômicas clássicas, como as de Adam Smith e David 
Ricardo, neoclássicas, como as de Jeremy Bentham, Say e Walras, assim como as abordagens de 
John Keynes e Joseph Schumpeter. Em âmbito nacional, não se pode deixar de mencionar as teorias 
de Celso Furtado acerca do desenvolvimento econômico brasileiro, muitas delas desenvolvidas no 
âmbito da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – CEPAL, criada pelas Nações 
Unidas após o término da Segunda Guerra Mundial, com a finalidade de realização de aprofundados 
estudos das economias dos países da região, com vistas à identificação e formulação de propostas 
para a remoção das barreiras ao seu desenvolvimento econômico. 
11     BEDIN, Gilmar Antônio. Direitos Humanos e Desenvolvimento: algumas reflexões sobre a 
 

constituição do direito ao desenvolvimento. [on line]. Revista Desenvolvimento em Questão. Unijuí, 
ano1, n.1, jan./jun. 2003, p.123-149. Disponível em: <http://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/ 
desenvolvimentoemquestao/article/view/70/27>. Acesso em: 03 jun. 2012. 
12 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948). Art. 
 

22. Todo homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo 
esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada 
Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 
desenvolvimento de sua personalidade. Disponível em: <http://www.unicrio.org.br/img/DeclU_D_Hum 
anosVersoInternet.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2012. 



 
 
 

pela primeira vez por Keba Mbaye,13 numa conferência sobre a necessidade de 
afirmação do direito ao desenvolvimento, em sessão inaugural do Curso de Direitos 

Humanos de Estrasburgo. Segundo Peixinho e Ferraro, meses após, Karel Vasak14 

manifestou-se no sentido de considerar o direito ao desenvolvimento como parte da 

terceira geração de direitos humanos.15 
 

Em 1977, a Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas, por intermédio da Resolução nº 4, reconheceu explicitamente o direito ao 

desenvolvimento. Mencionou a necessidade de remoção dos obstáculos essenciais 

à realização plena dos direitos econômicos, sociais e culturais e, em seguida, 

recomendou a realização de um estudo sobre o tema das dimensões internacionais 

do direito ao desenvolvimento como direito humano em relação a outros direitos 

humanos, incluindo as necessidades humanas fundamentais. A Resolução de 1977 

foi reafirmada pela Resolução nº 5, de 1979, que reiterou o “direito ao 

desenvolvimento” como direito humano.16 
 

No ano de 1986 foi expedido o mais significativo desses documentos 
 

internacionais. Reconhecendo o desenvolvimento como um processo econômico, 

social, cultural e político abrangente, com vistas ao permanente incremento do bem-

estar da coletividade e dos indivíduos, a Assembleia Geral das Nações Unidas, pela 

Resolução nº 41/128, proclamou a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. 

O texto, que contém ao todo dez artigos, subdivididos em quinze parágrafos no total, 

foi precedido de diversas considerações, reconhecimentos, reafirmações e 

confirmações, além de manifestar a “preocupação” das Nações Unidas com os 

sérios obstáculos ao desenvolvimento e à própria dificuldade no que diz respeito a 

sua completa realização. 
 
 
 
 
13 Keba Mbaye (1924-2007) foi um jurista senegalês. Em seu país, ocupou o cargo de juiz, tendo sido 
integrante da Suprema Corte. Foi também vice-presidente do Tribunal Internacional de Justiça da 
ONU, assim como membro do Comitê Olímpico Internacional. 
14     Karel Vasak é um jurista tcheco-francês. Foi o primeiro secretário-geral do Instituto Internacional 
 

de Direitos Humanos, cargo ocupado entre 1969 e 1980. Ocupou também a direção da Divisão de 
Direitos Humanos e Paz da UNESCO. É apontado como pioneiro na formulação de uma proposta de 
divisão dos direitos humanos em gerações. 
15 PEIXINHO, Manoel Messias; FERRARO, Suzani Andrade. Direito ao Desenvolvimento como 
 

Direito Fundamental. In: XV Congresso Nacional do Conpedi. Manaus, 2006, Anais, 6952-6973. [on 
line]. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/manoel_messias_peixi 
nho.pdf>. Acesso em: 20 out. 2012. 
16 BEDIN, op. cit., p. 123-149. 



 
 
 

O desenvolvimento foi enunciado como direito humano inalienável, 

habilitando toda pessoa e todos os povos a participar do desenvolvimento 

econômico, social, cultural e político, através do qual todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados. A pessoa humana foi 

alçada à posição de sujeito central do desenvolvimento e também considerada 

responsável por ele, nos planos individual e coletivo, no sentido de promover e 

proteger uma ordem política, social e econômica apropriada para o desenvolvimento. 
 

Dentro deste contexto, atribuiu-se aos Estados o direito e o dever de 
 

formular políticas nacionais adequadas, com vistas ao constante aprimoramento do 

bem-estar dos indivíduos, ou seja, a responsabilidade primária pela criação das 

condições favoráveis à promoção do desenvolvimento. Cabe-lhes tomar, em âmbito 

interno, as medidas necessárias para a realização desse direito, assegurando 

igualdade de oportunidade para todos no acesso aos recursos básicos como 

educação, serviços de saúde, alimentação, habitação, emprego e distribuição 

equitativa de renda, mediante reformas econômicas e sociais apropriadas à 

erradicação de todas as injustiças sociais. 
 

A Declaração considerou, ainda, que todos os aspectos do direito ao 
 

desenvolvimento são indivisíveis e interdependentes, vale dizer, complementares 

entre si e não excludentes, constituindo um todo harmônico. Além disto, estabeleceu 

para os Estados o dever de tomar medidas com intuito de assegurar o pleno 

exercício desse direito, com vistas ao seu fortalecimento progressivo, uma trajetória 

expansiva consagradora das ideias de acumulação, variedade e abertura ao 

reconhecimento da existência de novos aspectos daí decorrentes. Portanto, pode-se 

afirmar que o documento em questão se constituiu como paradigma de extrema 

relevância para a superação das clássicas concepções sobre o desenvolvimento e a 

consequente consagração de visões mais humanas e sociais, que abrangem 

questões relacionadas a indicativos de qualidade de vida e bem-estar das pessoas. 
 

Além dos documentos expedidos pelas Nações Unidas, outros documentos 

internacionais passaram também a assegurar o direito ao desenvolvimento, tal como 

a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, a Carta da Organização dos 



 
 
 

Estados Americanos e a Populorum Progressio,17 Carta Encíclica18 de Paulo VI, 
 

sobre o desenvolvimento dos povos. Estas novas abordagens, somadas, 
 

constituíram arcabouço teórico para o aprofundamento de estudos sobre o tema e 

serviram de base para as constituições que se seguiram, inclusive a brasileira, 

promulgada dois anos após a Resolução nº 41/128 (1986), que proclamou a 

Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. 
 
 
 
1.1.2 A concepção de Amartya Sen de desenvolvimento como liberdade 
 
 
 

A concepção de desenvolvimento como liberdade é uma contribuição do 

pesquisador indiano Amartya Sen,19 estudioso da filosofia e da economia. Tal como 

adverte Correia da Silva,20 “o ponto de partida desta abordagem reside na 
identificação da liberdade como o principal objeto do desenvolvimento”. 
 

O desenvolvimento é encarado como um processo de dilatação das 

liberdades reais de que as pessoas gozam atrelado à necessidade de eliminação 

das restrições que lhes são impostas por determinadas circunstâncias e que lhes 

reduzem as escolhas e oportunidades sociais, políticas e econômicas de exercício 

de suas ações racionais. Na visão do economista, “os fins e os meios do 

desenvolvimento requerem análise e exame minuciosos para uma compreensão 

mais plena do processo de desenvolvimento”,21 relacionado com a necessidade de 

melhora das condições de vida e das liberdades das pessoas. 
 

É possível observar que este entendimento se acha ancorado em duas 
 

representações principais, bastante valorizadas pelo autor: as liberdades e as 
 
 
 

17     VATICANO. Carta Encíclica Populorum Progressio de Paulo VI (1967). Disponível em: 
<http://www.vatican.va/hole_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_26031967_populorum_ 
po.html>. Acesso em: 06 jun. 2012. 
18 Deve-se ressaltar que a Carta Encíclica, não se tratando de norma jurídica, inclui-se entre os textos 
 

considerados no âmbito do Direito Internacional Público como soft law, soft norm ou droit doux,não 
 

estabelecendo obrigações de direito positivo aos Estados. Seus dispositivos não são cogentes. 
19 Amartya Sen recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 1998, pelas suas contribuições para a 
 

teoria da decisão social e do welfare state. 
20     João Correia da Silva, Ph.D em Economia pela Universidade do Porto, resenhou a obra 
 

“Desenvolvimento como Liberdade”, de Amartya Sen. SILVA, João Correia da. Amartya Sen – 
Desenvolvimento como Liberdade. Disponível em: <http://www.fep.up.pt/docentes/joao/material/des 
env_liberdade.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2012. 
21 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 28- 
 

29. 



 
 
 

capacidades. Aquelas, relacionadas a oportunidades e processos: oportunidade de 

busca de objetivos e processos de escolhas; estas, por sua vez, encontram-se 

baseadas na própria ideia de liberdade.22 Assim, percebe-se que a capacidade de 

realização das pessoas se encontra influenciada por um somatório de questões, tais 

como as oportunidades econômicas, e também pelas liberdades políticas, pelos 

poderes sociais e por condições de possibilidade como a boa saúde, a educação 

básica e o incentivo e estímulo às suas iniciativas, sendo certo que todas se 

reforçam recíproca e gradualmente e contribuem diretamente para o processo de 

desenvolvimento. Consequentemente, “o desenvolvimento é, na verdade, um 

tremendo compromisso com as possibilidades da liberdade.”23 
 

O raciocínio em questão remete à observação de que o desenvolvimento se 

encontra ligado à necessidade de se propiciar alternativas factíveis de concretização 

aos indivíduos, que conduzam à efetiva expansão desse conjunto de habilitações e 

liberdades substantivas,24 no sentido de garantir oportunidades reais às pessoas. 

Somente assim se estabelecerá um processo de emancipação mais amplo, capaz 

de lhes retirar da condição de meros receptores de prestações positivas 

governamentais (realidade verificada em alguns países e muito frequentemente no 

Brasil). Com apoio nestas considerações, é possível dizer que resulta imprescindível 

o estudo permanente dos arranjos institucionais mais adequados à inserção dos 

indivíduos no sistema econômico, político e social, pressuposto para a melhora nas 

condições de vida das pessoas. 
 
 
 
 

1.1.3 O desenvolvimento na constituição de 1988: direito fundamental? 
 
 
 

Outra questão relevante diz respeito à natureza do direito ao 
 

desenvolvimento no plano nacional, pois a Constituição de 1988 enuncia o 

desenvolvimento como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, mas 
 
22 Idem. A ideia de justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 261-266. 
23 SILVA, op. cit., p 75. 
24 Inspirado por estes conceitos, Amartya Sen levantou uma série de críticas acerca dos critérios 
 

econômicos utilizados para a mensuração do progresso que, em sua maioria (por exemplo, produto 
nacional bruto, PNB; e produto interno bruto, PIB), encontram-se concentrados somente no 
melhoramento de aspectos inanimados, sem considerar os efeitos que produzem nas vidas humanas. 
Então, reconheceu a necessidade de utilização de critérios relacionados a indicadores de qualidade 
de vida, do bem-estar e das liberdades das pessoas. SEN, A ideia..., op.cit., p. 259. 



 
 
 

não o inclui dentre aqueles direitos listados no rol do artigo 5º, referenciados como 

fundamentais, vale dizer, não o qualifica como tal. Ainda assim, alguns autores 

reconhecem que, além de ser objetivo, o desenvolvimento é também direito 

fundamental, em que pese não restar expresso no texto constitucional. 
 

Para Peixinho e Ferraro, “o direito ao desenvolvimento é um direito 
 

fundamental inalienável que constitui objetivo fundamental da República Federativa 

do Brasil.”25 Já Oliveira acrescenta que se trata de “um direito fundamental 

decorrente, nos termos do § 2º do art. 5º da Constituição da República”.26 

Compulsando os argumentos utilizados, não se percebe convergência total dos 

autores para justificar a inserção do desenvolvimento no rol dos direitos desta 

classe. Portanto, a primeira indagação a se fazer é: seria possível considerar, sob o 
ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, o desenvolvimento como direito 

fundamental? A relevância desta definição acerca da sua natureza impõe algumas 

considerações sobre esta categoria de direitos. 
 

De acordo com a doutrina de Miranda,27 os direitos fundamentais consistem 
 

em “direitos ou posições jurídicas subjetivas das pessoas enquanto tais, individual 

ou institucionalmente consideradas, assentes na Constituição, seja na Constituição 

formal, seja na Constituição material”. A concepção de Sarlet,28 de maior amplitude, 

além de indicar conexão com as posições jurídicas concernentes às pessoas do 

ponto de vista do direito constitucional positivo, e apontar os aspectos formal e 

material da Constituição, aborda as questões de conteúdo, relevância e significado 

de tais direitos. Nesta visão, os direitos fundamentais são: 
 

Todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, que, do 
ponto de vista do direito constitucional positivo, foram, por seu 
conteúdo e importância (fundamentalidade em sentido material), 
integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera 
de disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade 
formal), bem como as que, por seu conteúdo e significado, possam 

 
 
25 PEIXINHO; FERRARO, op. cit., p. 6952-6973. 
26 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Direito ao Desenvolvimento na Constituição Brasileira de 
1988. [on line]. Redae – Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Salvador, nº 16, 
 

novembro/dezembro/janeiro 2009. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/redae-16- 
 

novembro-2008-gustavo%20justino.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2012. 
27     MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: direitos fundamentais. Coimbra: Editora 
 

Coimbra, 1998, p. 7. 
28 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
 

2003, p. 85. 



 
 
 

lhes ser equiparados, agregando-se à Constituição material, tendo, 
ou não, assento na Constituição formal (aqui considerada a abertura 
material do catálogo). 

 
 
 
 

No que tange à categoria de direitos fundamentais, a História tem revelado 

permanentes transformações deste sistema e uma evolução baseada nos ideais de 

acumulação, variedade e abertura do catálogo a novos direitos: i) a ideia de 

acumulação se encontra relacionada ao fato de que, em cada momento histórico, se 

formulam novos direitos, típicos de seu tempo, que se somam aos antigos; ii) a ideia 

de variedade se afirma pela complexidade funcional dos direitos fundamentais, que 

não são estruturalmente uniformes e se desdobram em diferentes dimensões 

normativas; iii) a ideia de abertura resulta no reconhecimento da existência de 

direitos não escritos, não incluídos expressamente nos catálogos constitucionais, e 

também na expectativa de gerações sucessivas de novos direitos ou de novas 

dimensões de direitos antigos.29 A tendência, assim, tem sido a proliferação, nos 

textos constitucionais, de direitos formalmente reconhecidos sob esta rubrica, além 

da equiparação, pela doutrina e jurisprudência, de outros direitos que, por seu 

conteúdo e significado, sejam considerados como integrantes desta categoria. 
 

Em meio a esse cenário de modificações e progresso conceitual, em âmbito 

brasileiro emerge uma questão de grande relevo: certamente, atribuir ou não esta 

natureza (direito fundamental) a um determinado direito, especificamente, no caso, o 

desenvolvimento, traz implicações quanto à carga de eficácia deste objetivo 

fundamental,30 com inúmeras consequências nos pontos de vista teórico e prático. 

Isto porque, conforme se percebe na doutrina, esta categoria de direitos, de 

importância e significado ímpares, tem sido considerada como apta a abrigar 

“direitos subjetivos e elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva. 

Enquanto direitos subjetivos, os direitos fundamentais outorgam aos titulares a 

possibilidade de impor seus interesses em face dos órgãos obrigados.”31 
 
 
 
29 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais no Século XXI. Disponível em: 
<http://www.congresso.us.es/cidc/ponencias/fundamentales/vieira%20ANDRADE.pdf>. Acesso em: 
18 maio 2012. 
30 LOCATELLI, op. cit., p. 109. 
31 MENDES, Gilmar Ferreira. Os Direitos Fundamentais e seus múltiplos significados na ordem 
 

constitucional. [on line]. Revista Jurídica Virtual. Brasília, v. 2, n. 13, junho de 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_14/direitos_fund.htm>. Acesso em: 20 jun. 2012. 



 
 
 

Se, por um lado, os direitos fundamentais, com seus múltiplos conteúdos, 

significados e amplitude, impõem ao poder público o respeito ao núcleo de liberdade 

das pessoas – enquanto disposições definidoras de competência negativa do Estado 

-, em outra dimensão o impele a uma série de prestações de ordem positiva. Assim, 

os direitos fundamentais devem expressar pautas realizáveis de efetivação, no 

sentido de evitar o sentimento de frustração decorrente de uma possível ausência de 

efetividade do texto constitucional. 
 

Desse modo, como atribuir a natureza de direito fundamental ao direito ao 
 

desenvolvimento, sem sermos ainda capazes de formular um conceito preciso, apto 

a identificar os possíveis contornos e limites a este direito? E mais, o 

desenvolvimento, enquanto direito fundamental, seria considerado e teria seu âmbito 

de proteção no plano individual ou coletivo? Conforme esclarece Mendes, ao se 

buscar conferir aos direitos individuais grau de eficácia superior à das normas 

meramente programáticas, impõe-se determinar com exatidão os contornos e limites 

de cada direito, isto é, a acurada definição do seu âmbito de proteção.32 
 

É preciso, como adverte Vieira de Andrade, compatibilizar a característica 

abertura do sistema normativo dos direitos fundamentais, imprescindível para a 

proteção permanente e efetiva da dignidade humana, com a não menos importante 

necessidade de se manter a sua coerência espiritual, no sentido de evitar o 

“jusfundamentalismo”, uma tentação que, sob o pretexto de promover a ampliação 

do amparo ao corpo do catálogo, termina por debilitar e corroer a sua finalidade 

maior, verdadeira razão de ser, vale dizer, o espírito da instituição.33 
 

Portanto, no atual contexto político-institucional nacional, considerar o 
 

desenvolvimento como direito fundamental, sem que se seja capaz de definir 

apropriadamente os seus contornos e limites, consiste em criar uma pauta 

irrealizável de efetivação, porque contrária à própria capacidade de prestação 

positiva do Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 Ibid. 
33 ANDRADE, op. cit. 



 
 
 

1.1.4 Sentido jurídico-constitucional do desenvolvimento e as necessárias 

reflexões sobre a importância do estudo da economia 
 
 
 

Não atribuir ao desenvolvimento a natureza de direito fundamental, de forma 

alguma, retira a importância e necessidade de sua realização no contexto brasileiro, 

justificando a perseguição do sentido jurídico-constitucional do termo. Todavia, 

preliminarmente, oportuno destacar alguns aspectos essenciais à compreensão das 

dificuldades enfrentadas pelos estados para a sua promoção. 
 

Um dos maiores desafios teóricos do século XXI é a redefinição do conceito 

de desenvolvimento.34 Por sua amplitude e complexidade, o tema “desenvolvimento” 

dificulta um consenso teórico de unicidade. E é explicável que seja assim, pois se 

trata de um termo de múltiplos conteúdos, em permanente construção, cuja 

dimensão deverá ser constantemente ampliada com a evolução da sociedade. Neste 

sentido, as diferentes concepções existentes sobre o desenvolvimento não devem 

ser consideradas excludentes, mas sim interligadas e complementares. Devem 

orientar e direcionar a atuação do poder público para a perseguição de um modelo 

baseado na descoberta das potencialidades nacionais, capaz de garantir níveis 

adequados de progresso, evolução, integração, justiça social, qualidade de vida, 

ampliação das liberdades de que as pessoas gozam e remoção das restrições a que 

estão submetidas. 
 

Os países têm encontrado inúmeros obstáculos à satisfação das 
 

necessidades humanas e garantia da efetividade dos direitos, o que comprova a 
lição de Bobbio: “descendo do plano ideal ao plano real, uma coisa é falar dos 
direitos do homem, direitos sempre novos e cada vez mais extensos, e justificá-los 

com argumentos convincentes; outra coisa é garantir-lhes uma proteção efetiva.”35 
 

Neste cenário, muitas vezes o discurso jurídico tem se mantido acorrentado 
 

a uma visão míope da realidade, baseada numa crença equivocada de que as 

normas, por si só, possuem a capacidade de promover todas as transformações 

sociais e o próprio desenvolvimento, compreensão que pouco contribui para a sua 

realização prática. A convicção na capacidade das normas jurídicas tem levado os 
 
 

34 BARRAL, Direito..., op. cit., p. 32. 
35 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 63. 



 
 
 

juristas a privilegiar, em suas análises, apenas as declarações de direitos, sem 
compromisso com os seus efeitos macroeconômicos, o que tem resultado em 
discursos retóricos sobre direitos humanos, caracterizados por defesas meramente 

abstratas desses direitos.36 Quanto ao tema, as palavras de Barral.37 
 

No contexto jurídico da atualidade, algumas dificuldades geram 
impacto negativo na luta pela promoção do desenvolvimento com 
bases em processos humanos e na sustentabilidade. Os fatores mais 
marcadamente prejudiciais abrangem: a ignorância do processo 
econômico; a crença exacerbada no poder das normas; o discurso 
meramente retórico dos direitos humanos. Muitos juristas 
desconhecem ou não se interessam pelos efeitos macroeconômicos 
das normas; depois, acreditam em um poder que o processo 
legislativo efetivamente não possui; e, por último, realizam uma 
defesa meramente abstrata dos direitos humanos, na medida em que 
privilegiam, em suas análises, as simples declarações de direitos. 

 
 
 

Apesar da presença de representações de ordens jurídicas desejáveis,38 não 
 

se tem vislumbrado plenamente, na prática, o efeito que delas se espera. Isto indica 

que a efetividade39 não pode ser alcançada através da simples afirmação dos 

direitos, afinal, “direitos não nascem em árvores.”40 Por questões lógicas, as 

pretensões positivas demandam um agir, e este pressupõe o uso de recursos.41 

Portanto, é preciso observar que, para propiciar ao homem uma vida com dignidade, 
são necessários recursos voltados à satisfação das suas necessidades, meios para 

satisfazer direitos.42 
 
 
 
 
 

36 BARRAL, Welber. As relações entre direito e desenvolvimento. Direito e Democracia. Canoas, v.8, 
 

n.2, jul/dez. 2007, p. 231. 
37 BARRAL, As relações..., op. cit., p.231. 
38     A expressão ordem desejável é utilizada por Georges Burdeau, que qualifica a ideia de direito à 
 

representação desta ordem almejada. BURDEAU, op. cit., p. 41-42. 
39 Conforme destacado por Ingo Wolfgang Sarlet, estamos a vivenciar um verdadeiro mal-estar 
 

constitucional e um pessimismo pós-moderno, em decorrência da crise de efetividade e identidade 
pela qual passam tanto o Estado, a Constituição e os direitos fundamentais. SARLET, Ingo Wolfgang. 
A Eficácia do Direito Fundamental à Segurança Jurídica: Dignidade da pessoa humana, direitos 
fundamentais e proibição de retrocesso social no direito Constitucional Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.buscalegis.ccj.ufsc.br>. Acesso em: 28 out. 2012. 
40 GALDINO, Flávio. Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos – Direitos não Nascem em Árvores. 
 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
41 AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez & Escolha. Critérios Jurídicos para Lidar com a Escassez de 
 

Recursos e as Decisões Trágicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 182. 
42 O presente trabalho não pretende enfrentar detalhadamente a questão, também crucial, da 
 

alocação de recursos. 



 
 
 

O processo de desenvolvimento, portanto, está intimamente relacionado à 
produção de riquezas que permitam a satisfação das necessidades humanas, 

voltadas à realização de direitos do homem, isto é, à produção de um conjunto de 

transformações capazes de proporcionar às pessoas uma vida com dignidade. E o 

desafio maior do desenvolvimento, conforme adverte Sen,43 “requer atenção a uma 
variedade de questões setoriais e a uma combinação de processos sociais e 

econômicos”, o que significa que as condições necessárias à existência digna irão 

variar de acordo com o tempo e o espaço, o desenvolvimento econômico, social e 

cultural de cada sociedade,44 indicativo de que a atividade econômica deve ser 
entendida como uma das principais formas pela qual se atingirá o desenvolvimento e 

este, por sua vez, como o instrumento de geração de progresso social, finalidade 

última do Estado contemporâneo.45 
 

Nos Estados cuja decisão política fundamental tenha sido no sentido da 

adoção de um sistema econômico descentralizado, a satisfação das necessidades 

humanas depende do estabelecimento de uma estrutura institucional adequada que 

traduza eficiência ao funcionamento da economia e dos mercados, tornando-os 

virtuosos para alcançar o bem comum. Em outras palavras, esse delicado equilíbrio 

entre a liberdade econômica e a atuação do Estado na ordem econômica, em suas 

diversas modalidades, assinala um ponto considerado decisivo para o sucesso ou 

não dos sistemas políticos atualmente devotados aos valores da liberdade e da 

igualdade.46 E, para se encontrar a função mais ajustada à garantia do equilíbrio 

necessário entre liberdade e intervenção, antes se impõe a definição de um 

pressuposto, afinal, tal como ensina Przeworski, “o que se entende por papel mais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43      SEN, Amartya. O desenvolvimento como expansão de capacidades. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pidS010264451993000100016&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em: 30 out. 2012. 
44 SARLET, Ingo Wolfgang apud BITENCOURT NETO, Eurico. O direito ao mínimo para uma 
 

existência digna. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 
45 COELHO, Fábio Ulhoa apud SANTOS, Aloysio Vilarino dos. O Papel das Agências Reguladoras na 
 

Ordem Econômica e Social. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Metodista de São 
Paulo. São Paulo, n.3, ano 3, 2005/2006. Disponível em: <http://www.metodista.br/revistas/revistas- 
metodista/index.php/RFD/article/viewFile/503/501> . Acesso em: 03 set. 2012. 
46 RAMOS, Elival da Silva. O Estado na Ordem Econômica. In: CLÈVE; BARROSO, op. cit., p. 353. 



 
 
 

apropriado do Estado depende do modelo de economia e do modelo de Estado 

adotados.”47 
 

No Brasil, o legislador constituinte anotou,48 já no preâmbulo49 da 
 

Constituição de 1988, o desenvolvimento como um dos valores supremos da 

sociedade brasileira. Foi enunciado também como um objetivo fundamental50 da 
República. Assim, a sua promoção não pode ser tratada como mero ideal, mas algo 

a ser efetivamente perseguido e assegurado pelo poder público estatal, na medida 
em que “os princípios subscritos como objetivos devem nortear toda a interpretação 
das demais normas constitucionais, bem como serem efetivados por meio dos atos 

dos órgãos públicos.”51 
 

A Constituição não determina expressamente quais os contornos do 
 

desenvolvimento almejados e nem os instrumentos para efetivá-lo, mas a 

interpretação dos demais dispositivos pode auxiliar no encontro dos valores 

considerados relevantes pelo legislador no processo de sua busca.52 Impõe-se, 
assim, a análise crítica e sistemática dos outros objetivos fundamentais da República 

e das ordens social, política e econômica e financeira estruturadas na Lei Maior. 
 
 

47 PRZEWORSKI, Adam. Notas sobre o Estado e o mercado. [on line]. Revista de Economia Política, 
vol. 16, nº 3 (63), julho-setembro/96. Disponível em <http//:www.rep.org.br/pdf/63-7.pdf>. Acesso em: 
22 out. 2012. 
48 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Preâmbulo: “Nós, representantes 
 

do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a 
proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil.” 
49 Para Jorge Miranda, “um preâmbulo ou proclamação mais ou menos solene, mais ou menos 
 

significante anteposta ao articulado não é componente necessário de qualquer Constituição; é tão 
somente um elemento natural de Constituições feitas em momentos de ruptura histórica ou de grande 
transformação político-social”. Quanto à natureza do preâmbulo, destaca o professor português: “A 
doutrina distribui-se por três posições: a tese da irrelevância jurídica; a tese da eficácia idêntica à de 
quaisquer preceitos constitucionais; entre as duas, a tese da relevância jurídica indirecta ou 
principialista, não confundindo preâmbulo e preceituado constitucional. De acordo com a primeira 
tese, o preâmbulo não se situa no domínio do Direito, situa-se no domínio da política ou da história; 
de acordo com a segunda, ele acaba por conter também um conjunto de regras; de acordo com a 
terceira, o preâmbulo participa das características jurídicas da Constituição, mas sem se confundir 
com o articulado”. MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 
2009, p. 306-308. 
50 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. “Art. 3º Constituem objetivos 
 

fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II 
– garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” 
51 PEIXINHO; FERRARO, op. cit., p. 6961 
52 LOCATELLI, op. cit., p. 98. 



 
 
 

Ao compulsar os elementos mencionados acima, percebe-se facilmente que 
“o significado do termo, notadamente no sentido em que é empregado no Texto 
Constitucional – um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro – não está 

adstrito a aspectos econômicos”,53 mas a um processo de transformações que 
envolvem também dimensões políticas e sociais. Neste sentido, oportuno destacar 

as conclusões de Bresser-Pereira:54 
 

O desenvolvimento é um processo de transformação econômica, 
política e social, através da qual o crescimento do padrão de vida da 
população tende a tornar-se automático e autônomo. Trata-se de um 
processo social global, em que as estruturas econômicas, políticas e 
sociais de um país sofrem contínuas e profundas transformações. 
Não tem sentido falar-se em desenvolvimento apenas econômico, 
apenas político, ou apenas social. Na verdade, não existe 
desenvolvimento dessa natureza, parcelado, setorializado, a não ser 
para fins de exposição didática. 

 
 
 

Isto significa que uma concepção adequada do desenvolvimento brasileiro 
deve considerar não apenas a acumulação de riqueza e o crescimento de variáveis 
relacionadas à renda: o crescimento econômico não é um fim em si mesmo e 
precisa estar relacionado com a melhora da qualidade de vida dos brasileiros e com 

as liberdades de que eles devem desfrutar.55 Portanto, a realidade nacional impõe 

desenvolvimento sustentável,56 ou seja, socialmente inclusivo, melhor distribuído 
 
 
 
53 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Direito ao Desenvolvimento na Constituição Brasileira de 
1988. [on line]. Redae – Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Salvador, nº 16, 
novembro/dezembro/janeiro 2009. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/redae-16- 
novembro-2008-gustavo%20justino.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2012. 
54 Apesar de se tratar de um conceito explicitado em obra editada em 1968, parece clara a sua 
aplicação à conjuntura atual brasileira. BRESSER-PEREIRA, Luis Carlos. Desenvolvimento e crise no 
 

Brasil,1930-1967. Rio de Janeiro: Zahar, 1968, p. 15. Vale destacar que o autor prosseguiu e 
aprofundou seus estudos e conclusões sobre questões relacionadas ao desenvolvimento brasileiro. 
Para um maior aprofundamento, ver: BRESSER-PEREIRA, Luis Carlos. Development and Crisis in 
Brazil, 1930-1983. Boulder: Westview Press, 1984. 
55 PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica: o significado e o alcance 
 

do art. 170 da Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 82-83. 
56 Segundo Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer Feitosa, “a ideia de desenvolvimento sustentável se 
 

fundamenta, basicamente, em três indicadores: atividade econômica, meio ambiente e bem estar da 
sociedade. O marco desta compreensão é o relatório da Comissão Mundial da ONU sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), de 1987, intitulado „Our Common Future‟, também conhecido 
como “Relatório Brundtland”. A Comissão que preparou esse relatório, presidida por Gro Harlem 
Brundtland, elaborou um conceito de desenvolvimento sustentável que não se restringe ao impacto 
da atividade econômica sobre o meio ambiente, englobando também as consequências dessa 
relação na qualidade de vida e no bem-estar das populações presentes e futuras. Nos termos do 
relatório, desenvolvimento sustentável não é um estado permanente de harmonia, mas um processo 
de mudança que conjuga a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do 
desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais no sentido da satisfação das necessidades 



 
 
 

entre as regiões do país e com respeito ao meio ambiente, gerador de empregos 
cada vez mais qualificados, renda e bem estar. Desenvolvimento que sinalize um 
futuro mais promissor, capaz de reduzir o inaceitável hiato entre o realizável e o 

realizado em matéria de direitos fundamentais.57 
 

No caso brasileiro, é preciso observar que a ausência de desenvolvimento 

deve ser tida como a antítese do receituário constitucional,58 o que remete à busca 

de soluções para a qualificação institucional do país. Enquanto o 
subdesenvolvimento importa numa dinâmica de desequilíbrio econômico e de 
desarticulação social, o desenvolvimento se liga diretamente à atividade econômica 

(num sentido amplíssimo), cuja ordenação é feita a partir do texto constitucional59. 
Seria, assim, um objetivo a ser perseguido e alcançado através de um processo 

institucional dinâmico, pautado na colaboração entre Estado e comunidade e entre 

Estado e mercado,60 o que impõe a concentração de ambos em esforços na 
“construção de uma estratégia de desenvolvimento que assegure níveis mais 
elevados de expansão do produto, da renda e do emprego, e contribua para reduzir 

os níveis de desigualdade e de pobreza.”61 
 
 
 

do presente, sem comprometer a extensão desse legado para as gerações futuras.” FEITOSA, Maria 
 

Luiza Pereira de Alencar Mayer. Desenvolvimento..., op. cit., p. 33-34. 
57 Conforme é possível verificar no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, “o 
 

conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de ampliação das escolhas 
das pessoas para que elas tenham capacidades para serem aquilo que desejam ser. Diferentemente 
da perspectiva do crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos 
recursos e pela renda que ela pode gerar, a abordagem de desenvolvimento humano procura olhar 
diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades. A renda é importante, mas como 
um dos meios do desenvolvimento e não como seu fim. É uma mudança de perspectiva: com o 
desenvolvimento humano, o foco é transferido do crescimento econômico, ou da renda, para o ser 
humano.” Destaca-se, neste contexto, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado pelos 
economistas Mahbub ul Haq (paquistanês) e Amartya Sen (indiano), como uma medida do progresso, 
que abrange questões para além da renda, no sentido de ampliar a perspectiva sobre o 
desenvolvimento humano. O índice foi publicado pela primeira vez para o ano de 1990, mas 
recalculado para os anos anteriores desde 1975. O objetivo da criação deste índice foi estabelecer 
um contraponto em relação a outro indicador até então muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita, que mensura apenas a dimensão econômica do crescimento. PNUD, Brasil. Disponível 
em: <http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx?indiceAccordion=0>. Acesso em: 18 out. 2012. 
58 PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica: o significado e o alcance 
 

do art. 170 da Constituição Federal. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, 
 

p. 165. 
59 Ibid, p. 166. 
60 SCHAPIRO, Mario Gomes; TRUBEK, David M. Redescobrindo o Direito e Desenvolvimento: 
 

experimentalismo, pragmatismo democrático e diálogo horizontal. In: _____; _____ (Org.). Direito e 
 

desenvolvimento: um diálogo entre os BRICS. São Paulo: Saraiva, 2012. 
61 NÓBREGA, Maílson da. A saída é consolidar o sistema capitalista. [on line]. In: SICSÚ, João; 
 

CASTELAR, Armando (Org.). Sociedade e Economia: estratégias de crescimento e desenvolvimento. 
Brasília: Ipea, 2009, p.180. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/agencia/imagens/stories/PDFs/liv 
ros/Livro_SociedadeeEconomia.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2012. 



 
 
 

Seja qual for a estratégia adotada no contexto nacional, ela impõe 

permanentes reflexões sobre a ordem econômica e financeira e o funcionamento 

dos mercados, tanto no âmbito nacional quanto internacional, afinal, conforme 

destaca Lechner,62 o desenvolvimento esteve outrora determinado principalmente 

por referências nacionais - mercado nacional, Estado nacional -, mas hoje não 

podemos enfocá-lo sem que se considere uma realidade de um contexto global, 

onde os mercados são mais do que nunca mundiais. 
 

Ante todos estes desafios, a articulação entre o direito e a economia será 
 

sempre essencial, por constituir verdadeiro ponto de partida para a construção de 

modelos capazes de propiciar qualidade de vida e bem estar para as pessoas, 

compromissado com a efetivação dos direitos fundamentais. 
 
 
 
 

1.2 As relações entre Estado, economia, direito e desenvolvimento 
 
 
 

A busca de um conceito para a expressão Estado sempre foi motivo de 

preocupação para filósofos, sociólogos e juristas. No decorrer da História, as 

tentativas neste sentido se mostraram extremamente tormentosas, com resultados 

pouco satisfatórios do ponto de vista teórico. Tal como lembra Bonavides, houve no 

século XIX um jurista, Bastiat, tido como um publicista do liberalismo, que, de forma 

sutil e irônica, se dispôs a pagar um prêmio de cinquenta mil francos àquele que lhe 

proporcionasse uma definição considerada adequada.63 
 

Certamente, ninguém jamais viu o Estado, mas também não há quem possa 
 

negar que ele seja uma realidade, ocupando lugar de absoluto destaque em nossa 

vida cotidiana, a ponto de, sem ele, ficarem comprometidas as possibilidades de as 

pessoas viverem. A sua história resume o passado e sua existência presente 

pressupõe o futuro, pois, para o melhor e também para o pior, estamos ligados a 

ele.64 Há necessária relação entre o Estado e o complexo social. 
 
 
 
 

62 LECHNER, Norbert. Estado, mercado e desenvolvimento na América Latina. [on line]. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-64451993000100011&script=sci_arttext>. Acesso 
em: 15 jan. 2013. 
63 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 72. 
64 BURDEAU, op. cit., p. IX. 



 
 
 

Conforme ensinam Bobbio, Matteucci e Pasquino, o encontro de uma 
apropriada “definição de Estado contemporâneo envolve numerosos problemas, 

derivados principalmente da dificuldade de analisar exaustivamente as múltiplas 

relações que se criaram entre o Estado e o complexo social.”65 Assim, menos 
embaraçosa é a tarefa de enumerar as suas finalidades, sendo possível apontá-lo 

como o instrumento de ação coletiva por excelência da sociedade, ou seja, a forma 

pela qual esta busca alcançar seus objetivos políticos fundamentais, entre os quais o 

processo de desenvolvimento e o bem-estar material, os quais têm na economia um 

dos fatores preponderantes para a sua promoção.66 
 

Para se compreender as inter-relações entre o Estado e a economia e a 
 

própria intervenção deste no domínio econômico, com vistas a alcançar as suas 

finalidades maiores, faz-se necessário analisar, ainda que sucintamente, alguns dos 

possíveis significados e parâmetros de análise da economia e de suas distintas 

formas de organização, pois, como leciona Assaf Neto, o conhecimento da economia 

oferece uma visão mais ampla e crítica do próprio funcionamento do mercado 

financeiro, oferecendo base teórica para a formulação de respostas a questões que 

envolvem poupança, investimentos e desenvolvimento.67 
 

A palavra deita suas raízes etimológicas na expressão grega oikonomia.68 
 

A economia, como realidade sociológica, representa, de um lado, uma necessidade 
 

ou um complexo de necessidades cotidianas materiais e, por outro, uma reserva de 

meios e ações possíveis para satisfazê-las, onde a escassez69 orienta as ações a 

comportamentos específicos por parte dos agentes.70 Enquanto ciência social se 
encarrega do estudo da forma como “o indivíduo e a sociedade decidem empregar 
recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí- 
 
65 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: 
 

Universidade de Brasília, 1986, p. 401. 
66 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Instituições, bom estado e Reforma da Gestão Pública. In: 
BIDERMAN, Ciro; ARVATE, Paulo (Org.). Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: 
 

Elsevier, 2004, p. 4. 
67 ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 1. 
68 Segundo Marco Antônio Sandoval de Vasconcellos e Manuel Enriquez Garcia, as primeiras 
 

referências à Economia surgem na Grécia Antiga, na doutrina de Aristóteles (384-322 a.C.). 
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel E. Fundamentos de Economia. 2. 
ed.. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 15. 
69 “Em termos econômicos, a escassez surge do pressuposto de que as necessidades humanas são 
 

infinitas, ao passo que os bens ou os meios de satisfazê-las são sempre finitos.” SANDRONI, Paulo. 
 

Novo Dicionário de Economia. São Paulo: Best Seller, 1994, p. 120. 
70 WEBER, Max. Economia e Sociedade. Fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: 
 

Universidade de Brasília. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999, p. 230. 



 
 
 

los entre as várias pessoas e grupos da sociedade, a fim de satisfazer as 

necessidades humanas.”71 Com efeito, o que torna o seu estudo cada vez mais 

desafiador é o fato de que, em algumas sociedades, tais recursos acabam não 

sendo suficientes sequer para a satisfação das necessidades básicas de muitos 
indivíduos, e assim surgem três grandes desafios, que se apresentam como 

problemas econômicos fundamentais: o que produzir e quanto produzir (o que deve 

ser priorizado), como produzir (melhor aproveitamento dos recursos disponíveis) e, 

principalmente, de que forma distribuir a produção pelos indivíduos.72 
 

A História demonstra que as respostas a tais questões não foram 

idênticas e os autores apontam a existência de diferentes tipos de organizações 

econômicas estruturadas pelas sociedades ao longo do tempo.73 Pode-se dizer que, 

basicamente, constituem-se como modelos centralizados e descentralizados: 

enquanto estes privilegiam o regime de mercado, de empresa, que se caracteriza 

pela livre iniciativa e livre concorrência, com propriedade privada dos meios de 

produção; aqueles estão baseados no sistema de mando, planificado, onde as 

decisões político-econômicas fundamentais cabem ao Poder Público, prevalecendo 

a propriedade estatal dos meios de produção.74 Estas concepções levaram a 

distintas relações entre o Estado e a economia, assim como a peculiares papéis 

desempenhados pelo aparelho estatal e pela iniciativa privada de acordo com as 

contingências presentes em cada época em dado agrupamento social. 
 

Como adverte Aragão,75 a “relação entre o Estado e a economia é 
 

dialética, dinâmica e mutável, sempre variando segundo as contingências políticas, 

ideológicas e econômicas”. No que se refere à participação do Estado na economia, 
 
71 VASCONCELLOS; GARCIA, op. cit., p. 2. 
72 Comissão de Valores Mobiliários (Brasil). Mercado de Valores Mobiliários Brasileiro. Rio de Janeiro: 
 

CVM/SOI, 2013, p. 12. 
73 Para Alexandre Assaf Neto, “Essa tríade de problemas é comum a todas as sociedades 
 

econômicas, porém respondida de maneira diferente segundo sejam suas condições e verdades. 
Algumas economias menos desenvolvidas, e com recursos tecnológicos limitados, regulam essas 
questões de forma menos eficiente que outras mais evoluídas; outras sociedades seguem práticas 
culturais e religiosas próprias, impondo restrições, por exemplo, ao acúmulo de riqueza; outras, ainda, 
são conduzidas por ideários que vinculam as decisões econômicas a um planejamento centralizado; 
e, finalmente, as sociedades econômicas mais liberais costumam delegar ao mercado a solução de 
seus problemas econômicos básicos, por meio de um sistema de preços e de livre comércio.” ASSAF 
NETO, op. cit., p. 1. 
74 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 38. ed., rev. e atual. São 
 

Paulo: Saraiva, 2012, p. 382-383. 
75      ARAGÃO, Alexandre Santos de. Regulação da Economia: Conceito e Características 
 

Contemporâneas. In: CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, 
Marcia Walkiria dos (Coord.). Direito administrativo econômico. São Paulo: Atlas, 2011, p.1034. 



 
 
 

é possível constatar na doutrina alusões destacadas a pelo menos três paradigmas 

gerais distintos - Liberal, Social e Pós-Social -, onde cada visão implicou em uma 

determinada concepção de intersecções entre economia, direito, sociedade e o 

próprio Estado, com o poder público assumindo diferentes posições e estratégias em 

face do cenário econômico em cada contexto histórico. 
 
 
 
 

1.2.1 As transformações do Estado: os paradigmas liberal, social e pós-social 
 

e as distintas formas de intervenção do poder público na economia 
 
 
 
 

Antes de discorrer sobre os paradigmas conhecidos como Liberal, Social e 
 

Pós-Social, deve-se frisar que estes não foram os únicos contextos históricos em 
que se operou intervenção do poder público na economia, sendo relatada a 
existência de outras ações realizadas no domínio econômico através dos tempos, 

por outros modelos de Estado.76 
 

Atribui-se o surgimento do Estado liberal a concepções de um individualismo 

filosófico e político do século XVIII, da Revolução Francesa e do liberalismo dos 
fisiocratas e de Adam Smith, em oposição ao padrão de centralização predominante 

desde o século XV, onde o Estado era então personificado na figura do rei.77 Para 

Smith (1723-1790), os participantes da economia tendem a buscar seus interesses 
pessoais e uma mão invisível dirige este comportamento para um caminho onde o 

bem social emerge.78 Esse modelo restou caracterizado pelo respeito às liberdades 
 
 
76 Giovani Clark menciona a dilatada intervenção no domínio econômico levada a efeito pelos 
Estados absolutistas do século XVII, período que ficou conhecido pelas políticas mercantilistas. 
CLARK, Giovani. Política Econômica e Estado. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, nº 53, jul./dez. 2008, p. 110. 
77     ECHTERHOFF, Gisele. A Ordem Econômica e a Constituição: o Papel dos Princípios 
Constitucionais. [on line]. Revista Conhecimento Interativo. São José dos Pinhais, v. 04, n. 02, 
 

jan./jun. 2010. Disponível em: <http://www.app.fiepr.org.br/revistacientifica/index.php/conhecimento 
 

interativo/article/view/48/57>. Acesso em: 12 out. 2012. 
78 Adam Smith foi o fundador da escola clássica e seu membro mais destacado, com contribuições 
 

relevantes para a teoria econômica. Seu principal trabalho, The wealth of nations (A riqueza das 
nações, 1776) engloba ideias sobre: i) o laissez-faire e a harmonia dos interesses; ii) a divisão do 
trabalho; iii) as leis econômicas de uma economia competitiva, a partir das quais prega um papel 
limitado (mas significativo) para o Estado na economia, no sentido de: a) proteger a sociedade ao 
ataque estrangeiro; b) estabelecer a administração da justiça; e c) elevar e manter os trabalhos e as 
instituições públicas a fim de que os empresários privados não possam tentar obter lucros excessivos. 
A sua teoria do desenvolvimento econômico foi assim esquematizada por Stanley L. Brue: “a divisão 
do trabalho estimula o acúmulo de capital e que os dois trabalham juntos para aumentar a 
produtividade do trabalho. O crescimento na produtividade do trabalho aumenta a produção nacional, 



 
 
 

e intervenção estatal mínima na economia, a qual era guiada pelos próprios ajustes 

dos livres mecanismos de mercado.79 Esperava-se que as ações individuais 
levassem ao autoequilíbrio, pois a busca pelo próprio interesse, restrita pela 
competitividade, produziria o bem social, a produção máxima e o crescimento da 

economia, tornando desnecessária e indesejável a intromissão do governo.80 
 

Na virada do século XIX para o século XX surge na Alemanha, e depois na 
Inglaterra, um novo tipo de intervenção pública, comprometida com a proteção da 

sociedade, especialmente com os trabalhadores assalariados, contra riscos então 

associados à economia de mercado.81 Inspirava-se no modelo de “economia do 

bem-estar” e buscava a maximização do bem-estar social, sendo que os 

historiadores consideram Vilfredo Pareto (1848-1923) o seu criador, não obstante 

vários economistas, incluindo Marshall, terem trabalhado ideias neste sentido.82 Este 
paradigma, conhecido como Estado social, teve como principal característica o forte 

intervencionismo estatal nas atividades econômicas,83 com o poder público 

assumindo alguns papéis econômicos como condutor do desenvolvimento e também 

na perspectiva de reduzir certas distorções do mercado, em busca de amparar 
 
 
 
 

que amplia o mercado e justifica a distância entre a divisão do trabalho e o acúmulo de capital. Como 
um resultado do acúmulo de capital, as reservas de salários crescem e os salários aumentam. Os 
salários mais altos motivam o crescimento ainda maior da produtividade. O crescimento da produção 
nacional aumenta o número de bens disponíveis para o consumo, o que constitui a riqueza de uma 
nação.” BRUE, Stanley L. História do Pensamento Econômico. São Paulo: Cengage Learning, 2011, 
p. 63 e ss. 
79 De acordo com André Felipe Canuto Coelho, “a teoria econômica que se tornou o paradigma do 
 

Estado liberal acreditava que as leis do mercado bastariam para propiciar o pleno desenvolvimento da 
atividade econômica. As ações individuais levariam a um autoequilíbrio sustentável: a atuação do 
Estado na economia seria ou desnecessária ou indiferente.” COELHO, Felipe Canuto. O Estado 
liberal: entre o liberalismo econômico e a necessidade de regulação jurídica. [on line]. Revista Jurídica 
UNIGRAN. Dourados, v. 08, nº 15, jan./jun. 2006. Disponível em 
<http://www.unigran.br/revistas/juridica/ed_anteriores/15/artigos/09.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2013. 
80 BRUE, op. cit., p. 70. 
81 KERSTENETZKY, Celia Lessa. O Estado do bem-estar social na idade da razão: a reinvenção do 
 

Estado social no mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 5. 
82 Vilfredo Pareto apresentou grande contribuição para a teoria econômica, notadamente no sentido 
 

da busca de condições para a eficiência da economia, em especial o significado de bem-estar. As 
suas principais ideias foram difundidas em seu Manual of political economy (Manual de política 
econômica, 1906), onde investigou as condições para a chamada “otimização”, também conhecida 
como bem-estar máximo, um estado que se daria a partir do momento em que eventuais mudanças já 
não fossem capazes de deixar uma pessoa em melhor situação, sem que se piorasse a condição de 
outras. Este “estado ótimo” ocorreria quando uma dada economia alcançasse: i) uma distribuição 
ideal de bens entre os consumidores; ii) uma alocação técnica ideal de recursos; e iii) quantidades 
ideais de produção. Entre as principais críticas às ideias de Pareto, está a questão da distribuição 
justa de renda na sociedade, que, segundo alguns economistas, não teria sido enfrentada. BRUE, op. 
cit., p. 394-396. 
83 OLIVEIRA, op. cit. 



 
 
 

aqueles que estavam à margem do progresso econômico.84 Este movimento se 

espalhou por outros países ao longo dos anos 1930 e 1940, onde foram registradas 

experiências de intervenções em diferentes e peculiares sentidos, tais como o New 

Deal americano (1935) e a Aliança Red-Green sueca (1933), seguindo no pós-

Segunda Guerra Mundial para países da Europa ocidental e nórdica e antigas 

colônias europeias, como o Canadá, a Nova Zelândia e a Austrália, e também para 

países das Américas Central e do Sul, como Chile, Uruguai, Costa Rica e Brasil.85 
 

Por fim, uma terceira e última fase, o paradigma pós-social, referenciado 
 

também como pós-modernidade. Relatado a partir da quadra final do século XX, 

este modelo rompe a concepção que erigia o Estado à protagonista no processo 

econômico e passa a prestigiar a atuação da iniciativa privada. O poder público se 

encontrava identificado com as ideias de ineficiência e via questionado seu potencial 

como instrumento do progresso e da transformação.86 Não obstante o prestígio à 

iniciativa privada, este padrão parece caminhar para a superação dos antagonismos 

entre as ideologias e posturas de cunho liberal e social - que não se excluem. Antes, 

complementam-se, em busca da harmonização de interesses privados e públicos, 

evitando o sacrifício de um ou de outro.87 
 

Com a análise dos três paradigmas, é possível perceber que a participação 

e a forma de atuação estatal na economia variaram de acordo com os modelos de 

Estado ao longo do tempo, com o poder público assumindo diferentes posições e 

estratégias em face do cenário econômico. Tais posturas foram mais ou menos 

intervencionistas, voltadas à persecução de seus objetivos, e levaram à ampliação 

ou diminuição de sua atuação empresarial. Estas definições estiveram sempre no 

centro do debate institucional. 
 
 
 
 
 
84 BARROSO, Luis Roberto. Constituição, Ordem Econômica e Agências Reguladoras. [on line]. 
Redae – Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Salvador, nº 01, 
fevereiro/março/abril de 2005. Disponível em <http://www.direitodoestado.com.br/revista/redae-1- 
fevereiro-2005-roberto-barroso.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2012. 
85 Segundo Marco Aurélio Peri Guedes, ao assimilar dispositivos constitucionais inovadores da Ordem 
 

Econômica e Social originários da Constituição de Weimar, a Constituição de 1934 deu origem ao 
Estado de bem-estar social no Brasil. GUEDES, Marco Aurélio Peri. Estado e ordem econômica e 
social: a experiência constitucional da República de Weimar e a Constituição Brasileira de 1934. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1998, p. 144. 
86 BARROSO, Constituição..., op. cit. 
87 RAMOS, Gisela Gondin. Princípios jurídicos. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 360. 



 
 
 

1.2.2 As interfaces entre o direito e a economia e o surgimento do direito 

constitucional econômico 
 
 
 

Diante da necessidade de as sociedades estabelecerem, em cada contexto 

histórico, decisões econômicas fundamentais que determinem os papéis que o 
Estado e o mercado têm em face da economia, e que levam o poder público a 
intervir de forma mais ou menos acentuada no fato econômico, emergem as 
interfaces entre Direito e Economia e, como consequência, o dever de dar forma 

jurídica a uma determinada ordem econômica. Neste contexto surge88 o Direito 

Constitucional Econômico, tendo como objeto as bases da organização jurídica da 

economia,89 ou seja, o campo do direito público que se encarrega da disciplina das 
“formas de interferência do Estado no processo de geração de rendas e riquezas da 
nação, com o fim de direcionar e conduzir a economia à realização e ao atingimento 

de objetivos e metas socialmente desejáveis.”90. Por sua pertinência, importante 

também ressaltar as colocações de Mayer Feitosa91 e Ortega:92 
 

Consolidado como a disciplina jurídica do fato econômico e do 
funcionamento dos mercados, o Direito Econômico tem raio de ação 
abrangente. Emerge, em sede primeira, do texto constitucional e 
pode expressar-se por intermédio das políticas públicas e do aparato 
regulamentar e regulatório (atente-se para dimensões distintas) da 
ordem econômica do mercado, através da ação de diversos agentes, 
em diferentes esferas jurisdicionais, do direito nacional ao direito 

 
 

88     Foge aos objetivos deste trabalho a discussão acerca do lapso temporal de surgimento do Direito 
 

Econômico. 
89 FERREIRA FILHO, op. cit., p. 380. 
90 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Direito econômico. São Paulo: MP, 2006, p.15. 
91 FEITOSA, Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer. O Acompanhamento Jurídico do Mercado e o 
 

Caráter Multidisciplinar do Direito Econômico. In: LEAL, Monia Clarissa Hennig; CECATO, Maria 
Aurea Baroni; RÜDIGER, Dorothée Susanne (Org.). Trabalho, Constituição e Cidadania. Reflexões 
Acerca do Papel do Constitucionalismo na Ordem Democrática. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009, p. 
86-95. 
92 No texto original, “el Derecho económico es uma matéria interdisciplinar, dedicada al análisis de 
 

cuestiones como la regulación de mercados, el regimen de la competência e los derechos de los 
consunidores. Abarca sectores del ordenamiento jurídico no integrados exclusivamente ni en el 
Derecho público ni en el Derecho privado (el Derecho del mercado de valores, por ejemplo), y que por 
tanto han de ser estudiados desde ambos puntos de vista, necesariamente complementarios. Pero 
esta amplitud del Derecho económico no obsta la segregación de un Derecho público de la 
Economía, composto sobre todo por Derecho constitucional y administrativo, diferenciable del 
Derecho privado porque centra menos su atención en la voluntad de los particulares y más en las 
intervenciones y regulaciones del poder público.” ORTEGA, Ricardo Rivero. Nociones Generales 
sobre el Derecho Administrativo Económico. In: CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, João 
Eduardo Lopes; SANTOS, Marcia Walkiria dos (Coord.). Direito administrativo econômico. São Paulo: 
Atlas, 2011, p.16. 



 
 
 

global (...). Pessoalmente, identifico a existência de Direito 
Econômico no Direito Público e no Privado. Na verdade, o Direito 
Econômico ultrapassa e transcende essa dicotomia. Contribuiu, 
sobremaneira, para a ampliação de uma nova racionalidade jurídica, 
menos autoritária e mais reflexiva, revogando dogmas e dicotomias 
herdados do início do Estado moderno (...). Para alguns, o direito 
econômico seria um direito de síntese; talvez fosse mais apropriado 
pensá-lo um direito de convergência (de análise e de síntese), 
heterogêneo, marcado pela interdisciplinaridade e perpassado pelo 
fenômeno da interpenetração. Abrange as proposições do Direito e 
da Economia, mas também dialoga com as ciências humanas e 
sociais, entre outras. Situa-se, estrategicamente, entre as opções de 
política econômica, as leis econômicas e o interesse geral. É um 
direito em constante adaptação, portanto, avesso às estruturas 
rígidas, - dependendo da organização econômica peculiar de cada 
país, embora seja permeável às influências externas (...). 

 
O Direito econômico é uma matéria interdisciplinar, dedicada à 
análise de questões como a regulação dos mercados, o regime de 
competência e os direitos dos consumidores. Abarca setores do 
ordenamento jurídico não compreendidos exclusivamente nem no 
Direito público e nem no Direito privado (o Direito do mercado de 
valares, por exemplo), e que portanto hão de ser estudados desde 
ambos os pontos de vista, necessariamente complementares. Porém 
esta amplitude do Direito econômico não obsta a separação de um 
Direito público da Economia, composto sobretudo pelo Direito 
constitucional e administrativo, que se diferencia do Direito privado 
porque centra menos a sua atenção na vontade dos particulares e 
mais nas intervenções e regulações do poder público. 

 
 
 
 

1.2.3 Nascimento, sentidos e conceitos da expressão ordem econômica e a 
 

sua distinção em relação à Constituição econômica 
 
 
 
 

Desde a Grécia antiga existe a noção de que a sociedade política deve ser 
 

orientada para o bem comum, isto é, a possibilidade de os indivíduos atingirem o 

seu bem pessoal, com vistas à plenitude humana. Este ideal não pode ter um fim 
unicamente teórico: impõe a busca de ordens sociais capazes de transformá-lo em 

realidade.93 
 
 
 
 
93 PAUPÉRIO, Arthur Machado. A legalidade, a realidade social e a justiça: a ordem política, social e 
econômica e os valores humanos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1983, p. 29. 



 
 
 

Não por outra razão, ao longo do tempo, as ações e relações sociais têm 

sido orientadas para a existência dessas ordens. Elas podem ser criadas pelos 

próprios membros do corpo social em virtude de tradições, crenças afetivas e 

racionais, ou então estabelecidas por intermédio da relação imposição/submissão: 

são denominadas simples convenções quando a sua vigência resta garantida por 

costumes consagrados no seio de determinado círculo de pessoas ou sociedade; 

são Direito quando a observação da ordem não é voluntária e a sua violação pode 

implicar coação.94 Portanto, dentre as muitas ordens possíveis de serem estatuídas 

no seio de determinada comunidade, encontra-se a ordem95 econômica, que pode 

ser observada no plano sociológico, enquanto costume ou convenção, e também 

jurídico, em seu sentido normativo, isto é, como Direito. 
 

As primeiras constituições escritas não se preocupavam em disciplinar a 
 

atividade econômica, visto que as contingências políticas e ideológicas da época se 

encontravam voltadas para questões como direitos e garantias individuais 

fundamentais, organização do Estado e separação de poderes.96     A ordem 

econômica adquiriu uma dimensão jurídica somente a partir do momento em que os 

textos constitucionais passaram a discipliná-la de forma sistemática,97 o que, como 

visto, não significa a inexistência de ordens econômicas sob o ponto de vista 
sociológico. 
 

A regulação da atividade econômica em sede constitucional traduz um 
acontecimento histórico relativamente recente, associado à passagem do Estado 

liberal ao Estado social.98 Segundo Nazar,99 “a expressão „ordem econômica‟ surgiu 

na primeira metade do século XX, com a Constituição de Weimar, de 1919.”100 Para 
 
 
94 WEBER, op. cit., p. 19-21. 
95 Tal como destaca João Bosco Leopoldino da Fonseca, “o conceito de ordem traz-nos à mente 
 

ideias de organização, e, por isso, mesmo de uma seleção direcionada dos elementos que integram 
um conjunto.” Prosseguindo, o autor adverte que “essa seleção se faz, é óbvio, com um objetivo, com 
uma finalidade”, e conclui que “toda organização tem um direcionamento para uma meta, um 
encaminhamento de elementos para um futuro.” FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito 
Econômico. 5. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 83. 
96 FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Lições de direito econômico. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, 
 

p. 45. 
97 SILVA, A.L.M. A Ordem Constitucional Econômica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996, p. 6. 
98     MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo G. G. Curso de Direito 
 

Constitucional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1405. 
99 NAZAR, Nelson. Direito econômico. 2. ed. rev., ampl. e atual. Bauru: EDIPRO, 2009, p. 48. 
100 Conforme ensinam Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento, a “Constituição de Weimar” 
 

foi uma das mais influentes da história, dispondo sobre a organização da economia (art. 151) e outras 
matérias estranhas ao constitucionalismo do Estado liberal. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; 



 
 
 

Ferreira Filho,101     há autores102     que contestam essa primazia e apontam a 

anterioridade da Constituição mexicana de 1917. No entanto, tal carta constitucional 

não apresentaria sequer um esboço de tratamento sistemático da atividade 

econômica. 
 

Não obstante as eventuais controvérsias acerca da origem histórica da 
 

sistematização constitucional do econômico, o fato é que “ordem econômica” é uma 
expressão polissêmica, que revela diferentes sentidos. Destacando as diferenças 

entre os pontos de vista jurídico e sociológico,103 o ensinamento de Vital Moreira:104 
 

- em um primeiro sentido, “ordem econômica” é o modo de ser 
empírico de uma determinada economia concreta; a expressão, aqui, 
é termo de um conceito de fato e não de um conceito normativo ou 
de valor (é conceito do mundo do ser, portanto); o que o caracteriza 
é a circunstância de referir-se não a um conjunto de regras ou 
normas reguladoras de relações sociais, mas sim a uma relação 
entre fenômenos econômicos e materiais, ou seja, relação entre 
fatores econômicos concretos; conceito do mundo do ser, exprime a 
realidade de uma inerente articulação do econômico como fato; 

 
- em um segundo sentido, “ordem econômica” é expressão que 
designa o conjunto de todas as normas (ou regras de conduta), 
qualquer que seja a sua natureza (jurídica, religiosa, moral etc.), que 
respeitam à regulação do comportamento dos sujeitos econômicos; é 
o sistema normativo (no sentido sociológico) da ação econômica; 

 
- em um terceiro sentido, “ordem econômica” significa ordem jurídica 
da economia. 

 
 
 

Ao analisar as constatações de Vital Moreira, Grau distingue a ordem 
 

econômica enquanto mundo do “ser” e do “dever-ser”, qualificando aquela como fato 
 
 
SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional. Teoria, História e Métodos de Trabalho. Rio de Janeiro: 
 

Forum, 2012, p. 186. 
101 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 38. ed., rev. e atual. São 
 

Paulo: Saraiva, 2012, p. 379. 
102 Para Leonardo Vizeu Figueiredo, “a primeira Carta Constitucional a tratar da ordem econômica e 
 

social foi a Constituição do México de 05 de fevereiro de 1917, que dispôs sobre propriedade privada, 
tratando de formas originárias e derivadas de aquisição da propriedade, abolindo, ainda, o caráter 
absoluto da propriedade privada, submetendo seu uso, incondicionalmente, ao interesse público 
(função social da propriedade), fato que serviu de sustentáculo jurídico para a transformação 
sociopolítica oriunda da reforma agrária ocorrida naquele país e a primeira a se realizar no continente 
latino-americano.” FIGUEIREDO, op. cit., p. 45. Segundo Américo Luís Martins da Silva, a disciplina 
sistemática da ordem econômica teve início com a Constituição mexicana de 1917. SILVA, A.L.M., 
op. cit., p. 6. 
103 WEBER, op. cit., p. 209. 
104 MOREIRA, Vital. A Ordem Jurídica do Capitalismo. Coimbra: Centelha, 1973, p. 67-71. 



 
 
 

econômico, que engloba as ações efetivas de dada economia; e esta como parcela 
da ordem jurídica de uma determinada sociedade, portanto, dotada de sentido 
normativo: um “conjunto de normas que define, institucionalmente, um determinado 

modo de produção econômica.”105 
 

A lição acima permite duas constatações interessantes em relação à 
 

expressão “ordem econômica”: i) a possibilidade de formulação e adoção de 
diferentes conceitos, levando-se em consideração cada um dos sentidos em que 
pode ser empregada; ii) a observação de que a “ordem econômica”, enquanto ordem 
jurídica da economia, é mais ampla e se difere da “Constituição econômica” que, por 
sua vez, agrupa apenas aquelas normas de caráter fundamental à disciplina do 
cenário e dos agentes econômicos de determinada sociedade, guardando relevante 

função transformadora.106 Em outras palavras, a Constituição econômica é a 

Constituição juridicamente definida da economia,107 isto é, um conjunto de preceitos 
que opera a institucionalização de determinada ordem econômica (mundo do ser) e 
estabelece princípios e regras fundamentais ordenadores da economia, 

consagradores de um determinado sistema econômico.108 Tal distinção é também 

enfatizada por Ramos,109 para quem: 
 

Não há que se confundir a ordem econômica ou a ordem jurídica da 
economia com a Constituição econômica: esta compreende apenas 
os princípios e regras fundamentais da ordem econômica. Por 
conseguinte, a ordem econômica é muito mais extensa do que a 
Constituição econômica, constituindo-se aquela de todas as normas 
ou instituições jurídicas que têm por objeto as relações econômicas. 
Entre essas, só algumas possuem caráter fundamental e se inserem, 
pois, na Constituição econômica. 

 
 
 

Identificados o surgimento, os possíveis sentidos e o conceito para a 
 

expressão “ordem econômica”, assim como as diferenças entre esta e a 
 
 
 
 
 

105 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: Interpretação e Crítica. 15. 
 

ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 68-70. 
106 A função transformadora das constituições econômicas modernas é destacada por João Bosco 
 

Leopoldino da Fonseca. FONSECA, op. cit., p. 51. 
107 FERREIRA FILHO, op. cit., p. 380. 
108 GRAU, op. cit., p. 79. 
109 RAMOS, Elival da Silva. O Estado na Ordem Econômica. In: CLÈVE; BARROSO (Org.), op. cit., p. 
 

345-346. 



 
 
 

“Constituição econômica”, segue-se a análise da ordem econômica e financeira 

estabelecida na Constituição de 1988. 
 
 
 
 

1.3 Ordem econômica e financeira na Constituição de 1988 
 
 
 

Antes de discorrer sobre a ordem econômica e financeira vigente, importante 

uma breve análise histórica110 dos modelos adotados pelas constituições anteriores. 
A Constituição de 1934, inspirada na Constituição de Weimar de 1919, teria sido a 
primeira na história constitucional brasileira a comportar considerações sobre a 

ordem econômica,111 sob um título autônomo “Da Ordem Econômica e Social” que 
veiculava um discurso inovador com a introdução de princípios relacionados à justiça 

social.112 O pioneirismo em questão inspirou as constituições seguintes. Quanto ao 

tema, vale destacar as apreciações de Peixinho e Ferraro:113 
 

a) 1934. Visava, prioritariamente, à promoção da indústria e à 
proteção dos trabalhadores urbanos através da intervenção estatal; 
b) 1937. O modelo de Estado não exercia intervenção direta, mas de 
mera coordenação dos agentes econômicos, ou seja, a intervenção 
limitava-se à defesa de interesses nacionais; c) 1946. Reconhecia a 
livre iniciativa e livre concorrência. Era sensível aos ideais de 
realização da justiça social e conciliava aqueles princípios com a 
valorização do trabalho humano. Ampliou as possibilidades de 
intervenção e institucionalizou o planejamento; d) 1967. Marcou o 
retorno da organização e exploração das atividades econômicas para 
a iniciativa privada do Estado menos intervencionista. Buscava atingir 
o desenvolvimento social e econômico através do fortalecimento da 
empresa privada, estabilidade de preços, aumento da oferta de 
emprego e fortalecimento do mercado; e) EC nº 1 de 1969. Diminuiu 
as possibilidades de intervenção estatal. Preocupou-se com o 
desenvolvimento nacional, justiça social e valorização do trabalho 
humano, adotado o planejamento como instrumento de 
desenvolvimento econômico. 

 
 
 
 
110 Conforme destaca Américo Luís Martins da Silva, não obstante o constitucionalismo econômico ter 
sido implantado a partir da Carta de 1934, as Constituições brasileiras de 1824 e 1891 também 
tratavam de alguns aspectos econômicos ou de formas de intervenção do Estado nesta seara. SILVA, 
A.L.M. op. cit., p. 6. 
111 GUEDES, Marco Aurélio Peri. Estado e ordem econômica e social: a experiência constitucional da 
 

República de Weimar e a Constituição Brasileira de 1934. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 114-115. 
112 MENDES; COELHO; BRANCO, op. cit., p. 1406. 
113 PEIXINHO; FERRARO, op. cit., p. 6964-6965. 



 
 
 

A avaliação das constituições brasileiras pretéritas indica que determinados 
valores ora assumiram a natureza de fundamentos da ordem econômica, ora se 

revelaram como princípios. A ideia de fundamento estaria relacionada com aspectos 

causais da ordem econômica, ligados aos objetivos por ela pretendidos, ao passo 

que princípios seriam elementos de sua efetivação.114 
 

Passando ao estudo da ordem econômica e financeira estruturada na Carta 

vigente, percebe-se que o texto constitucional faz alusão a uma única ordem, ao 

invés de duas. Em outras palavras, a Carta Política não sistematiza uma “ordem 

econômica” e uma “ordem financeira”, mas um conjunto de regras e princípios que 

englobam a normatização tanto da atividade econômica quanto da financeira. Esta 

opção do constituinte parece indicar uma estreita inter-relação entre os aspectos 

econômicos e financeiros. Isto significa que a dinamização e maximização do 

“econômico” guarda estreita conexão com o “financeiro”, vale dizer, com a criação de 

adequados instrumentos e mecanismos que lhe deem suporte e condições de 

alcançar as suas finalidades maiores. 
 

Abrindo o primeiro capítulo do título que trata da ordem econômica e 

financeira, estão enunciados os princípios gerais da atividade econômica. A 

compreensão acerca da importância de tais elementos norteadores pode ser 

entendida já a partir da leitura de seu artigo inaugural, indicando que a ordem 

econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,115 e 

tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social. Isto significa que a existência digna e a justiça social compreendem as 

finalidades maiores da ordem econômica, como expressão de um regime que não 

aceita as profundas desigualdades, a pobreza absoluta e a miséria.116 Portanto a 

ordem econômica, mundo do ser – relações econômicas ou atividade econômica 

(em sentido amplo) - deve ser entendida como um dos principais instrumentos para 
 
 
 
 
 

114 PETTER, op. cit., p. 166. 
115 A livre iniciativa é também enunciada como um dos princípios fundamentais da República 
Federativa do Brasil. BRASIL. CRFB/1988. Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela 
 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: ... IV – os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa. 
116 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros 
 

Editores, 2006, p. 710. 



 
 
 

a realização da dignidade humana, princípio fundamental da República,117 e 
estruturada e dinamizada de forma a maximizar o seu potencial para atingir os 
objetivos da República Federativa do Brasil, em especial a promoção da existência 

digna de que todos os brasileiros devem gozar.118 
 

Prosseguindo a análise, nota-se a opção por um determinado modelo 
 

econômico (capitalista), além da descrição das formas como deve se operar a 

intervenção do Estado no domínio econômico, a partir das quais fica clara a adoção 

de um sistema híbrido, que simultaneamente congrega aspectos liberais e sociais119. 

Pode-se verificar também que, em que pese ter na livre iniciativa um de seus 

fundamentos – com liberdade de exercício de quaisquer atividades econômicas, 

sinalizando, assim, um regime de mercado, de cunho capitalista - há também 

“normas voltadas para a construção de um modelo de Estado Social, com 

valorização do trabalho e justiça social”,120 onde restam evidentes as preocupações 

com aspectos relacionados à redução de desigualdades regionais e sociais e busca 

do pleno emprego. 
 

Todas estas questões permitem concluir que a Carta Política encarregou 

diferentes atores, - Estado, mercado e terceiro setor -,121 pelas transformações da 

sociedade na direção estabelecida pelo texto constitucional, relacionadas às 

finalidades maiores por ele pretendidos. De acordo com este regime, o 

desenvolvimento nacional e a justiça social constituem-se nos objetivos da ordem 

econômica e social, que é embasada por fundamentos e princípios que representam 

pautas conformadoras incontestáveis impostas a todos; vale dizer: ao Estado e aos 
 
 
 
 
117 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 1º. A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:... III – a dignidade da pessoa humana. 
118 GRAU, op. cit. (2000), p. 222. 
119 Segundo Simone Lahorgue Nunes, ao examinar-se o art. 170 da CRFB/88, “encontramos no 
 

dispositivo constitucional citado princípios liberais – da propriedade privada e da livre concorrência – 
bem como princípios intervencionistas – da soberania nacional, da função social da propriedade, da 
defesa do consumidor e do meio ambiente, da redução das desigualdades regionais e sociais, da 
busca do pleno emprego e do tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional 
de pequeno porte, princípios estes que deverão ser harmonizados entre si.” NUNES, Simone 
Lahorgue. Os fundamentos e os limites do poder regulamentar no âmbito do mercado financeiro. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2000, p. 41. 
120 PEIXINHO; FERRARO, op. cit., p. 6967. 
121 O terceiro setor é composto por entidades de caráter privado, não governamental, que realizam 
 

atividades em favor da sociedade, sem objetivo de lucro. Este trabalho não examinará a participação 
e importância do terceiro setor na promoção do desenvolvimento. 



 
 
 

cidadãos.122 Consubstancia um meio para a construção do Estado Democrático de 

Direito.123 
 

De fato, as matrizes constitucionais conferem inegável relevância ao papel 
 

da ordem econômica, o que implica na necessidade de busca de suas finalidades e 

respeito aos seus princípios. Sendo assim, as ações voltadas a sua dinamização 

não podem ser encaradas como um fim em si mesmo. Muito pelo contrário, elas são 

um meio de promover o bem-estar social, de valorizar a condição humana e 

assegurar ao homem uma existência digna. Em outras palavras, constituem 

pressuposto para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária e impõem 

o exame das demais decisões e princípios fundamentais que se encontram expressa 

ou implicitamente presentes no texto constitucional. 
 
 
 
 

1.3.1 Estado brasileiro e atividade econômica 
 
 
 

O Estado brasileiro teve uma participação destacada na economia até a 

década de 80, com grande expansão das empresas estatais. A partir dos anos 1940 

e 1950, deu-se início à formação do setor produtivo estatal com a criação da 

Companhia Siderúrgica Nacional (1942), Companhia Vale do Rio Doce (1942), 

Fábrica Nacional de Motores (1943), a Companhia Nacional de Álcalis (1943), o 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (1952), a Petrobrás (1953). Nas 

décadas de 60 e 70, o setor público ampliou a sua intervenção direta nas atividades 

econômicas, tendo sido criadas a Eletrobrás (1960), a Telebrás (1972), além de 

diversas subsidiárias da Petrobrás e da Companhia Vale do Rio Doce.124 
 

Não obstante o histórico de participação ativa do Estado em diversas 
 

atividades econômicas entre as décadas de 40 e 80, o Diploma Fundamental de 
1988 consagrou um regime que prestigia a iniciativa privada e defere ao Estado 

participação apenas supletiva na esfera econômica.125     O art. 173126     da Lei 
 
 
 

122 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O Estado e a Ordem Econômica. In: CLÈVE; BARROSO 
 

(Org.), op. cit., p. 282. 
123 GRAU, op. cit., 2012, p. 305. 
124 GIAMBIAGI, Fabio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças Públicas – teoria e prática no Brasil. 2. ed., rev. 
 

e atual. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p. 89 - 93. 
125 MELLO, in: CLÈVE; BARROSO (Org.), op. cit., p. 273. 



 
 
 

Fundamental, ao designar que o Estado somente poderá exercer atividade 

econômica em caráter excepcional, nas hipóteses ressalvadas na Constituição,127 ou 

quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, estabelece uma norma que rompe a “concepção que erigia o Estado como 

motor do desenvolvimento e lhe confiava a gestão de setores-chave da 

economia”,128 modelos ordenadores verificados outrora como base da organização 
jurídica do fato econômico. Assim, a primeira indagação a fazer é: estaria o Estado, 

mediante as normas constantes dos artigos 170 e 173, completamente desvinculado 

da ordem econômica? A resposta só pode ser negativa. 
 

Em que pese a consagração da primazia da iniciativa privada e o 
 

distanciamento do poder público em relação à exploração direta de atividade 

econômica, foram reservadas ao Estado relevantes funções, no sentido de promover 

a organização, o equilíbrio e a eficiência do sistema econômico voltadas à efetivação 

dos objetivos pretendidos pela Constituição e, mais especificamente, pela própria 

ordem econômica. Estas missões estão elencadas no art. 174 da Lei Fundamental, 

cabendo-lhe atuar como agente normativo e regulador da atividade econômica, além 

de exercer, na forma da lei, as incumbências de fiscalização, inventivo e 

planejamento.129 Tal como adverte Chevallier, o Estado não se afasta por completo, 

“permanece presente na economia, mas de maneira mais distanciada, como 

„supervisor‟, cuja presença é indispensável para assegurar a manutenção dos 

grandes equilíbrios e criar as condições propícias ao seu desenvolvimento.”130 Afora 

as excepcionais hipóteses em que é autorizado a participar diretamente no exercício 

de atividade econômica, assiste ao Estado discipliná-la sobretudo em vista de 

objetivos sociais.131 
 
 
 
 
 
 
126 BRASIL. CRFB/88. Art. 173. “Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da 
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei”. 
127 Os instrumentos de participação do Estado na economia são a empresa pública, a sociedade de 
 

economia mista e suas subsidiárias. 
128 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p.8. 
129 CRFB/88. 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. 
130 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p.8. 
131 MELLO, in: CLÈVE; BARROSO, op. cit., p. 273 



 
 
 

Ante o modelo econômico vigente e frente à sistemática constitucional, 

inúmeras132 podem ser as ações tomadas pelos poderes públicos na órbita 

econômica, dentre as quais medidas voltadas à mobilização e canalização de 

recursos financeiros indispensáveis à expansão das atividades econômicas, o que 

confere extrema relevância aos estudos acerca dos papéis políticos e jurídicos do 

Estado brasileiro em relação ao sistema financeiro nacional e, mais especificamente, 

ao mercado de capitais. 
 
 
 
 

1.3.2 A consagração da livre iniciativa e o papel da iniciativa privada na ordem 
econômica 
 
 
 

No plano da Constituição de 1988, a livre iniciativa foi consagrada como um 
dos princípios fundamentais, políticos e estruturantes do Estado brasileiro, 
constituindo fundamento da República Federativa do Brasil. De acordo com esta 
sistemática, não há dúvida de que os particulares ostentam a posição de principais 

atores da ordem econômica brasileira.133 A iniciativa privada tem a primazia no plano 

da atividade econômica. É a regra, sendo a iniciativa estatal a exceção.134 
 

Enquanto princípio constitucional, a livre iniciativa consiste no 

desdobramento de um princípio maior – o da liberdade - e certamente não se limita 

ou se esgota nos conceitos de liberdade econômica ou liberdade de empresa, 

expressando a autonomia individual empreendedora.135 Englobaria, assim, todos os 

arranjos de iniciativa individual, isto é, a possibilidade de escolha de caminhos 

profissionais e atividades econômicas, como forma de se maximizar a eficiência na 
produção e de justiça na repartição do produto, mas sem a interferência direta do 

Estado no jogo do mercado.136 
 
 
 

132 Giovani Clark cita compra e venda de moeda estrangeira; elevação ou redução dos tributos; 
ampliação do volume da moeda nacional na economia; edição de normas legais de remessa de 
lucros ao exterior, de repressão ao poder econômico e de defesa do consumidor; emissão de títulos 
públicos no sistema financeiro. CLARK, op. cit., p. 104. 
133 BARROSO, Luis Roberto. A Ordem Econômica Constitucional e os Limites à Atuação Estatal no 
Controle de Preços. Redae – Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Salvador, nº 14, 
 

maio/junho/julho de 2008. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/redae-14-maio- 
 

2008-luis%20roberto%20barroso.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2012. 
134 FERREIRA FILHO, op. cit., p. 394. 
135 RAMOS, op. cit., p. 360. 
136 SILVA, A.L.M. op. cit., p. 35. 



 
 
 

Certamente, esta concepção transforma a atividade econômica exercida 

pelo particular em instrumento para a consecução de objetivos fundamentais do 

Estado brasileiro e confere à iniciativa privada um relevante papel, não apenas de 

busca de interesses econômicos próprios, mas também e principalmente capaz de 

atender exigências sociais cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade 

brasileira. Em outras palavras, a livre iniciativa deve se manter compromissada com 

os valores éticos, voltados à preservação da existência humana em condições 

dignas.137 Trata-se, assim, de um conjunto de atribuições transformadoras que 

transcendem aspectos meramente econômicos, comprometidas com o 

desenvolvimento do país, melhor qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, das 

quais advém a permanente necessidade de mudanças nos referenciais do 

empreendedorismo, no sentido do fiel desempenho de uma função social. 
 

No art. 170, é possível verificar a existência de dois comandos essenciais 

advindos do sistema econômico institucionalizado, quais sejam: a) compete 

preferencialmente à iniciativa privada tanto a organização quanto a exploração das 

atividades econômicas; b) é dever do Estado prestar aos particulares o estímulo e o 

apoio necessários à organização e exploração das atividades econômicas.138 Isto 

significa que, por se tratar de um fator-chave na capacidade de desenvolvimento da 

sociedade, enquanto instrumento da realização de objetivos fundamentais presentes 

no texto constitucional, as atividades econômicas desenvolvidas pela iniciativa 

privada devem ser permanentemente estimuladas. O incentivo à ordem econômica 

tem que ser entendido como um projeto nacional, onde o Estado deverá atuar como 

indutor deste processo, no sentido da criação e manutenção de um arranjo 

institucional adequado à sustentação do processo de desenvolvimento. 
 

Certamente, a execução da atividade empresarial demanda a existência de 
 

condições financeiras que habilitem os agentes econômicos, especialmente as 

companhias, a desempenhar os seus objetos sociais, pois, desprovidas de recursos, 

não serão capazes de conseguir os meios materiais imprescindíveis as suas 

atividades. Acontece que, em muitos casos, os recursos próprios são insuficientes 

para a sua consecução, o que limita a capacidade de realização dos investimentos 

necessários aos desideratos da sociedade como um todo, e impõe a busca de 
 
 

137 RAMOS, op. cit., p. 360. 
138 MELLO, in: CLÈVE; BARROSO, op. cit., p. 273. 



 
 
 

captação de recursos externos, provenientes de terceiros.139 Nestas condições, o 

financiamento pode ser considerado instrumento de viabilização da promoção do 

desenvolvimento. 
 
 
 
 

1.4 A globalização e a economia do século XXI: novos desafios para o 
 

estabelecimento de arranjos institucionais adequados às realidades nacionais, 
com implicações políticas, jurídicas e sociais para os Estados 
 
 
 

Globalização e economia do século XXI são assuntos frequentes no novo 

milênio. Na lição de Ianni, são novos paradigmas que conduzem as ciências sociais 

a um desafio epistemológico moderno, vale dizer, pensar o mundo como uma 

sociedade global.140 Ambos são temas absolutamente provocadores e não podem 

deixar de ser abordados numa investigação que se proponha ao estudo de questões 

relacionadas à ordem econômica e financeira e suas relações com o 

desenvolvimento. 
 

Não se pode olvidar que a globalização é um fenômeno objeto de inúmeras 
 

controvérsias. Já na investigação de sua origem encontram-se diferentes 

percepções sobre a matéria,141 o mesmo podendo ser verificado em relação aos 

seus possíveis significados. Adequado seria destacar, conforme exposto por 

Boaventura Santos, que as inúmeras interações transnacionais que a qualificam se 

intensificaram nas últimas décadas e alcançaram amplitude e profundidade jamais 

vistas, permitindo a conclusão de que a nova lógica global assume diferentes 

conjunturas e não pode ser encarada enquanto acontecimento unívoco, mas sim 

observada como um “fenômeno multifacetado com dimensões econômicas, sociais, 
 
 

139 SCHAPIRO, Mario Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do Estado na economia. São 
 

Paulo: Saraiva, 2010, p. 32-33. 
140 IANNI, Octavio. Globalização: novo paradigma das ciências sociais. [on line]. Estud. av., São 
 

Paulo, v. 8 , n. 21, mai./ago. 1994, p.147163. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script= 
 

sci_arttext&pid=S010340141994000200009&Ing=pt&nrm=iso>. Acesso em: 12 fev. 2013. 
141     Ao enfrentar o assunto, Aragon Érico Dasso Júnior cita Voltaire Schilling, para quem a 
 

globalização é um processo histórico único de mais de cinco séculos, tendo sua origem nas grandes 
navegações e descobertas marítimas dos séculos XV e XVI; menciona também Gerald Boxberger e 
Harald Climenta, os quais entendem que se trata de um fenômeno novo, decorrente da ampliação de 
espaços econômicos de grande dimensão que não existiam antes, e que estão em concorrência 
econômica. DASSO JÚNIOR, Aragon Érico. A impossibilidade de assegurar direitos sociais (direitos 
fundamentais ou humanos de segunda geração) em uma ordem ultraliberal. Juris Poiesis: Revista do 
Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá. Rio de Janeiro: ano 11, n. 11, jan.-dez. 2008, p. 108. 



 
 
 

políticas, culturais, religiosas e jurídicas interligadas de modo complexo.”142 

Especificamente em relação à presente investigação, indubitável a relevância de seu 

aspecto econômico e financeiro. 
 

Para Dasso Júnior, a globalização econômica não consiste num fenômeno 

inevitável e natural, vale dizer, um resultado mecânico da economia, mas se 

apresenta como decorrência de uma determinada vontade política da qual seria 

fruto, implantada por um conjunto de agentes e de instituições mediante a aplicação 

de regras como a eliminação de regulações nacionais que freiam as empresas e 

seus investimentos.143 A esta abordagem se contrapõem Sen e Kliksberg,144 sob a 

alegação e fundamento de que “entender a globalização meramente como 

imperialismo de ideias e crenças ocidentais (como a retórica com frequência tem 

sugerido) seria um erro grave e custoso, [...] ela é muito maior – mais grandiosa – do 

que isso.” Independentemente da averiguação de suas causas, o fato é que se está 

diante de uma nova economia mundial, com traços marcantes e implicações 

políticas, jurídicas e sociais para os Estados nacionais. 
 

Algumas das principais características desta nova economia foram 

abordadas por Epping, na obra “Descomplicando a economia do século XXI (...)”. 

Para o autor, “a economia é tanto uma arte quanto uma ciência. E, no século XXI, 

ela – como arte e como ciência – está sofrendo uma transformação significativa”,145 

cuja compreensão tem se apresentado como uma das maiores dificuldades dos 

Estados contemporâneos. Estes novos arranjos da economia do século XXI, uma 

“economia de fusão” - interconectada a ponto de estabelecer uma ordem mundial 

diferente, onde determinados acontecimentos em um canto do globo repercutirem 

em outros locais - têm afetado sistemas financeiros e também a vida das pessoas, 

muitas vezes com a perda de empregos e de recursos para aposentadorias, isto sem 

falar nas necessidades e carências mais básicas, como moradia, saúde e 

educação.146 Assim, o entendimento sobre o que acontece no campo econômico e 
 
 
142 SANTOS, Boaventura de Souza. Os processos da globalização. In: _____ (Org.). A Globalização e 
 

as Ciências Sociais. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002, p. 25. 
143 DASSO JÚNIOR, op. cit., p. 105-126 
144 SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento 
 

e os problemas do mundo globalizado. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 22. 
145 EPPING, Randy Charles. Descomplicando a economia do século XXI: 101 informações para 
 

sobreviver e prosperar no novo mercado global. São Paulo: õte, 2010, p. 25. 
146 A expressão é uma tradução de “fusion economy”, consagrada na língua inglesa e cunhada por 
 

Randy Charles Epping. EPPING, op. cit., p. 7. 



 
 
 

financeiro se mostra cada vez mais necessário não apenas aos economistas, mas 

certamente também aos políticos e aos juristas, na medida em que crises 

econômicas têm se transformado com relativa frequência em problemas políticos e 

sociais, e a compreensão destes fenômenos decorrentes da nova ordem global é 

condição para o estabelecimento de arranjos institucionais e estruturas jurídicas 

adequadas. 
 

Segundo Epping, essa economia em velocidade de mudanças vem criando 

paradigmas completamente novos e está liberando uma energia que reúne uma 

série de fatores, que a tornam impossível de ser compreendida a partir de 

abordagens comuns, na medida em que os eventos provocam efeitos praticamente 

imediatos e as conclusões nem sempre são encontradas a partir de caminhos 

simples. Em meio a este cenário, os efeitos147 da economia do século XXI podem 

ser percebidos em uma série de mercados, como o consumo, o crédito, o comércio 

nacional e internacional, a oferta de moeda e, também e principalmente, em relação 

aos investimentos, com novéis relações entre investidores e entre mercados, 

aspectos de grande relevância para a presente investigação.148 
 

Dentre as reflexões do autor, a que mais especialmente se aproxima com a 
 

presente investigação é a indicação de que, até então, as pessoas (físicas e 

jurídicas, de direito público e de direito privado) normalmente limitavam seus 

investimentos à aquisição de ações e títulos em âmbito nacional, e aguardavam até 

que houvesse valorização desses ativos. Todavia, na economia de fusão os 

investimentos não respeitam mais fronteiras e os recursos – estejam ou não os 

investidores cientes disso - são dirigidos a diferentes lugares espalhados pelo 

mundo.149 Certamente, esta realidade de grande mobilidade do capital importa em 

possibilidades, como a atração de investimentos para uma determinada economia, 

mas também em riscos na medida em que os “desinvestimentos” seguem a mesma 

velocidade com que os investimentos acontecem. 
 
 
 
147 Um dos efeitos dessa nova ordem é o movimento de privatização, iniciado ainda no curso da 
quadra final do século XX, que indica o afastamento do Estado do âmbito da exploração direta de 
atividades econômicas, reordenando a sua posição estratégica na economia, mediante a 
transferência, à iniciativa privada, de atividades antes exercidas pelo setor público. Esse fenômeno 
será objeto de estudo mais detalhado no capítulo seguinte, onde serão apresentados alguns aspectos 
do processo de privatizações brasileiro. 
148 EPPING, op. cit., p. 9-21. 
149 Ibid, p. 19-20. 



 
 
 

Por razões óbvias, as configurações e efeitos da globalização e da economia 

de fusão, destes tempos de desafios e riscos mas também de possibilidades, 

expressam um aumento da importância dos fluxos de capitais internacionais,150 e 

irão impactar nas decisões sobre qual o arranjo adequado à realidade de cada 

Estado nacional, com implicações jurídicas no que tange à medida de intervenção 

nos mercados mais ajustada a esta realidade. Portanto, por sua extrema relevância 

e conexão, o tema será retomado quando, na presente investigação, for enfrentada 

a questão da escolha da acomodação institucional mais capaz de impactar 

positivamente o desenvolvimento brasileiro, com seus reflexos na qualidade de vida 

e bem-estar das pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 Segundo Randy Charles Epping, “investimentos estrangeiros em nossa economia doméstica – e 
as aplicações que os estrangeiros fazem na nossa dívida pública – disponibilizam o capital e os 
empregos que necessitamos e melhoram nossas vidas.” EPPING, op. cit., p. 26. 



 
 
 

CAPÍTULO 2 
 
 
 

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E MERCADO DE CAPITAIS 
 
 
 

Nas economias de mercado, o financiamento das atividades econômicas é 
 

um dos principais instrumentos para a promoção do desenvolvimento, objetivo 

fundamental das sociedades contemporâneas. Para tanto, torna-se necessário que 

os Estados atuem no sentido de garantir a aplicação dos meios financeiros 

necessários a este desiderato. Consequentemente, cresce de relevância o estudo 

dos sistemas financeiros e dos mercados de capitais. 
 

No sistema econômico institucionalizado na Constituição de 1988, a 
 

iniciativa privada exerce tanto a organização quanto a exploração das atividades 

econômicas, comandos que impõem ao Estado a criação das condições estruturais 

necessárias à organização e exploração das mesmas. Fator-chave na capacidade 

de desenvolvimento da sociedade, instrumento da realização de objetivos 

fundamentais albergados no texto constitucional brasileiro, devem ser 

permanentemente estimuladas. Portanto, o incentivo à ordem econômica deve ser 

entendido como um projeto nacional. 
 

O Estado, indutor deste processo, deverá atuar no sentido da criação e 

manutenção de um arranjo institucional adequado à progressiva ampliação e 

sustentação destas atividades, consideradas estratégicas para o alcance dos seus 

objetivos fundamentais, especialmente nas sociedades adeptas dos regimes de 

mercado descentralizados, que dependem de adequados níveis de financiamento 

para impulsionar a economia. 
 

Neste sentido, deve ser compreendida a extrema relevância dos 

mecanismos de mobilização de capital – que direcionam as poupanças para o 

investimento -, os quais podem ser considerados instrumento de viabilização da 

promoção do desenvolvimento. Partindo desta premissa, é fundamental garantir a 

aplicação dos meios financeiros necessários para se atingir este escopo, do que 

decorre uma incumbência prioritária para o Estado: assegurar o regular e eficiente 

funcionamento dos mercados. 



 
 
 

Torna-se, então, imprescindível a exploração das diferentes opções 

institucionais de organização financeira. Estas estruturas devem ser compatíveis 

com as ideologias consagradas nas Constituições, levando em consideração os 

respectivos sistemas econômicos adotados, seus fundamentos, princípios e 

objetivos fundamentais estatuídos para serem alcançados por cada sociedade. Tais 

escolhas políticas são primordiais e cruciais para a promoção do desenvolvimento, 

visto que a partir delas os sistemas financeiros se tornarão mais ou menos capazes 

e adequados a realizar as funções que deles se esperam. 
 
 
 
 

2.1 O financiamento como instrumento de viabilização do desenvolvimento 
brasileiro 
 
 
 

“Não se alcança bem-estar social sem desenvolvimento econômico. Não é 
 

concebível o desenvolvimento econômico sem o crescimento das empresas. Não é 

viável o crescimento das empresas sem o financiamento da produção.”151 As 

palavras de Araújo Penna destacam a importância do desenvolvimento para o bem-
estar das pessoas, das empresas para o desenvolvimento e do financiamento para o 

exercício das atividades econômicas. 
 

Como relatado no capítulo anterior, a opção do constituinte de 1988 no que 
 

diz respeito à estrutura e sistema de papéis relacionados à ordem econômica, com a 

adoção de um sistema econômico descentralizado, caracterizado por um regime de 

mercado e uma economia “de empresa”, indica um relevante papel à iniciativa 

privada, que orienta a reflexão sobre a necessidade da consolidação de um modelo 

de contínuo estímulo ao empreendedorismo. 
 

De acordo com esta concepção, a maximização desse potencial 
transformador depende de mecanismos de financiamento voltados à expansão das 
atividades econômicas desenvolvidas pelos particulares, especialmente as 

empresas,152 cuja operação pressupõe a existência de condições financeiras que as 
 
 
151 PENNA, Estella de Araújo. Desenvolvimento Econômico e Mercado de Capitais – A Nova Lei das 
S.A. Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, ano 4, nº 11, 2001, p. 267. 
152 Neste trabalho a conceituação do fenômeno “empresa” não seguirá a forma utilizada pelo Código 
 

Civil de 2002, que adota o seu perfil funcional, isto é, enquanto atividade econômica e organizada. 



 
 
 

habilitem à execução de seus objetos sociais.153 A “empresa-instituição”, assim, tem 

ampliada a sua relevância econômica e social no paradigma do século XXI.154 
 

É neste contexto que cresce de relevância o estudo do sistema financeiro 
 

nacional e, mais especificamente, do mercado de capitais, um dos seus segmentos, 
estruturas institucionais viabilizadoras da promoção do desenvolvimento, a partir de 
uma série de instrumentos e mecanismos de financiamento para o exercício e 

expansão da atividade econômica. Quanto ao tema, as palavras de Figueiredo:155 
 

Observe-se que nos Estados que se organizam em torno de 
sistemas econômicos descentralizados, baseados em valores de 
livre-iniciativa e liberdade de concorrência, como é o caso da 
República Federativa do Brasil, o sistema financeiro nacional assume 
inegável papel de ente garantidor do desenvolvimento sócio 
econômico da Nação. Isto porque se trata de relevante instrumento 
de garantia de acesso a crédito e maximização do bem-estar 
econômico. 

 
 
 

Não se pode duvidar que o tema do financiamento demanda a atenção do 
 

Direito, seja no que diz respeito ao estabelecimento do arranjo institucional mais 

adequado às finalidades de promoção do desenvolvimento, seja no sentido da 

averiguação da forma mais ajustada de intervenção do Estado na economia, 

legitimada pela necessidade de realização do interesse público e com vistas à 

perseguição do bem-estar social. 
 
 
 
 
 
 

Aqui, “empresa” deverá ser entendida como um agente de transformação, com relevantes papéis a 
serem desempenhados na sociedade, que deverá ter a sua conduta pautada em valores em busca da 
conciliação da efetivação de interesses particulares e sociais. No último capítulo desta dissertação, no 
item que trata da ética e mercados, será realizada uma abordagem mais precisa dos interesses que 
devem mover as empresas na contemporaneidade. 
153 SCHAPIRO, Mario Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do Estado na economia. São 
 

Paulo: Saraiva, 2010, p.32. 
154 A expressão “empresa-instituição” foi utilizada por Ana Bárbara Costa Teixeira, como título da 
 

dissertação apresentada no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP. Em sua 
pesquisa, a autora relata a crise epistemológica do modelo de desenvolvimento utilizado no século 
XX, pautado em crescimento econômico apenas quantitativo e acumulativo, decorrente de uma 
anunciada dissociação entre a humanidade (sociedade), suas organizações e o meio ambiente, com 
reflexos no desalinhamento entre interesses da sociedade e de suas instituições, especialmente o 
Estado e as empresas (estas focadas somente em resultados econômicos de curto prazo).TEIXEIRA, 
Ana Bárbara Costa. A empresa-instituição. São Paulo, 2010, 272f. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade do Estado de São Paulo, f. 226. 
155 FIGUEIREDO. Lições..., op. cit., p. 373-374. 



 
 
 

2.1.1 Intervenção do Estado na ordem econômica e financeira 
 
 
 

O conceito de intervenção é muito amplo e engloba diferentes formas de 

incidência do Estado sobre a economia. Cada momento histórico esteve associado a 

distintos tipos de técnicas de exercício do poder público no campo econômico: 

dirigismo, planificação, serviço público, empresa pública, supervisão e regulação. 

São técnicas diversas, com desiguais intensidades e efeitos produzidos perante o 

sistema econômico, representando, cada uma delas, uma maior ou menor liberdade 

de atuação ao setor privado.156 
 

A atuação do Estado no domínio econômico pode se dar de forma direta ou 

indireta. A atuação direta se dá mediante a configuração de empresas estatais 

(empresas públicas e sociedades de economia mista), onde surge como ator do 

processo econômico, atuando como empresário. Na atuação indireta, o faz na 

qualidade de agente normativo e regulador da atividade econômica, além de 

exercer, na forma da lei, a fiscalização, incentivo e planejamento. Em ambas as 

maneiras, diz-se que se está diante de intervenção do Estado na ordem 

econômica.157 Portanto, na esteira do ensinamento de Moreira,158 é possível 

considerar a intervenção como gênero, subdividido em duas espécies: a intervenção 

em sentido estrito (atuação material direta do interventor estatal, através do exercício 

de atividade econômica) e a regulação. 
 

Para Bandeira de Mello, três são as formas pelas quais o Estado pode 
 

intervir na atividade econômica: a) “disciplinando-a”, ou seja, impondo-lhe limitações 

a fim de compatibilizá-la com os interesses coletivos; b) “fomentando-a”, vale dizer, 

propiciando-lhe estímulos e condições necessárias ao seu desenvolvimento, 

mediante a implantação de infraestrutura, de concessão de financiamentos, de apoio 

tecnológico, de isenção de tributos etc.; c) “assumindo-a” enquanto protagonista, isto 

é, como “sujeito ativo”, como titular dela, na qualidade de agente que a explora. E 
 
 
156 ORTEGA, Ricardo Rivero. Nociones Generales sobre el Derecho Administrativo Económico. In: 
CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Marcia Walkiria dos 
(Coord.). Direito administrativo econômico. São Paulo: Atlas, 2011, p.19. 
157 SILVA, A.L.M., op. cit., p. 120. 
158 MOREIRA, Egon Bockmann. O direito administrativo contemporâneo e a intervenção do Estado na 
 

ordem econômica. [on line]. Redae – Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. 
Salvador, n.1, fev./mar./abr. de 2005. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/RED 
AE-1-FEVEREIRO-2005-EGON-BOCKMANN.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2013. 



 
 
 

conquanto possa ocorrer num mesmo Estado o uso simultâneo destas distintas 

formas de interferência, pode-se dizer que as duas primeiras – disciplina e fomento – 

são as modalidades características dos regimes políticos assentados sobre os 

postulados da propriedade privada e da livre iniciativa, enquanto a última 

modalidade, por seu turno, é expressiva dos regimes embasados no princípio do 

coletivismo econômico encarnado no Estado.159 
 

Independentemente da técnica a ser utilizada, a intervenção do Estado na 
ordem econômica apenas encontra legitimidade quando voltada à realização do 

interesse público e com vistas à perseguição do bem-estar social.160 Em outras 
palavras, impõe-se que a atuação do poder público seja no sentido de dar 

efetividade aos valores consagrados na Constituição.161 
 

Na Constituição brasileira vigente, os principais modos de intervenção do 

Estado na economia são encontrados nos artigos 173 e 174, e são: i) o Estado 

atuando, de forma excepcional, empresarialmente no setor; e ii) como agente 

normativo e regulador da atividade econômica, exercendo as funções de 

fiscalização, incentivo e planejamento.162 A norma do art. 174 indica não somente 

uma possibilidade objetiva de intervenção indireta do Estado, mas sim uma 

exigência neste sentido. O texto constitucional é claro: o Estado “exercerá” as 

funções de fiscalização, incentivo e planejamento, na qualidade de agente normativo 

e regulador da atividade econômica. Trata-se de um mandamento, não uma opção. 

A questão que se põe é a intensidade desta intervenção, o encontro de sua justa 

medida, de forma a compatibilizá-la com o valor liberdade, característica marcante 

dos Estados Democráticos de Direito.163 
 

Ao tratar da relação entre os Estados Democráticos de Direito e o mercado 

financeiro, no que diz respeito à clássica opção entre os modelos de laissez faire e 

de intervenção econômica estatal, Moreira Neto recomenda a aplicação do princípio 
 
 

159 MELLO, in: CLÈVE; BARROSO (Org.), op. cit., p. 271. 
160 FIGUEIREDO, op. cit., p.16. 
161     ECHTERHOFF, Gisele. A Ordem Econômica e a Constituição: o Papel dos Princípios 
 

Constitucionais. [on line]. Revista Conhecimento Interativo. São José dos Pinhais, v. 04, n. 02, 
jan./jun. 2010. Disponível em: <http://www.app.fiepr.org.br/revistacientifica/index.php/conhecimentoin 
terativo/article/view/48/57>. Acesso em: 18 dez. 2012. 
162 NUNES, Simone Lahorgue. Os fundamentos e os limites do poder regulamentar no âmbito do 
 

mercado financeiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 24. 
163 A questão da justa medida da intervenção estatal (regulatória) no sistema financeiro e no mercado 
 

de capitais será tratada de forma específica no Capítulo 3 deste trabalho. 



 
 
 

da subsidiariedade, que impõe um modelo conciliador, isto é, a conjugação da 

liberdade necessária com a intervenção indispensável, senão vejamos:164 
 

Como a liberdade é o fundamento dos Estados Democráticos de 
Direito, o que resta definir é sua exceção, que é a intervenção – Por 
esta razão, imediatamente se apresenta a segunda pergunta: qual 
intervenção, substitutiva (hard intervention) ou intervenção 
reguladora (light intervention) a cargo dos órgãos do Estado? A 
melhor resposta atual é possivelmente a que recomenda o princípio 
da subsidiariedade: a liberdade necessária e a intervenção 
indispensável. 

 
 
 

Assim, a livre iniciativa, que tutela a atividade econômica como instrumento 

do atendimento dos interesses das coletividades, no sentido de estimular a produção 

e circulação da riqueza com vistas à construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, encontra-se submetida à intervenção regulatória do Estado, voltada ao 

atendimento das políticas públicas de desenvolvimento econômico e social.165Deve 

se dar não de forma asfixiante, mas sim mediante o estabelecimento de “uma 
fórmula feliz para harmonizar sociedade e Estado – a liberdade necessária e a 

intervenção indispensável.”166     Portanto, hodiernamente a regulação pode ser 
entendida como “a manifestação mais significativa da intervenção, cada vez mais 
 
 
 
 
 
 
 
164 No texto original em espanhol: “Como la libertad es fundamento de los Estados Democraticos de 
Derecho, lo que resta definir es su excepción, que es la intervención – Por esta razón, 
inmediatamente se presenta la segunda pregunta: cual intervención, substitutiva (hard intervention) o 
intervención reguladora (light intervention) a cargo de los órganos del Estado? La mejor respuesta 
actual es posiblemente la que recomienda ele principio de subsidiariedad: la libertad necesaria y la 
intervención indispensable.” MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Crisis y Regulación de Mercados 
Financieros – La autoregulación regulada: una respuesta posible? Exposición en el Seminário de 
Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, en junio de 2009. Revista de 
Administración Pública. Madrid, n. 180, septiembre/diciembre 2009, pp. 9-19. Disponível em: 
<http://www.pt.sribd.com/doc/94351784/Diogo-de-Figueiredo-moreira-neto-RAP180>. Acesso em: 21 
set. 2012. 
165 SOUTO, Marcos Juruena Villella. A Função Regulatória. In: _____; MARSHAL, Carla C. (Coord.). 
 

Direito Empresarial Público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 20-21. 
166 No original, o texto: “[...] una fórmula feliz para harmonizar sociedad y Estado – la libertad 
necesaria y la intervención indispensable.” MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Crisis y 
 

Regulación de Mercados Financieros – La autoregulación regulada: una respuesta posible? 
Exposición en el Seminário de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, en 
junio de 2009. Revista de Administración Pública. Madrid, n. 180, septiembre/diciembre 2009, pp. 9-
19. Disponível em: <http://www.pt.sribd.com/doc/94351784/Diogo-de-Figueiredo-moreira-neto-
RAP180>. Acesso em: 28 set. 2012. 



 
 
 

preocupada em não obstaculizar a iniciativa privada, sem descuidar dos interesses 

públicos.”167 
 

No que diz respeito ao incentivo e fomento ao exercício da atividade 
 

econômica, a tarefa do Estado engloba, entre outros pontos igualmente importantes, 

duas questões cruciais nos modelos de economia descentralizada, de natureza 

capitalista e fundadas na livre iniciativa, as quais devem ser consideradas 

complementares entre si: i) garantir a aplicação de meios e recursos financeiros 

imprescindíveis ao processo de desenvolvimento nacional; ii) assegurar o 

funcionamento eficiente dos mercados. 
 
 
 
 

2.1.2 O princípio da garantia da aplicação dos meios financeiros necessários 

ao desenvolvimento e a incumbência prioritária do Estado de assegurar o 

funcionamento eficiente dos mercados. 
 
 
 

Com exatidão, Tavares anuncia as Constituições que emergiram após a II 
guerra como defensoras naturais da ideia de valores fundamentais dominantes na 
sociedade. Assim, elas incorporam carga axiológica e albergam, em suas normas, 

diretrizes, comandos ou objetivos a serem atingidos.168 
 

A assertiva acima conduz ao entendimento de que as normas constitucionais 
 

contemplam não somente regras, mas também princípios. Os princípios 

fundamentam o ordenamento jurídico e são as suas normas-chave, atuando como 

vínculos a estabelecer um bloco sistemático, no sentido de conferir unidade ao 

sistema jurídico. São entendidos como o oxigênio das Constituições na época do 
 
 
 
 
 
 
 
167 No original, o texto: “[...] la manifestación más significativa del intervencionismo, cada vez más 
preocupado de no entorpecer la libre iniciativa privada, sin descuidar los interesses públicos.” 
ORTEGA, in: CARDOZO; QUEIROZ; SANTOS (Coord.), op. cit., p.19. 
168 Segundo o autor, “as Constituições, em tempos mais remotos, eram entendidas apenas como 
 

documentos de divisão e estruturação do poder, com a respectiva delimitação de competências.” 
TAVARES, André Ramos. Princípios Constitucionais. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, 
Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Tratado de direito constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 398. 



 
 
 

pós-positivismo e graças a eles os sistemas constitucionais assumem unidade de 

sentido e auferem a valoração de sua ordem normativa.169 
 

Tal como ensina Ferreira Filho,170 “mesmo em Estados que possuem 
 

Constituição escrita, se desenvolvem normas não escritas que completam ou 

interpretam as normas escritas”. Esta concepção em que se ampara o professor 

português tem servido de base para que a doutrina, no que diz respeito à tipologia 

dos princípios, refira como constitucionais não somente aqueles princípios que se 

encontram expressamente referidos no texto da Constituição, assim como outros 

que possam ser inferidos a partir dele.171 Assim, as estruturas constitucionais 

democráticas contemporâneas são compostas por: i) princípios explícitos, recolhidos 
nos textos das Constituições; ii) princípios implícitos: deduzidos como resultado da 

análise de preceitos constitucionais.172 
 

Ao invés de aprofundar o estudo das possíveis definições para “princípios 
 

constitucionais”, é oportuno procurar identificar suas principais características, assim 

sintetizadas por Ramos:173 
 

1. Têm a qualidade inquestionável de norma jurídica, e por se 
encontrarem no vértice do sistema jurídico possuem grau mais alto 
de positividade do que aqueles inseridos nos Códigos, em face do 
que são proprietários de maior peso. Por tudo, qualificam-se como 
norma de eficácia suprema. 

 
2. São as normas-chave da ordem jurídico-constitucional, vale dizer, 
operam como vínculos que congregam as normas constitucionais, e 
assim respondem pela formação unitária e coerente do sistema. 

 
3. São fontes primárias de normatividade, de modo que submetem 
toda a criação, interpretação e aplicação do Direito; Significa dizer 
que exigem a adequação das normas secundárias e de todas as 
ações e procedimentos aos valores que materializam. 

 
4. São expressão dos valores fundamentais que a vontade social 
elege, característica da qual extraem sua autoridade e legitimidade. 

 
5. Corporificam os ideais maiores da sociedade, pelos quais se 
definem a identidade político-ideológica do Estado, se fixam as 

 
 
169 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed., atual. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 
 

271-288. 
170 FERREIRA FILHO, op. cit., p. 416. 
171 RAMOS, op. cit., p. 270-271. 
172 GRAU, op. cit., p. 152. 
173 RAMOS, op. cit., p. 262. 



 
 
 

premissas básicas da ordem jurídica, se conformam as estruturas 
institucionais concebidas, se estabelecem os direitos e garantias 
fundamentais da cidadania, aos quais se acha vinculado o exercício 
do poder; enfim, retratam objetivamente as conquistas historicamente 
acumuladas pelas experiências sociais, políticas, econômicas, 
jurídicas etc., de uma comunidade. 

 
 
 

Especificamente em relação às Constituições econômicas, estas podem ser 

encaradas em dois sentidos: formal e material. No aspecto formal, reúnem um 

conjunto de normas inseridas nos textos constitucionais, definidoras de pontos 

fundamentais da organização jurídica das economias; em sua dimensão material, 

abrangem todas aquelas normas indicadoras de matérias essenciais das 

organizações econômicas, estejam ou não expressamente referenciadas nas 

Constituições escritas.174 Nessa linha de posicionamento, resta indiscutível a 

possibilidade de se inferir, nas Constituições econômicas, princípios não 

expressamente estabelecidos pelo legislador constituinte, mas que, pela sistemática 

constitucional, fazem-se presentes de forma implícita. 
 

Dentre os diversos princípios explícitos e implícitos consagrados nas 
 

constituições atuais, um deles, previsto expressamente nas Constituições de 

Portugal (art. 101),175 Moçambique (art. 126)176 e Timor Leste (art. 142),177 tem maior 
relação com a presente investigação e merece análise: o princípio da garantia da 

aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento. Não sendo escrito 

na Constituição brasileira, poderia ser considerado implícito em seu texto? 
 
 
 
 
 
174 FERREIRA FILHO, op. cit., p. 380-381. 
175 PORTUGAL. CRP/76. Constituição da República Portuguesa. Art. 101. O sistema financeiro é 
 

estruturado por lei de forma a garantir a formação, a captação e a segurança das poupanças, bem 
como a aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social. [on 
line]. Disponível em <http://www.dre.pt/comum/html/legis/crp.html>. Acesso em: 10 dez. 2012. 
176 MOÇAMBIQUE. CRM/04. Constituição da República de Moçambique. Art. 126. O sistema 
 

financeiro é organizado de forma a garantir a formação, a captação e a segurança das poupanças, 
bem como a aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social do 
país. [on line]. Disponível em <http://www.mozambique.mz/pdf/constituicao.pdf>. Acesso em: 10 dez. 
2012. 
177 TIMOR LESTE. CRDTL/02. Constituição da República Democrática de Timor Leste. Art. 142. O 
 

sistema financeiro é organizado por lei de forma a garantir a formação, a captação e a segurança das 
poupanças, bem como a aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico 
e social. [on line]. Disponível em <http://www.timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2011/11/CRDTL-
Anotada)PORTAL1.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2012. 



 
 
 

Ao referenciar o desenvolvimento já no preâmbulo e enunciá-lo como um 

objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, o legislador constituinte o 

alçou ao patamar de valor supremo da sociedade brasileira, corporificando os ideais 

maiores do corpo social. Assim, a sua promoção não pode ser tratada como mero 

ideal, mas algo a ser efetivamente perseguido e assegurado pelo Estado. Isto 

significa que, no caso brasileiro, o desenvolvimento necessita ser socialmente 

inclusivo e melhor distribuído entre as regiões do país, gerador de empregos cada 

vez mais qualificados, assim como de renda, qualidade de vida e bem estar. 

Desenvolvimento que sinalize um futuro mais promissor, capaz de reduzir o 

inaceitável hiato entre o realizável e o realizado em matéria de direitos fundamentais. 

Nesta esteira, a sua realização não pode prescindir de meios financeiros e recursos 

capazes de incrementá-lo permanentemente, a partir das alternativas institucionais 

disponíveis. 
 

No modelo estipulado na Lei Fundamental, o Estado, em regra, não 
 

explorará diretamente atividade econômica, sendo esta exercida prioritariamente 

pela iniciativa privada. De acordo com esta concepção, como não exerce atividade 

econômica (ou se o faz em mínima escala), o Estado não tem (ou tem muito 

reduzida) capacidade de produção suficiente da riqueza de que necessita para 

assegurar a todos uma existência digna, devendo atuar no sentido da consolidação 

de um ambiente de estímulo ao empreendedorismo e favorável ao exercício e 

expansão da atividade econômica. Isto significa que deve ser assumido como 

incumbência prioritária do Estado brasileiro o funcionamento eficiente dos 

mercados,178 que tem no financiamento um de seus principais pressupostos. 
 

Pelas razões aduzidas, o princípio da garantia da aplicação dos meios 

financeiros necessários ao desenvolvimento se infere a partir da sistemática 

constitucional, devendo repercutir diretamente no arranjo nacional no sentido de 

propiciar as mais diversas alternativas de financiamento para a atuação dos agentes 

econômicos. Tal concepção impõe ao sistema financeiro nacional (e, por 

conseguinte, aos mercados em que se subdivide e instituições que o compõem) 

alguns papéis específicos em busca da efetivação do desenvolvimento, tais como o 
 
 
178 Esta incumbência é expressamente prevista na alínea f do art. 81 da Constituição da República 
Portuguesa. PORTUGAL. CRP/1976. Art. 81. Incumbe prioritariamente ao Estado no âmbito 
econômico e social: ... f) Assegurar o funcionamento eficiente dos mercados... 



 
 
 

estímulo à formação, captação e segurança das poupanças, para a sua destinação 

aos investimentos produtivos e transformadores. Particularmente em relação à 

captação, este princípio deve orientar a criação de uma série de mecanismos de 

atração de fluxos de investimentos internacionais, de modo que tais recursos, 

somados à poupança interna, sejam direcionados para impulsionar projetos capazes 

de incrementar o processo de reformas econômicas e sociais de que o país 

necessita. 
 
 
 
 

2.2 A intermediação financeira e as diferentes alternativas institucionais de 
 

organização financeira 
 
 
 
 

Qualquer estudo que tenha como objeto a análise de temas relacionados 
 

aos sistemas financeiros, assim como aos mercados que o compõem, depende de 
um entendimento adequado do fenômeno da intermediação financeira, vale dizer, do 
conjunto de operações que têm como objetivo propiciar a transferências de recursos 

financeiros entre poupadores e tomadores de capital.179E a exata compreensão 
desses mecanismos de intermediação não pode prescindir da análise de dois 

conceitos clássicos da teoria econômica: poupança e investimento.180 
 
 
 
 
 
179 CAVALCANTE, Francisco; MISUMI, Jorge Yoshio; RUDGE, Luiz Fernando. Mercado de capitais: o 
 

que é, como funciona. 7. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 36. 
180 Interessante o exemplo encontrado na doutrina, que facilita o adequado entendimento dos 
referidos conceitos: “o exemplo clássico que permite a imediata compreensão dos conceitos de 
 

poupança e investimento é o da chamada „economia de Robinson Crusoé. Crusoé, após sobreviver a 
um naufrágio, passou a habitar uma ilha deserta, alimentando-se do produto de sua pescaria diária. 
Podemos imaginar que, após algum tempo, decide fabricar uma rede, com o que aumentaria a 
quantidade de peixes pescados e teria mais tempo para o lazer. Para ter um dia inteiro dedicado a 
fabricar a rede, deveria diminuir o seu consumo diário de peixe, de sorte que a quantidade pescada 
pudesse alimentá-lo por dois dias. O primeiro ato, de abstenção de consumo, constitui tipicamente um 
ato de poupança, que pode ser definida como a parte da produção não consumida. Já o segundo ato, 
de utilização dos recursos poupados para a produção da rede, um bem de capital, constitui um 
investimento. Na economia primitiva de Crusoé, as figuras de poupador e investidor concentram-se 
na mesma pessoa, que pode, ademais, ajustar os volumes desejados de poupança e investimento. 
Já na moderna economia de mercado, existe uma multiplicidade de agentes econômicos – governo, 
empresas, unidades familiares, indivíduos, etc. – com intenções diversas de investimento e 
poupança, que assim podem ser classificados: os agentes „deficitários‟, que são aqueles cujas 
pretensões de investimento excedem a sua capacidade de geração de poupança; e os agentes 
„superavitários‟, cuja capacidade de poupança supera as suas necessidades de investimento.” 
EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de capitais – regime jurídico. 3. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2011, p. 1. 



 
 
 

Esses dois componentes são variáveis fundamentais e podem ser 

entendidos como o núcleo de todo e qualquer sistema financeiro, desse modo, 

elementos-chave no funcionamento de uma economia. Consequentemente, 

qualquer política ou plano de desenvolvimento deverá estabelecer, dentre seus 

objetivos, a tarefa de criação de instituições capazes de aumentar a eficiência do 

processo de mobilização dos excedentes para o investimento.181 
 

Para Andrezo e Lima, é possível definir poupança como a parte da renda 

não consumida, ao passo que o investimento consistiria na utilização dos recursos 
poupados, próprios ou de terceiros, com a meta de aumentar a capacidade 

produtiva.182 Assim, a ideia central que está por trás do conceito de investimento 

consiste na aplicação de recursos presentes, voltados a melhorias de produção e 

maior geração de riqueza futura,183 o que é determinante para a elevação dos 

padrões gerais de desenvolvimento, qualidade de vida e bem-estar de uma 

sociedade. 
 

Os conceitos apresentados acima permitem concluir que ambos os institutos 
 

se encontram interligados, ou seja, “para que exista investimento, é necessário que 
ocorra prévia ou simultaneamente poupança e que existam instituições e 

mecanismos capazes de transformar esses excedentes em investimento.”184 Então, 

a transformação da poupança em investimento produtivo depende da presença 
destas instituições e mecanismos aptos a operar a transferência de recursos entre 

agentes poupadores, que os possuem em excesso, e agentes tomadores, vale dizer, 

aqueles que necessitam de capital.185 
 
 
 
 
 

181 TRUBEK, David M.; VIEIRA, Jorge Hilário Gouvêa; SÁ, Paulo Fernandes de. In: RODRIGUEZ, 
José Rodrigo (Org.). Direito, planejamento e desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro 
(1965-1970). São Paulo: Saraiva, 2011, p. 69. 
182     ANDREZO, Andrea F.; LIMA, Iran Siqueira. Mercado Financeiro: Aspectos Conceituais e 
 

Históricos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 1. 
183 LAMEIRA, Valdir de Jesus. Mercado de Capitais. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
 

2003, p. 2. 
184 ANDREZO; LIMA, op. cit. p. 3-4. 
185 Luiz Leonardo Cantidiano evidencia a fundamental importância da poupança interna (aquela 
 

parcela da riqueza que os cidadãos deixam de consumir) para o desenvolvimento, quando destinada 
a investimentos produtivos. Neste sentido, destaca que o Brasil poupa de forma insuficiente se 
comparado a outros países. Por fim, realça a “necessidade que tem o Brasil de fazer com que cada 
um de seus habitantes passe a poupar maior quantidade de recursos, destinando-os a investimentos 
no setor produtivo da economia.” CANTIDIANO, Luiz Leonardo. Direito societário e mercado de 
capitais. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 169-170. 



 
 
 

Certamente, a canalização de fluxos financeiros para as alternativas 

socialmente mais desejáveis de investimento é de crucial importância para qualquer 

sociedade econômica moderna, com impactos positivos na produtividade, eficiência 

e, consequentemente, no bem-estar dos indivíduos. Daí decorre o dever do Estado 

de fomentar a acumulação de poupança e estimular o seu direcionamento para o 

investimento, que irá desaguar num maior nível de captação de recursos por parte 

dos agentes econômicos, incrementando as possibilidades de geração de riqueza. E 

o sistema financeiro, através de suas instituições e instrumentos, é o responsável 

pela intermediação desses recursos, possibilitando o acúmulo e alocação eficiente 

das poupanças para incrementar a economia.186 Quanto ao tema, as lições de 

Andrezo e Lima:187 
 

O mercado financeiro deve possibilitar que os agentes econômicos 
sejam colocados em contato, direto ou indireto, a um custo mínimo e 
com as menores dificuldades possíveis. Ao fazer isso, esse mercado 
possibilita uma otimização da utilização dos recursos financeiros da 
economia, resultando em um aumento geral da produtividade, da 
eficiência e do bem-estar da sociedade. 

 
 
 
 

Basicamente, pode-se dizer que os sistemas financeiros dos Estados 

contemporâneos se encontram baseados em diferentes tipos de organização 

institucional financeira (sistemas baseados nos mercados de capitais; sistemas 

baseados na participação dos governos e bancos públicos; e sistemas baseados em 

instituições financeiras privadas), com igual diversidade no que diz respeito ao modo 

de desempenho de suas funções. Neste sentido, as precisas observações de 

Zysman:188 
 
 
 
186 “O mercado financeiro existe justamente porque alguns agentes econômicos poupam mais do que 
investem, enquanto outros investem mais do que poupam, sendo necessário transferir recursos de 
uns para outros, para maior otimização dos recursos disponíveis na economia.” EIZIRIK, Nelson et al. 
Mercado de capitais – regime jurídico. 3. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 1. 
187 ANDREZO; LIMA, op. cit., p. 3-4. 
188 Texto no original em inglês: “There are three distinct tipes of financial sistems, each of wich has 
 

different consequences for the political ties between banks, industry and finance, as well as different 
implications for the process by wich industrial change occurs. The three types are: i) a system based 
on capital markets with resources allocated by prices estabilished in competitive markets; ii) a credit-
based system with critical prices administered by goverment, and; iii) a credit-based system 
dominated by financial institutions.” ZYSMAN, John. Governments, Markets and Growth: Financial 
Systems and Politics of Industrial Change. (Fourth printing) New York, EUA: Cornell Paperbacks, 
1994, p. 55. 



 
 
 

Existem três distintos tipos de sistemas financeiros, cada um com 
consequências diferentes para os laços políticos entre bancos, 
indústria e finanças, assim como implicações diferentes para o 
processo de mudança industrial. Os três tipos são: i) um sistema 
baseado no mercado de capitais com recursos alocados pelos 
preços estabilizados em mercados competitivos; ii) um sistema de 
crédito baseado em preços administrados pelo governo; e iii) um 
sistema de crédito dominado por instituições financeiras. 

 
 
 

Estas diferentes opções institucionais de organização financeira implicarão 
 

em modos diversos de ajuste às realidades dos Estados nacionais, os quais 

estruturarão arranjos internos compatíveis com as ideologias consagradas em suas 

constituições, levando em consideração os respectivos sistemas econômicos 

adotados, seus fundamentos, princípios e objetivos fundamentais estatuídos para 

serem alcançados. Tais escolhas políticas são primordiais e cruciais para a 

promoção do desenvolvimento, visto que a partir delas os sistemas financeiros se 

tornarão mais ou menos capazes e adequados a realizar as funções que deles se 

esperam. 
 

Na Constituição de 1988, garantir o “desenvolvimento nacional” é um dos 
 

objetivos fundamentais do Estado brasileiro. Assim, anota Tavares, a busca deste 
desiderato implicará uma consideração acerca do modelo com maiores 

possibilidades de promovê-lo,189 o que remete ao estudo do sistema financeiro e de 

suas relações com o desenvolvimento. 
 
 
 
 

2.3 Sistema financeiro e as suas relações com o desenvolvimento 
 
 
 

A literatura tem reconhecido um sistema financeiro como estrutura, 

programa e propósitos.190 Na verdade, consiste em um conjunto de instituições 
voltadas a propiciar condições satisfatórias para a manutenção de um fluxo contínuo 

de recursos entre poupadores e investidores,191 isto é, a transferência de capitais 
 
 
189 TAVARES, André Ramos. Princípios Constitucionais. In: MARTINS; MENDES; NASCIMENTO 
 

(Coord.), op. cit., p. 421. 
190 NASCIMENTO, op. cit., p. 171. 
191 FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. 15. ed., rev. e atual.. Rio de 
 

Janeiro: Qualitymark, 2002, p. 15. 



 
 
 

dos ofertadores finais para os tomadores finais. Dentre outros objetivos, visa criar 

condições para que os títulos e valores mobiliários tenham liquidez no mercado,192 

possibilitando a sua negociação. 
 

O sistema financeiro se encontra baseado em um processo contínuo de 

mudança que almeja maximizar a utilidade que o capital representa,193 possibilitando 

assim que um determinado agente, inserido num dado contexto da economia, mas 

“sem perspectivas de aplicação, em algum empreendimento próprio, da poupança 

que é capaz de gerar, seja colocado em contato com outro, cujas perspectivas de 

investimento superam as respectivas disponibilidades de poupança.”194 Ao viabilizar 

dita transferência, contribui para a alocação ótima de meios financeiros na economia 

– melhor aproveitamento dos recursos escassos para a maior geração possível de 

riqueza e bem-estar -, e se constitui como importante instrumento para a 

consecução dos objetivos fundamentais das sociedades econômicas 

contemporâneas. 
 

Para Santos, nos dias atuais, “imaginar uma economia sem instituições 
 

financeiras seria uma tarefa árdua”. Com efeito, tal situação se apresentaria como 

extremamente ineficiente, dado que “cada agente só poderia investir se tivesse 

antecipadamente realizado poupanças”, e assim impossibilitaria que “indivíduos com 

bons projetos de investimento, mas desprovidos de meios financeiros, levassem a 

cabo tais projetos”.195 Deste modo, é possível afirmar que o sistema financeiro, ao 

possibilitar a cessão de recursos dos indivíduos com poupança positiva aos que não 

a detêm, realiza uma função fundamental, que pode ser considerada intimamente 

relacionada com o desenvolvimento. Aliás, tal como professa Pinheiro, “não há um 

país desenvolvido sem um bom sistema financeiro.”196 Isto significa que a ordem 

econômica e financeira deve ser considerada como fator-chave na capacidade de 
 
 
192 RUDGE, Luiz Fernando; CAVALCANTE, Francisco. Mercado de Capitais. 3. ed., rev. e aum. Belo 
 

Horizonte: CNBV, 1996, p. 47. 
193 LAMEIRA, Valdir de Jesus. Mercado de Capitais. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
 

2003, p. 6. 
194 FORTUNA, op. cit., p. 15. 
195 SANTOS, Fernando Teixeira dos. Avaliação Geral e Perspectivas de Regulação do Mercado de 
 

Capitais. In: Colóquio Internacional “A Regulação Financeira em Portugal num Mercado em 
Mudança”, realizado em 15 e 16 de novembro de 2001, no Centro Cultural de Belém, na cidade de 
Lisboa/Portugal. Disponível em: <http://www.fd.uc.pt/cedipre/pdfs/coloquios/ci_regulacaofinanceira/F 
TeixeiraSantos_resumo.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2013. 
196 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, Economia e Mercados. Rio de Janeiro: 
 

Elsevier, 2005, p.449. 



 
 
 

transformação de uma sociedade, em sua eterna busca por estados de coisas 

superiores, para a redução do hiato entre o realizável e o realizado em matéria de 

direitos fundamentais. 
 

Segundo salienta Oliveira,197 “o desenvolvimento deve ser encarado como 

um processo complexo de mudanças e transformações de ordem econômica, 

política e, principalmente, humana e social”. Diferentemente do crescimento, que é 

um dado meramente econômico, pressupõe o estabelecimento de uma série de 

ajustes e arranjos institucionais adequados às realidades nacionais, voltados à 

criação de um ambiente capaz de albergar um crescimento sustentável e contínuo, 

acompanhado de geração de riqueza, qualidade de vida e bem-estar para as 

pessoas. Desse modo, é preciso observar que tal complexo de mudanças está 

intimamente ligado à necessidade de maximização da utilidade que os recursos 

financeiros representam para os agentes econômicos e à capacidade de sua 

transferência adequada, que permita a sua alocação ótima na economia. 
 

Neste cenário, apresenta-se como imprescindível a formação do chamado 
 

capital de investimento, ou seja, recursos que sirvam como fontes de financiamento 
para os agentes responsáveis pelo exercício da atividade econômica. 

Consequentemente, conforme enuncia Mosquera,198 a crucial e complexa questão 

da “temática do desenvolvimento equilibrado do país vincula-se diretamente com a 
necessidade de uma mobilização da poupança nacional adequada, que direcione o 

financiamento para aqueles carentes de capital”,199 mas com bons projetos de 
investimento. 
 
 
 
 

2.4 Alternativas de organização econômica e financeira: financiamentos 
 

públicos e privados como modelos de análise 
 
 
 
 
 
 
197 OLIVEIRA, Gilson Batista de. Uma discussão sobre o conceito de desenvolvimento. [on line]. Rev. 
FAE, Curitiba, v. 5, n. 2, p.37-48, maio/ago. 2002. Disponível em: <http://www.fae.edu/publicacoes/pdf 
/revista_da_fae/fae_v5_n2/uma_discussao_sobre.pdf>. Acesso em: 13 set. 2012. 
198 MOSQUERA, Roberto Quiroga. Os Princípios Informadores do Direito do Mercado Financeiro e de 
 

Capitais. In: _____ (Coord.). Aspectos Atuais do Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. São 
 

Paulo: Dialética, 1999, p. 264. 
199 Ibid, p. 264. 



 
 
 

As alternativas de organização econômica e financeira assumem especial 

importância no presente trabalho. Não apenas por sua relevância na investigação 

das capacidades dos diferentes sistemas para alcançarem as funções almejadas, 

mas também pelo fato de que tanto a escolha do arranjo institucional adequado a 

cada realidade nacional quanto o papel do direito em relação a tais arranjos têm 

gerado grandes controvérsias na doutrina. 
 

No que diz respeito ao arranjo institucional, parte da doutrina proclama a 

presença do Estado como agente financeiro no direcionamento de créditos para 

projetos da iniciativa privada, apontando a fragilidade dos mercados de capitais e de 

crédito para este desiderato. Descreve-se que, em países ainda em 

desenvolvimento, a maior carência de recursos financeiros demanda uma 

participação mais ativa do poder público como agente financeiro responsável por 

estimular a economia. No Brasil, esta posição é defendida por Schapiro, que 

defende um arranjo jurídico institucional baseado na intervenção direta do Estado na 

mobilização financeira e no direcionamento do crédito, destacando a atuação do 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (banco público 

de desenvolvimento, constituído sob a forma de empresa pública) no financiamento 

de longo prazo da economia:200 
 

A presença do Estado como agente financeiro tem sido uma 
característica bastante presente na organização econômica do país. 
Em função das falhas apresentadas pelos mercados financeiros 
nacionais, tanto de capitais como de crédito, seja na captação de 
recursos, seja na sua alocação para empreendimentos portadores de 
externalidades positivas para o desenvolvimento, os agentes 
financeiros públicos têm se responsabilizado pelo estabelecimento 
de mecanismos compulsórios de poupança e pelo direcionamento do 
crédito para os projetos corporativos identificados como estratégicos. 
O desempenho de atores como o Banco do Brasil, a Caixa 
Econômica Federal, o BNH e, notadamente, o BNDES, ao longo das 
últimas décadas, é exemplo deste modo de organização institucional, 
no qual o Estado exerce um papel proeminente na mediação das 
relações financeiras. Desde o início da empreitada industrial até o 
presente momento, tem cabido ao Estado a maior parte dos 
financiamentos de longo prazo do país, assim como também tem 

 
 
 

200 SCHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: os 
limites do paradigma Rule of Law e a relevância das alternativas institucionais. [on line]. Revista 
Direito GV, nº 11, p. 213-252, jan./jun. 2010. Disponível em: 
<http://www.direitogv.fgv.br/sites/direitogv.fgv.br/files/11_1.pdf>. Acesso em: 20 out. 2012. 



 
 
 

sido sua responsabilidade formar a base financeira (funding) a qual 
tem dado suporte a essa forma de intervenção. 

 
 
 

Contra essa perspectiva, há autores que questionam a possibilidade de 
 

ampliação dos investimentos públicos e defendem a necessidade de incremento nos 
investimentos oriundos da iniciativa privada, cenário em que o mercado de capitais é 
considerado elemento chave nessa ampliação. Entende-se que, “para suprir a sua 
demanda por financiamento, as grandes empresas necessitam de capitais em busca 

de investimentos de médio ou longo prazo em valores mobiliários”201 Segundo o 

entendimento de Ribeiro,202 
 

A retomada dos investimentos hoje já não pode contar com o 
aumento do investimento público ou com o afluxo de poupança 
externa, sendo claro o esgotamento do modelo nacional 
desenvolvimentista de décadas passadas. É necessário estimular a 
poupança e o investimento privados. [...]. Um sistema financeiro e um 
mercado acionário bem desenvolvido são a chave para resolver 
esses     impasses     no     fomento ao investimento, oferecendo 
disponibilidade imediata aos investidores e longos prazos para 
projetos de alto retorno e grande tempo de maturação. 

 
 
 

Parte da discussão em torno da intervenção direta na economia via banco 

público de desenvolvimento é bem sintetizada no artigo Leviathan as a Minority 

Shareholder: A Study of Equity Purchases by the Brazilian National Development 

Bank (BNDES), 1995-2003. Lazzarini e Musacchio destacam que os debates em 

torno da questão têm se resumido a se o Estado deve ou não adquirir participações 

societárias em empresas privadas, deixando-se de lado a forma como tais 

intervenções precisam acontecer para forjar os resultados esperados. Segundo os 

autores, há um efeito positivo e significativo da participação minoritária do BNDES 

no desempenho das empresas, aumentando a sua capacidade de realização de 

investimentos de longo prazo. Por outro lado, tal efeito positivo seria neutralizado 

nas hipóteses de participações do banco em empresas associadas a grupos 
 
 
201 KÜMPEL, Siegfried. Direito do Mercado de Capitais – do ponto de vista do direito europeu, alemão 
 

e brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 22. 
202 RIBEIRO, Ivan Cesar. CVM e Judiciário: o efeito da incerteza jurídica nos investimentos em ações 
e a justiça especializada. [on line]. Revista Direito GV 5, v. 3, n. 1, p.035-056 jan./jun.2007. Disponível 
 

em <http://www.direitogv.fgv.br/sites/direitogv.fgv.br/files/rdgv_05_pp035-056.pdf>. Acesso em: 25 
out. 2012. 



 
 
 

empresariais, sejam estatais ou privados, em que as alocações de recursos podem 

ser determinadas por razões outras que não a eficiência. Em sua conclusão, o 

trabalho sugere que os policy makers devem considerar a participação minoritária do 

BNDES como boa ferramenta de política pública, mas que é preciso evitar empresas 

públicas ou privadas associadas a grupos empresariais com má governança 

corporativa, com os investimentos sendo concentrados em empresas privadas com 

boa governança e dificuldades de financiar os seus investimentos através do 

mercado de capitais.203 
 

Para além das controvérsias doutrinárias a respeito da intervenção direta do 
Estado na economia, no caso, através de aquisição de participações societárias por 

bancos públicos,204 convém registrar que o fortalecimento do mercado de capitais foi 
definido pelo próprio BNDES como um fator-chave para a realização das metas 

fixadas pelo Plano Estratégico do Banco para o período de 2000 a 2005, que tinha o 
objetivo de elevar a competitividade da economia brasileira, priorizando tanto a 

redução das desigualdades sociais quanto a manutenção e geração de empregos.205 
 

Após o exame dos argumentos de ambas as partes, conclui-se que, em 

princípio, nenhum desses diferentes arranjos é mais compatível do que os outros ou 

mais capaz de produzir, por si só, os efeitos que se espera de um sistema financeiro. 

Diante de uma ordem econômica e financeira como a brasileira, pautada no princípio 

da garantia da aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento, 
 
203 LAZZARINI, Sergio G.; MUSACCHIO, Aldo. Leviathan as a Minority Shareholder: A Study of Equity 
Purchases by the Brazilian National Development Bank (BNDES), 1995-2003. Harvard Business 
School BGIE Unit Working Paper n. 11-073, jan. 2011. [on line]. Disponível em: 
<http://www.dx.doi.org/10.2139/ssrn.1745081>. Acesso em: 08 jul. 2013. 
204      No caso brasileiro, essa participação tem sido levada a efeito pela BNDES 
PARTICIPAÇÕES S/A. - BNDESPAR é uma sociedade por ações constituída como subsidiária 
integral da empresa pública BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 
– BNDES, e tem por objeto social: i) realizar operações visando à capitalização de empreendimentos 
controlados por grupos privados, observados os planos e políticas do BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES; ii) apoiar empresas que reúnam condições 
de eficiência econômica, tecnológica e de gestão e, ainda, que apresentem perspectivas adequadas 
de retorno para o investimento, em condições e prazos compatíveis com o risco e a natureza de sua 
atividade; iii) apoiar o desenvolvimento de novos empreendimentos, em cujas atividades se 
incorporem novas tecnologias; iv) contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, por 
intermédio do acréscimo de oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do 
capital de empresas, e v) administrar carteira de valores mobiliários, próprios e de terceiros. Fonte: 
BNDES. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/institucional/O_BN 
DES/Legislacao/estatuto_bndespar.html>. Acesso em: 08 jul. 2013. 
205 BRASIL. BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. BNDES. 
 

Informe nº 166, dez.2002/jan. 2003. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/si 
tes/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/inf_bndes/inf_0103.pdf>. Acesso em: 07 mar. 
2013. 



 
 
 

não se deve prescindir de possibilidades, tratando os distintos arranjos como 

excludentes ou concorrentes, mas sim tê-los como complementares. Somente a 

soma de suas capacidades propiciará o funcionamento eficiente dos mercados e sua 

contribuição ao desenvolvimento; somente o sincretismo conduzirá à melhor 

consequência para a coletividade. 
 

Antes, no entanto, de aprofundar as questões que constituem o objetivo 

desta dissertação, imprescindível o conhecimento acerca dos aspectos principais do 

modelo nacional. 
 
 
 
 

2.5 Sistema financeiro nacional 
 
 
 

A Constituição de 1988 foi a primeira na experiência brasileira a dar 
 

tratamento ao sistema financeiro, criando um artigo específico, o de número 192, 

constante de seu capítulo IV, do título VII (“Da Ordem Econômica e Financeira”).206 
 

Na redação original da Carta de Outubro, o art. 192 era assim definido:207 
 
 

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a 
promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos 
interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que 
disporá sobre: 

 
I – a autorização para o funcionamento das instituições financeiras, 
assegurado às instituições bancárias oficiais e privadas acesso a 
todos os instrumentos do mercado financeiro bancário, sendo vedada 
a essas instituições a participação em atividades não previstas na 
autorização de que trata este inciso; 

 
II – autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, 
previdência e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador e 
do órgão oficial ressegurador; 

 
III – as condições para a participação no capital estrangeiro nas 
instituições a que se referem os incisos anteriores, tendo em vista, 
especialmente: 

 
a) os interesses nacionais; 

 
 
 

206 NUNES, Simone Lahorgue. Os fundamentos e os limites do poder regulamentar no âmbito do 
 

mercado financeiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 57. 
207 CRFB/88. Brasília: Ministério da Educação/Esplanada dos Ministérios, 1988, p. 127-129. 



 
 
 

b) os acordos internacionais; 
 

IV – a organização, o funcionamento e as atribuições do banco 
central e demais instituições financeiras públicas e privadas; 

 
V – os requisitos para a designação de membros da diretoria do 
banco central e demais instituições financeiras, bem como os seus 
impedimentos após o exercício do cargo; 

 
VI – a criação de fundo ou seguro, com o objetivo de proteger a 
economia popular, garantindo créditos, aplicações e depósitos até 
determinado valor, vedada a participação de recursos da União; 

 
VII – os critérios restritivos da transferência de poupança de regiões 
com renda inferior à média nacional para outras de maior 
desenvolvimento; 

 
VIII – o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos 
para que possam ter condições de operacionalidade e estruturação 
próprias das instituições financeiras; 

 
§ 1º A autorização a que se referem os incisos I e II será inegociável 
e intransferível, permitida a transmissão do controle da pessoa 
jurídica titular, e concedida sem ônus, na forma da lei do sistema 
financeiro nacional, a pessoa jurídica cujos diretores tenham 
capacidade técnica e reputação ilibada, e que comprove capacidade 
econômica compatível com o empreendimento. 

 
§ 2º Os recursos financeiros relativos a programas e projetos de 
caráter regional, de responsabilidade da União, serão depositados 
em suas instituições regionais de crédito e por elas aplicados. 

 
§ 3º As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer 
outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão 
de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a 
cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, 
punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei 
determinar. 

 
 
 

A Emenda Constitucional nº 40, de 2003, além de alterar a redação do caput 
 

do art. 192, revogou todos os seus incisos, alíneas e parágrafos. Desde então, o 
 

dispositivo constitucional passou a ostentar a seguinte conformação: 
 
 

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. 

 
 
 
 

Esses dispositivos (objetivos), inseridos num texto constitucional que faz 
 

alusão a uma única ordem ao invés de duas - a Carta Política não sistematiza uma 

“ordem econômica” e uma “ordem financeira”, mas um conjunto de regras e 

princípios que englobam a normatização tanto da atividade econômica quanto da 

financeira -, indicam uma estreita inter-relação entre os aspectos econômicos e 

financeiros, os quais devem ser compreendidos da maneira mais naturalmente 

sugerida por sua linguagem e também por sua interpretação sistemática: a 

dinamização e maximização do “econômico” guarda estreita conexão com o 

“financeiro”, vale dizer, com a criação de adequados instrumentos e mecanismos 

que lhe deem suporte e condições de alcançar as suas finalidades maiores. Em 

outras palavras, impõem ao poder público a criação e a manutenção dos mais 

diversos arranjos e opções de financiamentos, com o fim de impulsionar o exercício 

da atividade econômica e promover o desenvolvimento. 
 

Ao se analisar o arranjo institucional nacional, nota-se a presença de 

inúmeros órgãos, entre eles: i) Conselho Monetário Nacional;208 ii) Banco Central do 

Brasil;209 iii) Banco de Desenvolvimento Econômico e Social;210 iv) Comissão de 

Valores Mobiliários;211 e v) outras instituições, públicas e também privadas, tais 
como os bancos comerciais e de investimento, assim como as caixas econômicas. 

Percebe-se também que o sistema financeiro é segmentado em subsistemas, com a 
formação de diferentes mercados: i) mercado de crédito; ii) mercado monetário; iii) 
mercado cambial; e) mercado de capitais, com as operações realizadas no âmbito 

destes mercados submetidas ao poder de polícia administrativa do Banco Central 

(crédito, monetário e cambial) ou ainda da Comissão de Valores Mobiliários.212 

Pode-se dizer, portanto, que o arranjo brasileiro contempla os três tipos de 
organização institucional financeira (sistemas baseados nos mercados de capitais, 
sistemas baseados na participação dos governos e bancos públicos e sistemas 
 
 
208 Ver <http://www.fazenda.gov.br/portugues/orgaos/cmn/cmn.asp>. 
209 Ver <http://www.bcb.gov.br>. 
210 Ver <http://www.bndes.gov.br>. 
211 Ver <http://www.cvm.gov.br>. 
212 NUNES, op. cit., p. 30. 



 
 
 

baseados em instituições financeiras privadas) identificados por Zysman,213 em 

sincretismo desejável, modelo adequado ao atendimento dos fins sociais a que se 

destina, apto a tornar aplicáveis os direitos fundamentais no plano coletivo. 
 
 
 
 

2.5.1 Objetivos constitucionais e funções 
 
 
 

Como visto, o sistema financeiro nacional compõe o capítulo IV, do título VII 
 

da CRFB/88, sendo, portanto, parte integrante da ordem econômica e financeira 

constitucional. Tal como descrito no art. 192, tem como objetivos promover o 

desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade. Além 

destes objetivos expressos, é possível também afirmar que, de acordo com a 

sistemática constitucional, tem o escopo implícito de garantir a aplicação dos meios 

financeiros necessários ao desenvolvimento econômico e social,214 viabilizando a 

transferência de recursos entre poupadores e tomadores de capital. 
 

No que tange às funções, é agrupado segundo aspectos creditícios ou 

patrimoniais, que assim podem ser identificados: i) crédito de curto prazo (pelos 

bancos comerciais e bancos múltiplos, caixas econômicas, cooperativas de crédito, 

factoring); ii) crédito de médio e longo prazo (pelos bancos de investimento e 

desenvolvimento, leasing); iii) crédito ao consumidor (pelas “financeiras”, Caixa 

Econômica Federal, leasing e consórcios); iv) crédito habitacional (pelas Caixas 

Econômicas, Companhias de Crédito Imobiliário, bancos múltiplos e consórcios); v) 

intermediação de títulos e valores mobiliários (pelas sociedades corretoras e 

distribuidoras); vi) seguro e capitalização (pelas seguradoras, fundações de 

seguridade social, companhias de capitalização); vii) arrendamento mercantil 

(companhias de leasing).215 
 
 
 
 

2.5.2 Estrutura, organização e funcionamento 
 
 
 
213 O assunto foi tratado no item “O Estado e as diferentes alternativas institucionais de organização 
 

financeira.” 
214 O objetivo de garantir a aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento 
 

econômico e social é expresso no artigo 101 da Constituição da República Portuguesa. 
215 RUDGE; CAVALCANTE, op. cit., p. 48-49. 



 
 
 

Ao tratar do Sistema Financeiro Nacional, Nascimento216 destaca que “a sua 

estrutura, as entidades que o compõem, as relações entre todas elas e suas 

atribuições são entregues à regulação por lei complementar.” Entretanto, ainda não 

editada a referida lei complementar, “fica valendo como tal, pelo princípio da 

recepção, a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que precisamente instituiu o 

Sistema Financeiro Nacional.”217 
 

O referido diploma legal define a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, 

estabelecendo um conjunto de instituições, mecanismos e instrumentos voltados ao 

direcionamento da poupança popular para o investimento. Através da leitura de seus 

dispositivos é possível perceber a sua divisão em dois subsistemas, sendo um 

normativo e outro operativo: o normativo, através de normas legais expedidas pela 

autoridade monetária, regula e controla o operativo que, por sua vez, é composto 

pelas instituições financeiras, públicas e privadas.218 
 

Basicamente, pode-se dizer que é destinado a oferecer alternativas de 

aplicação e captação de recursos financeiros, respectivamente, para poupadores e 

tomadores de capital. Assim, para a maximização de desempenho de suas funções, 

foi subdividido em quatro grandes mercados, cada um deles agrupando operações 

específicas estruturadas para o alcance de suas respectivas atribuições, e dotado de 

instrumentos aptos a realizá-las: i) mercado de crédito; ii) mercado de câmbio; iii) 

mercado monetário; iv) mercado de capitais. Em relação aos três primeiros, a lição 

de Lameira:219 
 

O mercado de crédito é onde se operam a curto, médio e longo 
prazos, os recursos que se destinam ao financiamento de consumo 
para os indivíduos e capital de giro para as empresas, através, 
principalmente de bancos comerciais. As relações contratuais são 
assumidas em contrato estabelecido entre as instituições financeiras 
(bancos comerciais ou de investimento) e as empresas (em alguns 
casos também entre indivíduos e bancos comerciais). Os recursos 
emprestados por essas instituições financeiras são captados junto a 
terceiros, e a análise do risco do empréstimo e possíveis perdas daí 
provenientes serão absorvidas pela instituição financeira, caso esta 
instituição apresente riscos de insolvência financeira. 

 
 
 

216 NASCIMENTO, op. cit., p. 172. 
217 SILVA, A.L.M. op. cit., p. 222. 
218 RUDGE; CAVALCANTE, op. cit., p. 49. 
219 LAMEIRA, op. cit., p. 7-8. 



 
 
 

No mercado de câmbio se realizam operações que carecem de 
conversão de moedas para a sua concretização. São, em geral, 
operações de curto prazo quando dizem respeito a financiamento de 
importações, adiantamento de crédito às exportações, remessa de 
dividendos de multinacionais, pagamento de encargos de dívida 
pública e privada etc. As instituições financeiras que operam nesse 
mercado são os bancos comerciais e as corretoras de câmbio e 
valores mobiliários. 

 
O mercado monetário permite ao governo federal controlar, através 
de operações com diversos prazos de vencimento, que vão desde 
um dia (curtíssimo prazo) até vários meses ou mesmo anos, os 
meios de pagamento (depósitos à vista em bancos comerciais + 
papel moeda em poder do público), valendo-se basicamente de 
lançar títulos de dívida pública (União, Estados ou Municípios) 
resgatáveis e com taxas de juros atraentes para os aplicadores. 

 
 
 

Não obstante a sua grande importância para a economia, em muitos casos o 
 

mercado de crédito é insuficiente para o suprimento das necessidades de 

financiamento dos agentes econômicos, especialmente porque há hipóteses de 

investimentos mais longos e de maior risco, onde os projetos demandam volumes de 

recursos muito superiores aos que uma determinada instituição financeira poderia 

emprestar, além dos altos custos dos empréstimos diretos nesse mercado. Estes 

fatores inviabilizariam determinados tipos de investimentos fundamentais para a 

economia.220 O mercado de capitais surge justamente como alternativa para suprir 

as necessidades de financiamento desta natureza. 
 
 
 
 

2.6 Mercado de capitais 
 
 
 

O mercado de capitais,221 também conhecido como “de valores 

mobiliários”,222 é um dos quatro segmentos do mercado financeiro. Integra, portanto, 
 
 
220 COMISSÃO de valores mobiliários (Brasil). O Mercado de Valores Mobiliários Brasileiro. Rio de 
Janeiro: CVM/SOI, 2013, p. 17. [on line]. Disponível em: 
<http://www.portaldoinvestidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Livr 
o/LivroTOP-CVM.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2013. 
221 Deve-se ressaltar que o propósito da presente dissertação é contextualizar o mercado de capitais 
 

dentro da ordem econômica e financeira, na condição de segmento do sistema financeiro nacional, 
demonstrando o seu funcionamento básico, para investigar as suas relações com o desenvolvimento. 
Não se tem como objetivo examinar a fundo as suas vicissitudes, operações, intermediários 
financeiros e demais características. Busca-se somente apresentar base teórica que permita a 



 
 
 

o Sistema Financeiro Nacional, isto é, o conjunto de instituições e órgãos voltados à 
canalização da poupança ao investimento. Neste sentido, dentro da ótica de 

especialização nas operações, visando à maximização da eficiência, foi atribuída ao 

mercado de capitais a função de englobar as mais diversas operações com valores 

mobiliários223 de emissão de sociedades anônimas de capital aberto,224 com o 
objetivo principal de obter financiamento para as companhias já existentes ou que 

estejam se constituindo, e assim possibilitar o desenvolvimento de seus projetos 

empresariais, com benefícios para as companhias, para os investidores e para a 

própria sociedade.225 
 

Basicamente, pode-se dizer que se trata do “mercado no qual são 

negociados valores mobiliários.”226 Seguindo entendimento mais abrangente, da 
 
 
 
 
 

compreensão de suas finalidades e importância, para em seguida estudar o papel do Estado na 
regulação desse segmento, além da necessidade da ética nos mercados para novos paradigmas de 
responsabilidade social empresarial, aspectos que serão explorados no capítulo seguinte. 
222 KÜMPEL, op. cit., p. 44. 
223 Não existe um conceito legal que defina valores mobiliários. No artigo 2º da Lei 6.835/76, que 
 

dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e criou a Comissão de Valores Mobiliários, foi inserido 
um rol exemplificativo, que inclui uma série de títulos de naturezas diversas. Art. 2º. São valores 
mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: I – as ações, debêntures e bônus de subscrição; II – os 
cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores 
mobiliários referidos no inciso I; III - os certificados de depósito de valores mobiliários; IV – as cédulas 
de debêntures; V – as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de 
investimento em quaisquer ativos; VI – as notas comerciais; VII – os contratos futuros, de opções e 
outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários; VIII – outros contratos 
derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e IX – quando ofertados publicamente, 
quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de 
parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm 
do esforço do empreendedor ou de terceiros. 
224 Segundo José Luiz Bulhões Pedreira, “a S.A. é considerada, com razão, uma das instituições 
 

fundamentais da economia de mercado, e a lei que a regula é singular pela quantidade de interesses 
– gerais e particulares – que precisa proteger, compor e hierarquizar (tendo em vista o interesse 
geral), tais como: (a) o interesse da economia na eficiência da companhia como forma de 
organização de grupo empresário e da sua empresa, e como participante no mercado primário de 
ações, que é a fonte de capital de risco para as empresas; (b) o interesse dos empresários em dispor 
de instrumentos para reunir os capitais necessários à criação e expansão da empresa; (c) o interesse 
dos acionistas em participar dos lucros da companhia e preservar o valor de seus direitos; (d) o 
interesse dos investidores no funcionamento regular, livre de fraudes ou manipulações, dos mercados 
de valores mobiliários, e em ter acesso a informações sobre esses valores e as companhias que os 
emitem; (e) o interesse dos administradores profissionais e empregados na preservação dos seus 
cargos, empregos e salários; (f) o interesse dos credores da companhia na proteção e realização dos 
seus créditos; (g) o interesse das comunidades em que atua a empresa nas suas funções de criar e 
repartir a renda.” PEDREIRA, José Luiz Bulhões. 25 anos de CVM. Revista da CVM, nº 35, abril 
2002, p. 7-8. 
225 Para Otavio Yazbek, a repartição de riscos (referentes ao exercício de atividade econômica) seria 
 

outro fim do mercado de valores mobiliários. YAZBEK, Otavio. Regulação do Mercado Financeiro e 
 

de Capitais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 131. 
226 KÜMPEL, op. cit., p. 44. 



 
 
 

própria Comissão de Valores Mobiliários,227     entidade autárquica, em regime 

especial, vinculada ao Ministério da Fazenda (criada pela Lei nº 6.385/76),228 o 
mercado de valores mobiliários pode ser assim conceituado: 
 

O segmento do mercado financeiro em que são criadas as condições 
para que as empresas captem recursos diretamente dos 
investidores, em volume e custos satisfatórios, através da emissão 
de instrumentos adequados quanto ao retorno, prazo e liquidez, com 
o objetivo principal de viabilizar projetos de investimentos. 

 
 
 

Em termos gerais, como descreve Proença, é possível afirmar que o 

mercado de valores mobiliários possui relevante função socioeconômica, pois 

contribui diretamente para promover a formação de capital, para realizar a 

intermediação entre a poupança e o investimento e, assim, aumentar a eficácia da 

aplicação econômica do capital disponível, visto que, em seguida, essa poupança 

será alocada e transformada em investimentos produtivos e de longo prazo.229 Em 

outras palavras, pode-se dizer que esse mercado organizado propicia um ambiente 

que põe em contato diversos sujeitos econômicos: de um lado, agentes poupadores, 

que possuem recursos em excesso; de outro, agentes tomadores, vale dizer, 

aqueles que necessitam de capital, constituindo-se como fator importante no 

processo de mobilização de recursos e de sua canalização para os investimentos.230 

Consequentemente, considerada a relevância do mercado de capitais para a 

transmissão de fundos entre os agentes,231 percebe-se que o desenvolvimento 
 
 
227 COMISSÃO de valores mobiliários (Brasil). O Mercado de Valores Mobiliários Brasileiro. Rio de 
Janeiro: CVM/SOI, 2013, p.21. [online]. Disponível em: <http://www.portaldoinvestidor.gov.br/portaldo 
investidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Livro/LivroTOP-CVM.pdf>. Acesso em: 10 mar. 
2013. 
228 A natureza, estrutura e atribuições principais da Comissão de Valores Mobiliários serão detalhadas 
 

mais adiante. 
229 PROENÇA, José Marcelo Martins. Insider Trading – regime jurídico do uso de informações 
 

privilegiadas no mercado de capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 76. 
230 VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel E. Fundamentos de Economia. 
 

2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 213. 
231 Em livro publicado em 1979, contendo ensaios de interpretação econômica no âmbito da América 
 

Latina, há um artigo da Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL -, que trata do 
desenvolvimento do sistema financeiro da região nos anos anteriores. Ao mesmo tempo em que se 
destacava a importância do mercado de capitais no contexto do desenvolvimento (“Já é aceito de 
maneira mais ou menos generalizada que a criação de um „mercado de capitais‟ é uma condição 
necessária e suficiente para elevar a taxa global de poupança, já que a intermediação financeira 
eficiente se traduziria em maior mobilização dos excedentes da comunidade e em seu investimento 
em setores básicos para o desenvolvimento econômico.”), por outro lado, sugeria-se a necessidade 
de criação das chamadas “instituições financeiras desenvolvimentistas” (“A experiência parece 
ensinar que, exceto quando são expressamente criadas instituições financeiras „desenvolvimentistas‟ 



 
 
 

econômico dos países se encontra intimamente relacionado ao desenvolvimento do 

seu mercado de capitais,232 que, portanto, possui papel dos mais importantes neste 

processo ao municiar recursos permanentes para a economia.233 Trata-se, assim, de 
um “pressuposto instrumental de um processo de desenvolvimento auto-

sustentado.”234 
 
 
 
 

2.6.1 Os dois segmentos principais do mercado de capitais: mercado primário 
 

(de emissão) e mercado secundário (de negociação) 
 
 
 
 

Não seria possível compreender o funcionamento do mercado com a 
 

objetividade devida, sem apresentar os seus dois principais segmentos, indicadores 
representativos da parte mais relevante de sua estrutura. Embora ambos alberguem 

as chamadas ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários,235 a 

apresentação da distinção é bastante relevante em termos econômicos. 
 

Entende-se por mercado primário o lançamento de valores mobiliários 
emitidos diretamente pelas companhias, operações que consistem na oferta de 

novos títulos ao mercado.236 Quem os vende, portanto, são as próprias companhias 

emissoras, que irão utilizar o produto da venda para financiar seus investimentos.237 

Como advertem Elias e Gama, a função primordial deste segmento consiste na 

captação de recursos para os agentes econômicos mediante a emissão238 destes 
 
 

sob controle do setor público, dificilmente um país pode resolver os problemas de transferência inter-
setorial de recursos para os setores mais atrasados ou para novos setores ou regiões, através do 
desenvolvimento espontâneo de seus intermediários financeiros.”), pois boa parte das operações 
realizadas na América Latina não era destinada ao financiamento do investimento real em novas 
atividades ou setores considerados prioritários para o desenvolvimento. CEPAL - Comissão 
Econômica para a América Latina. O desenvolvimento recente do sistema financeiro da América 
Latina. In: SERRA, José (Coord.) Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 108-109. 
232 SANTOS, op. cit. 
233 ASSAF NETO, op. cit., p. 79. 
234 CABRAL, Victorio F. Bhering. Os Desafios da CVM. Revista da CVM, nº 35, abril 2002, p. 35. 
235 “A oferta pública de distribuição de valores mobiliários constitui a operação pela qual a companhia 
 

ou titulares de valores mobiliários de sua emissão promovem, mediante apelo ao público, a colocação 
de ações ou outros valores mobiliários no mercado de capitais. Os investidores interessados em se 
tornar titulares dos valores mobiliários ofertados devem subscrevê-los ou adquiri-los e o preço por 
eles pago é revertido para o ofertante.” EIZIRIK et al, op. cit., 135. 
236 KÜMPEL, op. cit., p. 68. 
237 ASSAF NETO, op. cit., p. 200. 
238 A emissão pública deve ser realizada, em regra, com a intermediação de instituições integrantes 
 

do sistema de distribuição de valores mobiliários, conhecidas como “intermediárias”, tais como 
bancos de investimento, sociedades corretoras e sociedades distribuidoras. O referido processo é 



 
 
 

títulos, que podem ser subscritos pelos próprios acionistas ou colocados em oferta 

pública, a partir da qual qualquer investidor poderá adquiri-los.239 
 

No mercado primário, o investidor será o primeiro adquirente dos valores 
 

mobiliários, sendo os provenientes da operação direcionados diretamente para o 

caixa das companhias, garantindo, assim, o suprimento de uma de suas maiores 

necessidades, ou seja, recursos para o financiamento das atividades e projetos de 

investimento. Relacionam-se, assim, as sociedades emissoras e os compradores 

dos títulos por elas colocados no mercado: estes dispostos a investir nesta 

aquisição, na expectativa de obtenção de retornos maiores do que os oferecidos nos 

investimentos tradicionais, como imóveis, cadernetas de poupança, certificados de 

depósitos bancários etc...; aquelas em busca de recursos para o financiamento de 

seus projetos; 
 

É justamente no mercado de emissão onde se verifica a mais relevante das 
 

funções econômicas do mercado de capitais, isto é, permitir o financiamento de 

médio e longo prazo das companhias, recursos que poderão ser direcionados para a 

execução de projetos empresariais transformadores.240 Esta função consiste num 

dos desdobramentos mais relevantes do princípio da garantia da aplicação dos 

meios financeiros necessários ao desenvolvimento e, como consequência, da 

incumbência prioritária do Estado de assegurar o funcionamento eficiente dos 

mercados. 
 

Após a emissão dos títulos e aquisição de sua propriedade no mercado 
 

primário por parte dos investidores interessados, há a necessidade de se 

estabelecer um mercado que permita a posterior negociação dos mesmos. Nesse 

segmento não se ofertam novos títulos ao mercado. 
 

Com efeito, realizada a aquisição dos valores mobiliários no mercado 

primário, o investidor poderá almejar converter o investimento realizado, 
 
 
 

chamado de underwriting. Normalmente se forma um “pool” de instituições para a operação. A 
participação em questão é fundamental ao sucesso da colocação pública, pois as instituições auxiliam 
diretamente os emissores no cumprimento das exigências e requisitos formulados pela Comissão de 
Valores Mobiliários no que tange às ofertas de distribuição. 
239 ELIAS, Luiz Antônio Rodrigues; GAMA, Eduardo Guimarães. O mercado de ações no Brasil. In: 
 

CASTRO, Hélio Oliveira Porto Carrero de (Coord.). Introdução ao mercado de capitais. Rio de 
 

Janeiro: IBMEC, 1979, p. 137. 
240 EIZIRIK et al, op. cit., p. 135-136. 



 
 
 

transformando-o novamente em dinheiro,241 para assim reaver o capital aplicado.242 

Tal operação ocorrerá no mercado secundário243 que, portanto, “registra unicamente 
a transferência de propriedade dos títulos, não impactando diretamente nos fluxos 

de recursos disponíveis às sociedades emitentes.”244 Pode-se dizer, assim, que a 

função principal do mercado de negociação é garantir liquidez245 aos ativos 

adquiridos no mercado primário,246 sendo tal expectativa fundamental para a 
garantia do sucesso de uma determinada emissão e, num contexto mais amplo, do 

próprio mercado primário.247 A relevância do mercado de negociação é assim 

definida por White:248 
 

Para o bom funcionamento do mercado de valores mobiliários, é 
também importantíssimo que o mercado secundário seja ativo, 
contínuo, transparente e confiável, pois é a ele que o investidor terá 
de recorrer quando quiser realizar o resultado de sua aplicação. 

 
 
 

Deve-se reconhecer a relevância de ambos os mercados, que não se 

excluem. Ao contrário, complementam-se. Há necessária correlação entre eles, na 

medida em que as emissões primárias somente serão bem sucedidas se existirem 

negociações secundárias. 
 
 
 
 
 
241 LAMEIRA, op. cit., p. 123. 
242 ASSAF NETO, op. cit., p. 201. 
243 O mercado secundário funciona principalmente nas bolsas de valores, instituições administradoras 
 

de mercados, onde são efetuadas operações envolvendo valores mobiliários. As Bolsas de Valores 
integram o sistema de distribuição de valores mobiliários, sob a supervisão do órgão regulador. A elas 
cabe propiciar um ambiente adequado à realização de negócios com valores mobiliários, além de 
atuar como órgão auxiliar na fiscalização dos respectivos membros e das operações com valores 
mobiliários nela realizadas, bem como evitar a manipulação de preços e detectar movimentos 
anormais de mercado, entre outras funções. 
244 GOULART, André Moura Cintra; LIMA, Geraldo Augusto Sampaio Franco de; GREGÓRIO, Jaime. 
 

Mercado de renda variável. In: LIMA, Iran Siqueira; LIMA, Geraldo Augusto Sampaio Franco de; 
PIMENTEL, Renê Coppe (Org.). Curso de mercado financeiro: tópicos especiais. São Paulo: Atlas, 
2006, p. 28. 
245 A liquidez é um conceito econômico que, em linhas gerais, indica a possibilidade de transformação 
 

de um ativo em dinheiro. Trata-se de um dos fatores que tornam o mercado de capitais atrativo aos 
olhos dos investidores, na medida em que lhes permite negociar a sua titularidade a qualquer tempo, 
junto a outros investidores interessados na sua aquisição. Quanto maior a facilidade de negociação 
de um determinado ativo a preço de mercado, maior será a sua liquidez. 
246 ELIAS; GAMA, op. cit., p. 137. 
247 RACHMAN, Nora M. O princípio do full disclosure no mercado de capitais. Dissertação de 
 

mestrado em Direito Comercial. Universidade de São Paulo, 1999, p. 16. 
248 WHITE, Maria Clara Isoldi. A nova constituição e a regulamentação do sistema financeiro. Revista 
 

da CVM, nº 15, jan./fev./mar. 1987, p. 22. 



 
 
 

2.6.2 A importância econômica e social do mercado de capitais e as 

precondições para o seu desenvolvimento 
 
 
 

No contexto da economia de mercado, o financiamento é assumido como 

imprescindível às organizações, especialmente às sociedades anônimas, que, por 

desempenharem atividade econômica de maior vulto, podem ser consideradas como 

figuras centrais na concepção pós-social de Estado. A obtenção de recursos para o 

financiamento de suas atividades, portanto, é indispensável para o bom 

desempenho desse compromisso maior e permanente no sentido da observância e 

realização de sua função social. 
 

O ingresso de dinheiro no caixa das sociedades contribui 
 

extraordinariamente para um significativo aumento na capacidade de 

desenvolvimento e execução de projetos empresariais, que irá impactar 

positivamente na geração de empregos para a população, aumento de arrecadação 

para os entes públicos e desenvolvimento econômico-social. Tal raciocínio resta 

nítido nas lições de Carvalho Filho, para quem “o nível de capitalização de empresas 

tem impacto direto no desenvolvimento econômico de um país”. Prosseguindo, o 

autor destaca o papel social deste segmento do sistema financeiro pela sua 

contribuição para uma melhor distribuição da riqueza na sociedade, ao possibilitar a 

reparticipação da propriedade por um grande número de pessoas.249 
 

Deste modo, pode-se dizer que o mercado de capitais, de um lado, 
 

proporciona às sociedades, organizações produtivas que são, mais uma alternativa 

para o financiamento de suas atividades, a um custo muito menor do que o 

decorrente de outras fontes de capital, potencializando a sua capacidade de 

desenvolvimento de projetos empresariais, com reflexos no desenvolvimento 

econômico-social; por outro lado, propicia aos investidores mais uma excelente 

opção de investimento, com expectativa de ganhos futuros consideravelmente 

maiores em relação àqueles obtidos através de outros produtos financeiros e, assim, 

constitui-se como mecanismo de incentivo para a formação de poupança popular, 

que representa uma melhor alocação de recursos. 
 
 
249 CARVALHO FILHO, Eleazar de. A ponte para o futuro. Fatos recentes que têm levado ao 
desenvolvimento do mercado de capitais. Revista da CVM, nº 33, janeiro de 2001, p. 59. 



 
 
 

Trata-se de excelente alternativa de alocação de recursos por parte do 

investidor e de captação de recursos por parte das companhias, desempenhando 

um papel transformador do próprio ambiente social, que transcende os seus 

aspectos meramente econômicos, com benefícios para toda a coletividade. Portanto, 

“é interesse público o desenvolvimento de um mercado de valores mobiliários que 

possibilite a adequada transferência de recursos, o crescimento dos agentes 

econômicos e viabilize o desenvolvimento econômico e social.”250 
 

Por outro lado, como indica Proença, o desenvolvimento do mercado de 
 

valores mobiliários requer a observância de algumas precondições, entre elas: i) 

condições mínimas para que o mercado opere livremente; ii) padrões mínimos legais 

e éticos; iii) grau justo de estabilidade social e política; iv) relativa estabilidade 

monetária e estrutura básica para instituições financeiras e outros intermediários 

financeiros. Prosseguindo, o autor destaca a imprescindibilidade de edificação de 

uma estrutura institucional adequada, capaz de gerar confiabilidade nessas 

instituições e a manutenção de informações aos investidores.251 Estas são as razões 

que levam Andrezo e Lima a evidenciar a absoluta relevância nas ideias de 

transparência e confiança na intermediação financeira, fundamentais para o 

crescimento qualitativo do mercado:252 
 

Deve-se destacar também que a intermediação financeira envolve 
confiança. Dar e receber crédito é, em última instância, dar e receber 
confiança, como se observa na origem da palavra do latim creditum, 
que significa confiança. Aquele que entrega recursos a alguém 
acredita que esses recursos serão administrados de forma a permitir 
uma adequada remuneração. Nesse sentido, a transparência é 
fundamental para permitir monitoramento por parte dos poupadores e 
assegurar uma confiança ainda maior entre os agentes e no próprio 
mercado. 

 
 
 
 

Neste sentido, a disciplina jurídica das relações no âmbito desse mercado, 

isto é, o direito do mercado de capitais, deve ser orientado para assegurar e manter 
 
 
 
 
250 ANDREZO, Andrea Fernandes. A necessidade de maior transparência das informações e 
orientação dos investidores para o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários. Revista da 
CVM, nº 30, dezembro de 1999, p. 24. 
251 PROENÇA, op. cit., p. 75. 
252 ANDREZO, Andrea F; LIMA, Iran Siqueira. Mercado financeiro: aspectos conceituais e históricos. 
 

3. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 8. 



 
 
 

a confiança, que dependerá de níveis ótimos de transparência, garantidos por 

padrões jurídicos e fortalecidos por contornos éticos. 
 
 
 
 

2.6.3 Comissão de Valores Mobiliários 
 
 
 

Segundo adverte Oliveira, a intervenção indireta do Estado na ordem 
 

econômica, operada por via normativa, precisa conjugar fatores como rapidez, 

eficácia e agilidade. Surge daí a necessidade de criação de entes especializados, 

ligados à Administração Pública indireta, devotados ao exercício de funções 

específicas em determinado setor de atividade, dotados de competência técnica 

para normatizar, controlar e fiscalizar a atividade naquele segmento.253 
 

A Comissão de Valores Mobiliários foi criada pela Lei nº 6.385/76.254 Trata-

se de em uma autarquia federal em regime especial,255 vinculada ao Ministério da 
Fazenda, que goza de personalidade jurídica e patrimônio próprio; é dotada de 
autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, 
mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, além de autonomia financeira e 
orçamentária. Até a data de sua instituição, não havia uma entidade específica que 

absorvesse a regulação e fiscalização do mercado de capitais,256 sendo tais funções 

então atribuídas ao Banco Central.257 
 
 
253 OLIVEIRA, Fernando A. Balbino de. Poder Regulamentar da Comissão de Valores Mobiliários. 
Tese de Doutoramento em Direito Econômico apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, sob a orientação do Prof. Geraldo de Camargo Vidigal, 1989, p. 162. 
254 Antes da criação da CVM, foram importantes as Leis 4.595/64, 4.728/65 que, junto com as Leis 
 

6.385/76 e 6.404/76, estruturaram o sistema financeiro nacional. 
255 Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a autarquia pode ser conceituada como “uma 
 

entidade da administração indireta, criada por lei, com personalidade de direito público, 
descentralizada funcionalmente do Estado para desempenhar atribuições estatais próprias e 
específicas, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira.” Prosseguindo, o autor aponta 
que a característica mais importante está na especialização destes órgãos e funções para atenderem 
determinados interesses públicos. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito 
administrativo: parte introdutória, parte geral e parte especial. 11. ed.,rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998, p. 186. A locução autarquia de regime especial, adverte Gasparini, não encontra o 
seu conceito na lei, e a doutrina tem procurado delineá-la a partir de seu regime jurídico, por possuir 
“maiores privilégios que as autarquias comuns.” GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 14. ed. 
rev. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 327. Para Nazar, “autarquia de regime especial é toda aquela que a 
lei instituidora conferir privilégios específicos e aumentar sua autonomia comparativamente com as 
autarquias comuns, sem infringir os preceitos constitucionais.” NAZAR, op. cit., p. 48. 
256 FORTUNA, op. cit., p. 21. 
257 Quanto a este aspecto, interessante assinalar as considerações de Maria Clara Isoldi Whyte: 
 

“Como nessa época o mercado de valores mobiliários tinha uma expressão relativamente pequena, 
não se considerou ainda necessário dotá-lo de um órgão regulador próprio, de modo que o Banco 



 
 
 

A condição de entidade autárquica em regime especial, é importante frisar, 
adveio apenas com a edição da Medida Provisória nº 8, convertida na Lei nº 
10.411/02, diploma legal a partir do qual passou a ostentar o status de agência 

reguladora.258 Até então, não era incomum encontrar na doutrina quem lhe negasse 

tal natureza.259 
 

Tendo a lei a dotado de características inerentes a tais entidades, a ela 

deverá ser dispensado tratamento proporcional a esta natureza, especialmente no 

que tange à possibilidade de expedição de normas reguladoras do mercado de 

valores mobiliários. Neste sentido, ao examinar os artigos 3º, 4º e 8º da Lei 6.385/76, 

Kümpel esclarece que a competência da Comissão de Valores Mobiliários engloba 

tanto a regulamentação do mercado de valores mobiliários quanto a fiscalização 

permanente das atividades e dos serviços desenvolvidos nesse segmento, assim 

como a veiculação de informações sobre o próprio mercado e acerca daqueles que 

dele participam, bem como dos valores mobiliários nele negociados.260 
 

Portanto, pode-se dizer que a autarquia exercerá as suas funções, a fim de: 
 

i) assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão; 

ii) proteger os titulares de valores mobiliários contra emissões irregulares e atos 

ilegais de administradores e acionistas controladores de companhias ou 

administradores de carteira de valores mobiliários; iii) evitar ou coibir modalidades 

de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta 

ou preço de valores mobiliários negociados no mercado; iv) assegurar o acesso do 

público a informações sobre valores mobiliários negociados e as companhias que os 

tenham emitido; v) assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no 
 
Central, cujas atribuições principais eram o controle dos meios de pagamento e a fiscalização das 
instituições bancárias, foi encarregado também de regular esse mercado.” WHITE, Maria Clara Isoldi. 
A nova constituição e a regulamentação do sistema financeiro. Revista da CVM, nº 15, jan./fev./mar. 
1987, p. 23. 
258 EIZIRIK et al, op. cit., p. 260. 
259 Egon Bockmann Moreira, ao analisar, em artigo publicado em 1999, antes, portanto, do advento 
 

da referida Lei, a natureza jurídica do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil e da 
Comissão de Valores Mobiliários, negava-lhes o status de agências reguladoras, nos seguintes 
termos: “... parece-nos inviável atribuir a tais pessoas administrativas o título de “agências 
reguladoras independentes”, pois o vínculo funcional e gerencial com a Administração direta 
impossibilita tal classificação. Em verdade, nem sequer são “Agências Administrativas”, mas órgãos 
que se submetem aos tradicionais conceitos de “desconcentração” (CMN) e “descentralização” 
(BACEN e CVM).” MOREIRA, Egon Bockmann. Conselho Monetário Nacional, Banco Central do 
Brasil e Comissão de Valores Mobiliários. Considerações acerca de sua natureza jurídica, em face 
das chamadas “Agências Administrativas”. Revista de Direito Mercantil, ano XXXVIII, v. 116, out./dez. 
São Paulo, Malheiros, 1999, p. 141-142. 
260 KÜMPEL, op. cit., p. 249. 



 
 
 

mercado de valores mobiliários; vi) estimular a formação de poupança e sua 
aplicação em valores mobiliários; vii) promover a expansão e o funcionamento 
eficiente e regular do mercado de ações e estimular as aplicações permanentes em 

ações do capital social das companhias abertas.261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
261 Fonte: CVM. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br>. Acesso em: 25 out. 2012. 



 
 
 

CAPÍTULO 3 
 
 
 

O PAPEL DO ESTADO NA REGULAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS E A 

ÉTICA NOS MERCADOS PARA NOVOS PARADIGMAS DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 
 
 
 

Até aqui foram examinadas as relações entre a ordem econômica e 
 

financeira e o desenvolvimento, apresentadas questões estruturais acerca dos 

sistemas financeiros em geral e, especificamente, em relação ao arranjo institucional 

nacional, que congrega os três diferentes modelos em que os referidos sistemas 

podem se encontrar baseados. Chega-se, então, às inevitáveis indagações: Por que 

e em que medida o sistema financeiro (e os mercados que o compõem, em especial, 

o mercado de capitais) precisa ser objeto de regulação? Qual o papel do Estado na 

regulação do mercado de capitais? A regulação, por si só, é o único pressuposto 

para se alcançar os fins da ordem econômica e financeira, ou é necessário que as 

ações individuais dos agentes econômicos sejam pautadas por certos valores 

fundamentais? 
 

Ora, foi visto que o mercado de valores mobiliários, objeto específico deste 

estudo, congrega operações de compra e venda de valores mobiliários de emissão 

das companhias, permitindo a sua capitalização e a consequente maximização de 

seus projetos empresariais, com impactos positivos na geração de emprego, no 

aumento da renda e na qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Assim, 

demonstrada a sua importância não apenas econômica, mas também social. 
 

Por outro lado, as relações entre ordem econômica e financeira (com 
 

enfoque no mercado de valores mobiliários) e o desenvolvimento somente são 

positivas mediante a existência de um adequado processo de regulação deste 

segmento do sistema financeiro. Em outras palavras, o êxito do Estado na 

intervenção com vistas à organização do ambiente financeiro, através da disciplina 

jurídica das relações e transações realizadas, impactará no oferecimento, aos 

agentes econômicos, de condições básicas para a captação dos meios materiais 

indispensáveis ao desempenho de suas atividades. 



 
 
 

Isto significa que a capacidade funcional do mercado, isto é, a canalização 

da maior parte possível dos capitais e a sua captação pelos agentes econômicos, 

suprindo as suas necessidades de financiamento, é um bem jurídico a serviço de um 

interesse público, uma vez que, em última análise, repercute no desenvolvimento. 

Desse modo, o processo de regulação terá a proteção desta capacidade como um 

de seus objetivos primordiais, que se revela como escopo prioritário do Estado. Por 

outro lado, a regulação, como Direito, não pode prescindir da observância de 

determinados valores essenciais a serem perseguidos, somente diante dos quais 

poderá ser considerada legítima. 
 

Por estas razões, cresce de importância a averiguação do papel do Estado 
 

na regulação do mercado de capitais, ou seja, no estabelecimento das condições 

jurídicas básicas capazes de contribuir para o alcance dos seus objetivos e valores 

fundamentais, os quais devem se encontrar alinhados àqueles descritos e impostos 

pela Constituição. É por isso que, para além da regulação, devem ser investigadas 

também as próprias ações individuais dos agentes econômicos e das instituições 

que integram o mercado, com ênfase na ética e em posturas social e 

ambientalmente responsáveis. 
 
 
 
 

3.1 Estado, economia e regulação: da decadência do empresário ao 
 

surgimento do regulador 
 
 
 
 

No estudo das relações entre Estado e economia, foi possível perceber a 
 

existência de diferentes tipos de organização estruturados pelas sociedades ao 

longo do tempo, onde o papel tido como mais apropriado ao aparelho estatal 

dependeu sempre do modelo de economia e do próprio modelo de Estado adotados. 

Em cada momento histórico, com base nas respectivas peculiaridades, surgiu a 

necessidade do encontro de concepções e formas mais ajustadas de intervenção do 

poder público na economia. 
 

A quadra final do século XX encontrou o Estado em meio a fortes críticas, 

relacionado a ideias como ineficiência, desperdício de recursos, morosidade e 

corrupção, que levaram à contestação de seu protagonismo econômico, político e 



 
 
 

social, e também de seu potencial de promover o progresso e transformação.262 Foi 

então que, na busca de pontos de equilíbrio, o Estado263 empreendedor, que atuava 
diretamente e com frequência na exploração de atividades econômicas, como 
protagonista desse processo, passa a adotar uma ideologia de prestígio à iniciativa 
privada e, consequentemente, uma série de mudanças em suas estruturas 

administrativas.264 
 

O modelo em questão se caracteriza pela redução da intervenção direta e o 

predomínio de funções regulatórias.265 Acarretou a substituição do Estado gestor – 
concepção que o erigia a motor do desenvolvimento e lhe confiava a gestão de 
setores-chave da economia - pelo Estado orientador das atividades voltadas à 
concretização do interesse geral. Tal modificação tem na ideia de escassez uma de 

suas razões, conforme anota Souto:266 
 

A insuficiência de recursos públicos para o atendimento de todos os 
anseios e expectativas confiados pela sociedade ao Estado e a 
busca da eficiência nesse atendimento levou à substituição do 
Estado gestor pelo Estado orientador das atividades voltadas à 
concretização do interesse geral; fruto do princípio da 
subsidiariedade, a regulação representa a disciplina jurídica da 

 
 
 
262 BARROSO, Luis Roberto. Agências Reguladoras. Constituição, Transformações do Estado e 
Legitimidade Democrática. Revista de Direito da Procuradoria Geral. Rio de Janeiro, v. 56, 2002, p. 
201-227. Disponível em: <http://www.download.rj.gov.br./documentos/10112/781176/DLFE,- 
46971.pdf/Revista56Doutrina_pg_201_a_227.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2013. 
263 Em relação ao caso brasileiro, Egon Bockmann Moreira anota que a partir de 1934 foi adotado em 
 

sede constitucional um modelo que se poderia denominar de capitalismo misto, onde a titularidade 
dos bens de produção não era exclusivamente nem dos particulares e nem do Estado. Segundo o 
autor, a partir de então as demais Cartas Republicanas, ao mesmo tempo em que asseguravam aos 
agentes privados o direito à livre empresa, reservavam ao Estado a possibilidade de intervir 
diretamente na ordem econômica. MOREIRA, Egon Bockmann. O direito administrativo 
contemporâneo e a intervenção do Estado na ordem econômica. Redae – Revista Eletrônica de 
Direito Administrativo Econômico. Salvador, n. 1, fev./mar./abr. de 2005. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-1-FEVEREIRO-2005-EGON-BOCKMANN.pdf>. 
Acesso em: 25 mar. 2013. 
264 No Brasil, as principais transformações estruturais ocorreram com os processos de privatização 
 

das empresas estatais iniciado com o PND – Plano Nacional de Desestatização, instituído pela Lei nº 
8.031/90, e depois aprofundado com o Conselho Nacional de Desestatização, criado pela Lei nº 
9.491/97. Representaram uma alteração radical do papel até então desempenhado pelo Estado na 
economia. Dentre os principais objetivos delineados no programa, destacava-se, nos termos do art. 
1º, inciso I, a reordenação da posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa 
privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público. 
265 SANTOS, Aloysio Vilarino dos. O Papel das Agências Reguladoras na Ordem Econômica e Social. 
 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade Metodista de São Paulo. São Paulo, n.3, ano 3, 
2005/2006. Disponível em: <http://www.metodista.br/revistas/revistasmetodista/index.php/RFD/article 
/viewFile/53/501>. Acesso em: 03 jan. 2013. 
266 SOUTO, Marcos Juruena Villella. A Função Regulatória. In: _____; MARSHAL, Carla C. (Coord.) 
 

Direito Empresarial Público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 19. 



 
 
 

atividade econômica privada em segmentos relevantes para o 
desenvolvimento social. 

 
 
 
 

O Brasil não se manteve alheio às discussões sobre o tamanho e o papel do 
 

Estado no campo econômico, que até hoje permanecem gerando controvérsias na 

doutrina. No entanto, conforme destaca Barroso,267 após a Carta de 1988 e, 

sobretudo, no curso da década de 90, o modelo intervencionista direto não resistiu à 
onda de esvaziamento verificada em âmbito mundial e o poder público passou a 

abdicar de seu protagonismo268 no processo econômico.269 Dessa alteração de 

paradigmas emerge a necessidade de intensificação da disciplina normativa de 
determinados segmentos de atividades exercidas pela iniciativa privada, entrando 

em cena o Estado regulador. 
 

Não obstante todas essas discussões, o fato é que regulação da economia 
 

(no caso, financeira) pressupõe Direito. Portanto, deve o Estado regulador pressupor 

que “instituições jurídicas e econômicas não se confundem, mas entrelaçam-se para 

conformar a própria dinâmica social”. Isto significa que, diante das profundas 

conexões entre direito e economia, as relações entre os agentes econômicos 

estarão sempre condicionadas ao ambiente legal, que influenciará nas interações e 

nos comportamentos assumidos perante os mercados. Consequentemente, a 

ordenação da experiência social neste âmbito depende da “adequação cada vez 

mais precisa e prática entre os sistemas lógicos da Ciência do Direito e as 

infraestruturas econômico-sociais”.270 
 

De um modo geral, as teorias econômicas ensinam que o comportamento 
 

dos agentes econômicos é pautado na racionalidade, ou seja, voltado para a 
 
 
267 BARROSO, Luis Roberto. Constituição, Ordem Econômica e Agências Reguladoras. [on line]. 
Redae – Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Salvador, nº 01, 
fevereiro/março/abril de 2005. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/revista/redae-1- 
fevereiro-2005-roberto-barroso.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2012. 
268 Entre os anos de 1990 e 2011, foram privatizadas – venda de empresas públicas ou da parcela do 
 

capital detido pelo Poder Público nas sociedades de economia mista – no Brasil nada menos do que 
41 empresas estatais, que atuavam em diferentes setores de atividade. Ainda assim, existem 131 
empresas estatais federais, conforme relatório de 07/03/2013. Fonte: BRASIL. Ministério de 
Planejamento. Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST). 
Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/estatistica/UnivEs 
t_privatizadas.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2013. 
269     BARROSO, Luis Roberto. Apontamentos Sobre as Agências Reguladoras. In: MORAES, 
 

Alexandre de. (Org.). Agências Reguladoras. São Paulo, Atlas, 2002, p. 109. 
270 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 19. ed.. São Paulo: Saraiva, 2002, p.290. 



 
 
 

satisfação de seus próprios interesses individuais, com vistas à maximização do 

lucro. Essa busca se dá no mercado, que é o locus onde interagem e irão empregar 

os meios necessários ao alcance de seus fins racionais. Assim, o funcionamento 

eficiente destas estruturas dependerá da existência de um ponto de equilíbrio, que 

leve em consideração a imprescindibilidade de observância de interesses 

supraindividuais, decorrendo daí a necessidade de criação de certos padrões de 

comportamento, limitadores da liberdade individual de atuação. Neste sentido, 

oportuno destacar as conclusões de Teixeira:271 
 

Assim, se é verdade que a evolução das relações econômicas tem o 
condão de ensejar a revisão do ordenamento jurídico, não menos 
verdade é que o ordenamento jurídico também tem o condão de 
influenciar a atitude dos agentes nas relações econômicas (em si, 
relações sociais). 

 
 
 

Ao Estado, então, cabe intervir no mercado para otimizar as suas vantagens, 
 

em busca da harmonização de interesses privados e públicos, evitando o sacrifício 

de um ou de outro. Nessa busca, poderá fazer uso de mecanismos de intervenção 

direta (como na hipótese já mencionada, em que o BNDES adquire participações 

minoritárias em determinadas companhias) ou indireta, na condição de agente 

normativo e regulador da economia. 
 

Pela complexidade dos arranjos institucionais que se destinam a garantir a 
 

eficiência ao funcionamento dos mercados, assim como pelo impacto das normas 

jurídicas sobre o campo econômico, qualquer discussão sobre regulação “exige que 

se passe pelos domínios da economia e da política, para além das questões 

jurídicas que envolvem essa questão.”272 Nesta esteira, a atividade de regulação não 

pode prescindir da análise e compreensão das estruturas e mecanismos 

mercadológicos, do próprio comportamento dos agentes econômicos e dos aspectos 

da globalização e da nova economia do século XXI. 
 
 
 
 
271 TEIXEIRA, Ana Bárbara Costa. A empresa-instituição. São Paulo, 2010, 272f. Dissertação 
(Mestrado em Direito). Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade do Estado 
de São Paulo, f. 38. 
272 SCARPI, Vinicius da Silva. Sistemas e Estruturas: leituras sobre a relação entre o direito e a 
 

economia. Revista Juris Poiesis, ano 14, nº 14, jan-dez 2011, p.366. Disponível em: 
<http://www.portal.estacio.br/media/3463493/juris-poiesis-14-11-maio1.pdf>. Acesso em: 19 jun. 
2012. 



 
 
 

3.2 A regulação como forma de intervenção indireta do Estado 
 
 
 

No capítulo I, destacou-se a amplitude do conceito de intervenção e a sua 

materialização mediante distintas formas de incidência do Estado sobre a economia, 

onde, em cada momento histórico, o ente estatal se utilizou de distintos tipos de 

técnicas de exercício do poder público no campo econômico: dirigismo, planificação, 

serviço público, empresa pública, supervisão e regulação. As técnicas em questão 

foram apresentadas como diversas, isto é, com desiguais intensidades e efeitos 

pretendidos e produzidos perante o sistema econômico. 
 

Foi possível concluir que a atuação e consequente intervenção do Estado no 

domínio econômico pode se dar de duas formas: direta ou indireta. A primeira eleva 

o Estado a ator do processo econômico, atuando como empresário. Na atuação 

indireta, o poder público age na qualidade de agente normativo e regulador da 

atividade econômica, além de exercer funções como a fiscalização, o incentivo e o 

planejamento. As diferentes maneiras de intervenção são bem explicadas por 

Cruz,273 para quem o poder público atua de dois modos, a saber: 
 

Diretamente, por meio do provimento de bens e serviços públicos 
pelo próprio Estado, via empresas estatais que atuam em setores de 
monopólios naturais ou não; ou a partir de sua própria estrutura 
tradicional, como ministérios ou órgãos a eles subordinados. 

 
 
 

Para Santos,274 em seu sentido menos amplo, a regulação representaria a 

intervenção do Estado na economia por outras formas que não aquela conhecida 

como “intervenção direta”. De acordo com este conceito, a atuação se dará de forma 

indireta, isto é, mediante o estabelecimento de “normas (gerais e abstratas, mas 

também na condição de preceitos-medida ou de atos concretos) que sujeitem 

terceiros ao seu cumprimento (e respectivas sanções)”.275 Compreende, assim, 
 
 
 
 
273 CRUZ, Verônica. Estado e regulação: fundamentos teóricos. In: RAMALHO, Pedro Ivo Sebba 
(Org.). Regulação e Agências Reguladoras: governança e análise do impacto regulatório. Brasília: 
Anvisa, 2009, p. 53. 
274 SANTOS, Aloysio Vilarino dos. O Papel das Agências Reguladoras na Ordem Econômica e Social. 
 

Revista da Faculdade de Direito da Universidade Metodista de São Paulo. São Paulo, n.3, ano 3, 
2005/2006. ISSN18069797. Disponível em: <http://www.metodista.br/revistas/revistasmetodista/ind 
ex.php/RFD/article/viewFile/53/501>. Acesso em: 03 jan. 2013. 
275 MOREIRA, op. cit.. 



 
 
 

atividades de elaboração de normas legais ou regulatórias,276 regras que implicam 

na limitação da liberdade de ação dos sujeitos, vale dizer, no condicionamento, 

coordenação e disciplina da atividade econômica privada, com a finalidade de 

conjugar as vantagens oriundas da capacidade empresarial próprias da iniciativa 

privada, com a realização de objetivos de interesse público e geral. 
 

Trata-se, portanto, de uma característica própria do modelo econômico em 

que o Estado não assume protagonismo no exercício de atividades econômicas, ou 

seja, emerge como uma nova compreensão acerca do papel do poder público na 

economia. Ao disciplinar a atividade econômica, o ente estatal irá atuar em busca de 

determinados resultados, em especial a garantia dos equilíbrios entre os sistemas e 

mercados, evidentemente essenciais à concretização sustentável dos objetivos das 

sociedades contemporâneas, dentre os quais o desenvolvimento. Pela clareza e 

relevância, vale destacar as observações de Chevallier,277 para quem: 
 

A regulação implica uma nova concepção do papel do Estado na 
economia. Na teoria geral dos sistemas, a regulação compreende o 
conjunto dos processos pelos quais os sistemas complexos 
conseguem manter o seu estado estacionário, preservando os seus 
equilíbrios essenciais, malgrado as perturbações externas (...). Falar 
da função regulatória do Estado pressupõe que o sistema econômico 
não possa atingir por si próprio o equilíbrio, que ele tenha 
necessidade da mediação do Estado para o alcançar. [...] A 
regulação se distingue dos modos clássicos de intervenção do 
Estado na economia: ela consiste em supervisionar o jogo 
econômico, estabelecendo certas regras e intervindo de maneira 
permanente para amortecer as tensões, compor os conflitos, 
assegurar a manutenção de um equilíbrio do conjunto: pela 
regulação, o Estado não se põe mais como ator mas como árbitro do 
processo econômico, limitando-se a enquadrar a atuação dos 
operadores e se esforçando para harmonizar as suas ações. 

 
 
 

Em seu sentido mais amplo, é possível dizer que “fazem regulação 
 

autoridades cuja missão seja cuidar de um específico campo de atividades 

considerado em seu conjunto.”278 Especificamente em relação aos mercados 
 
 
276 EIZIRIK et al, op. cit., p. 14. 
277 CHEVALLIER, J. O Estado pós-moderno. Tradução de Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 
 

Fórum, 2009, p. 71. 
278     SUNDFELD, Carlos Ari. Introdução às Agências Reguladoras. In: _____ (Coord.). Direito 
 

Administrativo Econômico. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 18. 



 
 
 

financeiros e de capitais, Yazbek descreve que ela se impõe não somente para a 
proteção dos participantes do mercado contra riscos em relação aos quais, de outra 

forma, eles não poderiam se proteger (e cuja presença tende a impedir o pleno 

desenvolvimento do mercado), mas também para a proteção de terceiros e da 

sociedade como um todo.279 
 
 
 
 

3.3 A função reguladora do Estado e as agências reguladoras 
 
 
 

No decorrer da presente dissertação, referiu-se que a participação e a forma 
 

de atuação estatal na economia variaram de acordo com os modelos e 

transformações do Estado ao longo do tempo, com o poder público assumindo 

diferentes posições e estratégias em face do cenário econômico. Como 

consequência, foram adotadas posturas mais ou menos intervencionistas voltadas à 

persecução de seus objetivos, que levaram à ampliação ou diminuição de sua 

atuação empresarial. A partir da Constituição de Weimar de 1919, tais definições 

estiveram sempre no centro do debate institucional, pois as sociedades começaram 

a estabelecer, em seus respectivos textos constitucionais, uma série de decisões 

econômicas fundamentais, que determinaram as respectivas atribuições do Estado e 

do mercado em face da economia. 
 

No bojo desse contexto de alterações que reformaram os alicerces sobre os 
 

quais se operava a atuação do Estado no domínio econômico, caracterizada pela 

redução expressiva de sua atuação empreendedora e transmissão, à iniciativa 

privada, da prestação de determinados serviços públicos, além de permissão de 

atuação em áreas que constituíam até então monopólio estatal, deslocou-se a 

responsabilidade do Estado principalmente para o campo da regulação. Constatou-

se que os instrumentos tradicionais de atuação do Estado se encontravam 

impotentes frente às necessidades de uma sociedade crescentemente complexa e 
 
 
 
 
 
 
 
279 YAZBEK, Otávio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, 
p. 281. 



 
 
 

dinâmica, “o que impôs a adoção de mecanismos administrativos mais ágeis e 

tecnicamente especializados.”280 
 

Para Tanure,281 a atividade reguladora teve origem no Direito estadunidense 

em 1887, com a instituição da agencie Interstate Commerce Comission,282 mas 
proliferou somente a partir da década de 30 do século seguinte, quando “a economia 
 

norte-americana, abalada por uma forte crise, foi socorrida por uma irrupção de 

inúmeras agências administrativas, como parte da política do New Deal.”283 No 
 

âmbito brasileiro, as agências reguladoras surgiram na década de 90, com o 
 

Programa Nacional de Desestatização (PND), mas, antes disso, outras entidades já 
exerciam funções reguladoras, tais como o Conselho Monetário Nacional, o Banco 
Central do Brasil, o Instituto do Álcool e do Açúcar e a Comissão de Valores 

Mobiliários.284 No bojo das alterações no sistema de relações entre o Estado e a 
economia nesse período, uma série de mudanças foi implementada, sendo que a 

principal285 delas se deu no próprio arranjo de suas funções e organização, com a 
 
 
280     ARAGÃO, Alexandre Santos de. O Poder Normativo das Agências Reguladoras. Revista 
 

Trimestral de Direito Público, nº 36. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 88. 
281 TANURE, Fabricio. A nova função reguladora da Comissão de Valores Mobiliários. [on line]. 
 

Disponível em <http://www.cvm.gov.br/port/public/publ/funcao.doc>. Acesso em: 10 mar. de 2013. 
282 Por outro lado, Alexandre de Moraes destaca que a origem remota das Agências Reguladoras é 
 

inglesa, o que teria ocorrido com a criação, pelo Parlamento Inglês, em 1834, de uma série de órgãos 
autônomos, os quais ostentavam a finalidade de aplicação e concretização de textos legais. 
MORAES, Alexandre de. Agências Reguladoras. In: _____ (Org.). Agências Reguladoras. São Paulo: 
Atlas, 2002, p. 22. 
283 A política do New Deal foi o nome dado a uma série de programas e medidas implementadas nos 
 

Estados Unidos da América, então sob o governo do Presidente Franklin Delano Roosevelt, com 
vistas à recuperação da economia abalada pela grande depressão. MENDES, Conrado Hübner. 
Reforma do Estado e Agências Reguladoras: Estabelecendo os parâmetros de Discussão. In: 
SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.), op. cit., p. 120. 
284 É preciso esclarecer que, no Brasil, a atividade de regulação da economia, em si, pode ser 
percebida desde as origens do Estado brasileiro, com vistas ao aperfeiçoamento de seu arranjo 
 

institucional. Conforme anota Pedro Ivo Sebba Ramalho, “a regulação da economia no Brasil remonta 
às origens do Estado brasileiro. A partir do processo de state building da Era Vargas, houve no país 
vários processos de reforma do Estado. As reformas buscaram, em sentido amplo, aperfeiçoar o 
arranjo institucional e o funcionamento do Estado brasileiro, construir e organizar sua burocracia, 
incrementar a capacidade de controle e coordenação das suas mais variadas atividades, visando ao 
equacionamento de problemas de ordem econômica e de sustentação política do governo.” 
RAMALHO, Pedro Ivo Sebba. Regulação e agências reguladoras: reforma regulatória da década de 
1990 e desenho institucional das agências no Brasil. In: _____ (Org.). Regulação e Agências 
Reguladoras: governança e análise do impacto regulatório. Brasília: Anvisa, 2009, p. 125. 
285     Outras alterações relevantes foram: i) a extinção de determinadas restrições ao capital 
 

estrangeiro, em decorrência da Emenda Constitucional nº 6, de 15-08-95; ii) a supressão da exigência 
de que a navegação de cabotagem e interior seja privativa de embarcações nacionais e a 
nacionalidade brasileira dos armadores, proprietários e comandantes e, ao menos, de dois terços dos 
tripulantes, com a Emenda Constitucional nº 7, de 15-08-95.;iii) a permissão da participação de 
estrangeiros em até 30% do capital das empresas jornalísticas e de radiodifusão, com a Emenda 
Constitucional nº 36, de 28-05-02.; iv) a flexibilização dos monopólios estatais, com a Emenda 
Constitucional nº 5, de 15-08-95, nº 8, de 15-08-95, e nº 9, de 09-11-95. BARROSO, op. cit. 



 
 
 

intensificação da criação de estruturas autônomas de administração para o exercício 

de determinadas atribuições específicas relacionadas à regulação da economia.286 

Neste sentido, interessante destacar as anotações de Sundfeld:287 
 

A existência de agências reguladoras resulta da necessidade de o 
Estado influir na organização das relações econômicas de modo 
muito constante e profundo, com o emprego de instrumentos de 
autoridade, e do desejo de conferir, às autoridades incumbidas dessa 
intervenção, boa dose de autonomia frente à estrutura tradicional do 
poder político. 

 
 
 
 

Essa via institucional pela qual se consumaram tais alterações de papéis do 

Estado em relação à ordem econômica não é totalmente isenta de críticas.288 Para 

Cruz, a teoria regulatória seria em grande medida identificada com o paradigma de 

análise liberal, assumindo evidente cunho antiestatal, consideradas as novas 

atribuições do Estado e a diminuição de seu poder. Na regulação via agências 

independentes (modalidade de intervenção indireta, grifamos), professa a autora, 

mantêm-se vícios administrativos e riscos políticos dos quais nem sempre se pode 

escapar, tal como verificado no decorrer do período em que predominou a regulação 

de serviços por meio da propriedade pública de empresas estatais (intervenção 

direta, grifamos), com dificuldade para neutralizar interesses privados e proteger 

interesses públicos, realidade onde se fazem presentes mais desafios do que 

garantias de atuação eficiente. Aponta, ainda, que os alicerces sobre os quais se 

fundou teoricamente o modelo de agências autônomas (delegação, credibilidade, 

especialização dos agentes e falhas de governo), baseados especialmente na 

desconfiança acerca das instituições públicas tradicionais, não teriam sido 

acompanhados da propagada modernização, estando o próprio desenho 

institucional das agências impregnado de elementos administrativos obsoletos, com 

questões importantes, como desburocratização e mecanismos de controle, sendo 
 
 
 
 
286 RAMALHO, op. cit., p. 125. 
287 SUNDFELD, in: _____ (Coord.), op.cit., p. 18. 
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mais propagados do que vislumbrados empiricamente.289 Neste mesmo sentido, a 

“teoria da captura” sustenta que a regulação constitui apenas uma resposta às 

demandas de grupos de interesse organizados, que atuam somente no sentido da 

maximização de vantagens de seus próprios membros, o que levaria as agências a 

serem “capturadas” pelos setores regulados, comprometendo a sua independência 

mediante pressões exercidas sobre os processos de elaboração e aplicação das 

normas reguladoras.290 
 

Para além das possíveis discussões sobre as vias institucionais assumidas 
 

na era do Estado regulador, isto é, aquele pautado em mecanismos de intervenção 

indireta, especialmente por intermédio de órgãos autônomos criados com finalidades 

específicas, bem como acerca de possíveis distorções entre seus fundamentos de 

elaboração teórica e funcionamento prático, apresenta-se imprescindível o estudo da 

estrutura e funções conferidas a tais organismos, com os seus consequentes 

desdobramentos. Neste sentido, interessante frisar as observações de Cuéllar:291 
 

São órgãos técnicos e especializados porque cada agência 
desempenha suas funções em relação e um determinado setor ou 
número de setores da atividade econômica em sentido amplo, 
ficando suas atribuições vinculadas a este (s) setor (es). Logo, ao 
contrário do que ocorre com o Poder Legislativo, que possui um 
número muito grande de questões para apreciar, abrangendo uma 
gama diversa de matérias, o campo de atuação dos entes 
reguladores é mais restrito, vez que possuem competência para 
disciplinar apenas determinadas áreas. Além disso, são compostos 
por funcionários que devem ter notória capacitação profissional, 
vinculada à (s) área (s) de atividade da agência. As agências 
reguladoras tenderão, assim, a se especializar nas matérias que lhes 
dizem respeito. 

 
 
 

No âmbito brasileiro, as agências reguladoras assumem a natureza de 

autarquias especiais, com personalidade jurídica de direito público, somente 

podendo ser criadas e extintas mediante lei específica. É também importante 

destacar, como faz Di Pietro, que a agência reguladora, no direito brasileiro, tanto 

pode se apresentar como entidade da Administração Indireta quanto de qualquer 
 
 
289 CRUZ, Verônica. Estado e regulação: fundamentos teóricos. In: RAMALHO, Pedro Ivo Sebba 
(Org.). Regulação e Agências Reguladoras: governança e análise do impacto regulatório. Brasília: 
Anvisa, 2009, p. 81-83. 
290 EIZIRIK et al, op. cit., p. 15. 
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131. 



 
 
 

órgão da Administração Direta, desde que com função de regular a matéria 

específica que lhe está afeta.292 A elas é atribuído um regime jurídico especial, que 
lhes concede prerrogativas próprias e autonomia (político-administrativa e 
econômico-financeira) em relação ao poder público, e visa preservá-las de 
ingerências externas indevidas, garantindo um espaço de competência definido 
legalmente, que lhes confere legítima discricionariedade e por meio do qual se 

espera a prevalência de juízos técnicos sobre valorações políticas.293 Em sua 

análise e descrição das referidas entidades, ressalta Gasparini:294 
 

São criadas por lei como autarquias de regime especial. Essa a sua 
natureza jurídica. Como autarquias de regime especial recebem os 
privilégios que a lei criadora lhes outorga e os comuns a todas as 
autarquias, indispensáveis ao atingimento de seus fins. Ainda que 
não haja uniformidade quanto a privilégios outorgados a essas 
entidades, pode-se afirmar que em suas leis criadoras são 
encontráveis: autonomia administrativa em tudo que diga com seus 
objetivos e atividades, de sorte que as suas decisões são definitivas, 
não cabendo recurso para a Administração Pública direta, sua 
criadora; autonomia financeira, decorrente de seus próprios recursos 
e dos advindos de outras fontes; poder de regulamentação; 
estabilidade de seus dirigentes, garantida por mandato fixo, cujo 
exercício não é, por certo, absoluto, pois devem observar os 
princípios que norteiam a Administração Pública, a exemplo dos 
indicados no art. 37, caput, da Constituição Federal. 

 
 
 
 

No que diz respeito à presente investigação, assume maior relevância o fato 
 

de que as agências, baseadas em diretrizes fixadas em lei, exercem uma série de 

poderes, cuja fundamentação, no caso daqueles exercidos pela Comissão de 
Valores Mobiliários no âmbito do mercado de capitais, pretende-se investigar. Tal 

como destaca Aragão:295 
 

As agências reguladoras independentes, baseadas nas diretrizes 
gerais fixadas em lei, exercem grande variedade de poderes: 
normativos, propriamente ditos ou de natureza concreta; de solução 
de conflitos de interesses; investigativos; fomentadores; e de 
fiscalização, preventiva ou repressiva. 
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3.4 O fundamento constitucional do poder normativo das agências reguladoras 

e a regulação dos mercados financeiros e de capitais 
 
 
 

Antes de investigar especificamente a atividade de regulação dos mercados 

financeiros e de capitais, é preciso investigar uma questão de grande relevância, ou 

seja, o fundamento constitucional do poder normativo das agências reguladoras. E, 

mais, responder à seguinte indagação: esse poder constitui uma usurpação da 

função legislativa? 
 

Dentre os poderes exercidos pelas agências reguladoras, é certo que 
 

inúmeros abrangem aspectos de todas as funções da divisão de poderes, mas o 

normativo é aquele que, sem dúvida, desperta as maiores atenções da doutrina, por 

sua aproximação com as atribuições do legislativo.296 Para Sundfeld, qualquer 

alegação de suposta usurpação não se justifica, já que os novos tempos exigem, 

para além daquelas leis editadas pelo legislativo, com alto grau de abstração e 

generalidade, a presença de normas mais diretas, voltadas para o tratamento de 

determinadas especificidades e viabilização da própria intervenção do Estado com 

vistas à garantia do cumprimento ou a realização de determinados valores 

considerados fundamentais, entre os quais o desenvolvimento.297 Segundo Cuéllar, 

busca-se, com a criação de entes reguladores, a própria “eficiência na realização 

dos fins almejados pelo Estado, tais como justiça e bem-estar sociais”, decorrendo 

daí a imprescindibilidade de que as agências detenham poderes compatíveis com as 

funções que lhes foram outorgadas, sendo o poder normativo um dos principais 

meios de sua atuação.298 
 

Esse poder não consistiria em usurpação, mas sim num aprofundamento da 

própria atuação normativa do Estado, fundamentada no art. 174 da Constituição, 

que trata de sua ação como agente normativo e regulador da atividade econômica, 

além de exercer, na forma da lei, as incumbências de fiscalização, inventivo e 

planejamento. O poder normativo é também legitimado pela missão conferida aos 

referidos órgãos por suas Leis criadoras, que se lhes atribuem poderes para a 

realização dos fins a que se destinam. 
 
 

296 EIZIRIK et al, op. cit., p. 250. 
297 SUNDFELD, in: _____ (Coord.), op. cit., p. 27. 
298 CUÉLLAR, op. cit., p. 128-129. 



 
 
 

Quanto ao poder específico de regulação dos mercados financeiros e de 

capitais, para além do artigo 174, é possível referenciar outro fundamento, abaixo 

descrito. 
 

Ao tratar da ordem econômica e financeira na Constituição de 1988, a Carta 

Política não sistematiza uma “ordem econômica” e uma “ordem financeira”, mas sim 

um conjunto harmônico de regras e princípios que englobam simultaneamente a 

normatização das atividades econômicas e das financeiras, indicativo de uma 

estreita inter-relação entre ambos os aspectos. Portanto, na ordem constitucional 

vigente, a dinamização e a otimização do “econômico” guardam estreita conexão 

com o “financeiro”, vale dizer, com a criação de adequados instrumentos e 

mecanismos que lhe deem suporte e condições de alcançar as finalidades maiores 

do Estado. 
 

No texto constitucional brasileiro, resta evidente a opção por um 
 

determinado modelo econômico (capitalista), com a consagração da primazia da 

iniciativa privada e o distanciamento do poder público em relação à exploração direta 

de atividade econômica.299 Por outro lado, encontra-se presente um sistema híbrido, 

que congrega aspectos liberais e sociais e encarrega diferentes atores pelas 

transformações da sociedade na direção por ele estabelecida. De acordo com este 

regime, o desenvolvimento foi assumido como um dos objetivos fundamentais da 

República, impondo pautas conformadoras incontestáveis a todos, ou seja, ao 

Estado, ao mercado e aos cidadãos, na edificação do Estado Democrático de 

Direito. Ao Estado, em que pese o seu distanciamento no que tange à exploração 

direta de atividade econômica, foram reservadas as relevantes funções de promover 

a organização, o equilíbrio e a eficiência do sistema econômico, voltadas à 

efetivação dos objetivos pretendidos pela Constituição e, mais especificamente, pela 

própria ordem econômica e financeira. 
 
 

299 Para Maílson da Nóbrega, no sistema capitalista o Estado contribui para o desenvolvimento 
mediante a implantação de uma estrutura de incentivos favoráveis ao melhor funcionamento dos 
mercados. Trata-se, portanto, de uma aposta no papel dos mercados. Segundo o autor, o Brasil 
estaria numa transição para este sistema, sendo de fundamental importância reforçar o papel do 
Estado no processo, no sentido da promoção adequada da estabilidade da moeda, de um sistema de 
pagamentos que funcione, além da garantia da concorrência. A defesa da economia de mercado, 
professa, não pode ser considerada como sinônimo de “Estado mínimo” nem de neoliberalismo. 
NÓBREGA, Maílson da. A saída é consolidar o sistema capitalista. [on line]. In: SICSÚ, João; 
CASTELAR, Armando (Org.). Sociedade e Economia: estratégias de crescimento e desenvolvimento. 
Brasília: Ipea, 2009, p.169. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/agencia/imagens/stories/PDFs/livr 
os/Livro_SociedadeeEconomia.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2012. 



 
 
 

Sendo a atividade econômica fator-chave na capacidade de 

desenvolvimento da sociedade, um verdadeiro instrumento para a consecução de 

objetivos fundamentais do Estado brasileiro, certo é que as atividades desenvolvidas 

pela iniciativa privada devem ser permanentemente estimuladas. O incentivo à 

ordem econômica deve ser entendido como um projeto nacional, onde o Estado 

deverá atuar como indutor deste processo, no sentido da criação e manutenção de 

um arranjo institucional adequado à sustentação do processo de desenvolvimento. 

Tal processo se encontra vinculado à existência de condições financeiras que 

habilitem os agentes econômicos, especialmente as companhias, a desempenhar os 

seus objetos sociais pois, desprovidas de recursos, não serão capazes de conseguir 

os meios materiais imprescindíveis as suas atividades, limitando a sua capacidade 

de contribuição para a modificação da realidade social e promoção do 

desenvolvimento. 
 

Tais matrizes constitucionais conferem inegável relevância ao papel da 
 

ordem econômica e financeira e impõem o exame das demais decisões e princípios 

fundamentais que se encontram expressa ou implicitamente presentes no texto 

constitucional, em especial, o princípio da garantia da aplicação dos meios 

financeiros necessários ao desenvolvimento. A partir dele decorre ao Estado 

brasileiro o poder-dever de intervir nos mercados com a finalidade de assegurar o 

seu eficiente funcionamento.300 E, no caso dos mercados financeiros e de valores 
mobiliários, isto se dá com a garantia de uma mobilização contínua de poupança 
para investimento, vale dizer, um fluxo permanente de capitais entre os detentores e 

tomadores.301 
 

Portanto, para além do artigo 174 da Constituição, a garantia da aplicação 

dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento é o fundamento 

constitucional do poder de regular os mercados financeiros e de capitais, princípio 

que as estruturas e mecanismos regulatórios jamais poderão deixar de observar. E, 

dentre as justificativas desta intervenção do Estado, por meio de atividades de 
 
300 Segundo Maílson da Nóbrega, “o sistema capitalista depende do Estado para coibir práticas que o 
inibem [...]. A ele também cabe suprir falhas de mercado, reduzir assimetrias de informação, coibir e 
punir a informação privilegiada no mercado de capitais e prevenir a ocorrência de outros problemas 
que prejudicam o adequado funcionamento da economia de mercado.” Ibid, p. 180. 
301 Tal como enuncia Cabral, o desenvolvimento depende de uma taxa interna de poupança elevada, 
 

canalizada via mercado de capitais, para a sustentação de um processo de investimento contínuo na 
economia. CABRAL, Victorio F. Bhering. Os Desafios da CVM. Revista da CVM, nº 35, abril 2002, p. 
37. 



 
 
 

regulação, está o fato de os mercados financeiros e de capitais envolverem recursos 

da poupança popular.302 
 

Definido o fundamento constitucional do poder-dever de regular os 
 

mercados financeiro e de valores mobiliários, impõe-se o exame de suas 

singularidades. Para se pensar a regulação de tais segmentos, necessária a análise 

e compreensão dos mecanismos e estruturas de mercado, bem como do 

comportamento dos próprios agentes econômicos inseridos neste contexto, 

especialmente os investidores. Em linhas gerais, a regulação no plano financeiro 

guarda características específicas em relação àquela realizada no cenário 

econômico, diferindo da regulação e fiscalização dos serviços delegados à iniciativa 

privada e das atividades econômicas. Foge-se ao conceito tradicional de regulação 

como mera disciplina da atividade econômica. 
 

Conforme se depreende da lição de White, o grande objetivo da regulação 
 

do sistema financeiro é fazer com que este cumpra adequadamente sua função de 

carrear recursos dos poupadores para os empreendedores.303Portanto, se uma boa 

regulação financeira é condição necessária para a transferência de fundos entre os 

agentes, uma má regulação constituirá obstáculo ao desenvolvimento, por afetar o 

fluxo de recursos entre detentores e tomadores de capital. Consequentemente, o 

sucesso do poder público na intervenção com vistas à organização do ambiente 

financeiro dependerá especialmente da disciplina das relações entre investidores e 

empreendedores, pois esta tende a influir no direcionamento da poupança ao 

investimento e, portanto, na capacidade de captação de recursos, com repercussões 

no desenvolvimento. Neste contexto, o Direito pode ser entendido como uma 

variável chave dos processos de financiamento das atividades exercidas pelos 

agentes econômicos, e o sucesso de sua intervenção na organização do sistema 

financeiro tende a contribuir para a captação de recursos por parte dos mesmos, 

impulsionando o desenvolvimento dos países.304 
 
 
 
 
302 ANDREZO; LIMA, op. cit., p. 18. 
303 A autora, então assessora da superintendência de desenvolvimento de mercado da Comissão de 
 

Valores Mobiliários, escreveu o artigo em questão no período em que se preparava a Constituição de 
1988. WHITE, Maria Clara Isoldi. A nova constituição e a regulamentação do sistema financeiro. 
Revista da CVM, nº 15, jan./fev./mar. 1987, p. 21. 
304 SCHAPIRO, Mario Gomes. Novos parâmetros para a intervenção do Estado na economia. São 
 

Paulo: Saraiva, 2010, p. 37. 



 
 
 

Consoante a importância das questões daí decorrentes, imprescindível o 

exame detalhado da função normativa e reguladora do Estado, que se apresentará 

de formas e intensidades diferentes dependendo das próprias especificidades de 

cada mercado. Como fugiria aos objetivos da presente dissertação a análise do 

arcabouço jurídico relacionado aos demais segmentos do sistema financeiro 

nacional (mercados monetário, de crédito e de câmbio),305 a investigação se 

restringirá à abordagem do Direito do Mercado de Capitais. 
 
 
 
 

3.5 O Direito do Mercado de Capitais 
 
 
 

O Direito do Mercado de Capitais constitui o conjunto de prescrições 

jurídicas que disciplinam as operações realizadas nesse mercado.306 De acordo com 
a doutrina de Kümpel, é possível identificar três pontos principais como objeto de 

sua regulamentação, sendo que o de maior relevância engloba a organização 

jurídica de certos segmentos deste mercado e a determinação das condições para a 

negociação de valores mobiliários, com vistas à proteção de sua capacidade 

funcional. Segundo o autor, este ramo da ciência jurídica pertence ao Direito 
Econômico e é penetrado fortemente por normas de Direito Público, em função do 

acentuado interesse coletivo no que diz respeito à existência de mercados tão 

eficientes quanto possível.307 Assim, seriam dois os objetivos primordiais da 
regulamentação do Direito do Mercado de Capitais: i) a proteção da sua capacidade 

funcional (escopo prioritário); e, em decorrência, ii) a proteção do investidor.308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
305 No Brasil, o sistema de regulação do mercado financeiro é formado atualmente por cinco 
organismos principais: i) Conselho Monetário Nacional – CMN; ii) Comissão Técnica da Moeda e do 
Crédito – CTMC; iii) Banco Central do Brasil - BACEN; iv) Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP; v) Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
306 Roberto Quiroga Mosquera trabalha este conceito como sendo o direito do mercado financeiro e 
 

de capitais. Nesta fase deste trabalho, de tratamento específico do mercado de valores mobiliários, 
 

procuramos restringir a definição em questão. MOSQUERA, in: _____ (Org.), op. cit., p. 261. 
307 KÜMPEL, op. cit., p. 4-8. 
308 Ibid, p. 21-37. 



 
 
 

3.5.1 Os objetivos da regulamentação do Direito do Mercado de Capitais: a 

capacidade funcional do mercado como bem jurídico a ser prioritariamente 

protegido e a proteção do investidor como bem jurídico adicional e ser 
protegido 
 
 
 

Conforme destacado por Kümpel, o primeiro dos objetivos da 

regulamentação do Direito do Mercado de Capitais derivaria de um escopo 

considerado prioritário do Estado - que é o bem estar de seus nacionais -, 

compreende um interesse comum derivado de aspirações privadas e públicas e se 

revela na existência de um mercado o mais eficiente possível, na medida em que a 

sua capacidade funcional é um bem jurídico a serviço do interesse público e estatal. 

Já o segundo aspecto, enquanto objetivo adicional, mas fortemente ligado ao 

primeiro, consiste na proteção do público investidor presente e futuro,309 assim como 

os interesses     individuais     legítimos de     cada     investidor     individualmente 

considerado.310 
 

A proteção da capacidade funcional do mercado, enquanto bem jurídico a 

ser prioritariamente protegido, em busca da maximização de sua eficiência, requer 

algumas medidas adequadas: i) capacidade funcional institucional (que consiste nas 

condições básicas para a existência de uma série de mecanismos eficientes nos 

diversos segmentos do mercado, a partir de sua abertura de forma a possibilitar o 

acesso da oferta e da demanda, e assim permitir a canalização da maior parte 

possível dos capitais ao mercado e a sua captação pelos agentes econômicos, 

suprindo as suas necessidades de financiamento. Como condições jurídicas básicas, 

medidas voltadas à preservação e incremento da confiança dos investidores, 

aspecto que dependerá da transparência, estabilidade, tratamento equitativo no 
 
309 Ibid, p. 21. 
310 A linha de análise de proteção aos investidores é conhecida como paradigma da Law and Finance. 
 

Em interessante artigo, publicado originalmente no Journal of Political Economy, Rafael La Porta, 
Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer e Robert W. Vishny examinam as regras de proteção a 
acionistas e a qualidade de sua execução em 49 diferentes países. Os autores concluem que os 
países, baseados em diferentes modelos legais, conferem a investidores conjuntos de direitos 
bastante distintos. as regras de proteção são mais presentes nos países adeptos do sistema da 
Common Law, mais fracas naqueles partidários do modelo legal francês e intermediárias nos países 
de matrizes germânica e escandinava. As diferenças na proteção legal aos investidores são 
consideradas pelos autores como variável nos processos de financiamento das empresas, isto é, 
podem explicar as diferenças em seus padrões de financiamento. LA PORTA, Rafael et al. Law and 
Finance. Journal of Political Economy, vol. 106, no. 6, dez. 1998. Disponível em: 
<http://www.hse.ru/data/106/482/1225/Sept%209%20Law%20and20Finance.pdf>. Acesso em: 08 jul. 
2013. 



 
 
 

acesso às informações, justiça e integridade dos segmentos de mercado, que 

estariam relacionadas a dever de igual tratamento relativo ao direito das informações 

privilegiadas, transparência da estrutura acionária das companhias, regras de 

conduta para os intermediários do mercado, assim como a fiscalização estatal do 

mercado); b) capacidade funcional operacional (relacionada à necessidade de 

redução de custos para emitentes de valores mobiliários e também para os 

investidores, já que a questão dos custos afeta diretamente as decisões de ambas 

as partes. É preciso, assim, diminuir tanto as despesas dos emitentes quando da 

colocação dos valores mobiliários no mercado, quanto os encargos financeiros do 

público investidor); e c) capacidade funcional alocativa (no sentido de assegurar que 

os recursos/capitais, considerada a sua escassez, sejam fluídos para as alternativas 

mais relevantes do ponto de vista do desenvolvimento, impulsionando a execução 

de projetos transformadores da realidade social). Por seu turno, a proteção do 

investidor, como bem jurídico adicional, se desdobraria na defesa, por intermédio do 

Direito do Mercado de Capitais: a) do conjunto indeterminado de investidores (a 

defesa do público investidor, atual e também futuro, visto que o potencial de 

realização de negócios é de extrema importância para a liquidez do mercado, com 

reflexos positivos na sua capacidade funcional); e b) proteção excepcional do 

interesse individual do investidor, por meio de pretensões de reparação de danos 

(proteção jurídica em benefício dos investidores, individualmente, por ocasião dos 

negócios de compra e venda de valores mobiliários realizados, e não do público 

investidor em geral).311 
 
 
 
 

3.5.2 Princípios jurídicos aplicáveis ao Direito do Mercado de Capitais 
 
 
 

De modo geral, a doutrina312 identifica alguns princípios norteadores do 

Direito do Mercado de Capitais, dentre os quais a proteção da mobilização da 

poupança nacional e a proteção da economia popular, ambos revelados no artigo 
 
 
 
 
311 KÜMPEL, op. cit., p. 21-41. 
312 Pinheiro e Saddi identificam os mesmos princípios enunciados por Mosquera. PINHEIRO, 
Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, Economia e Mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, 
 

p.451-452. 



 
 
 

192 da Constituição de 1988, além da proteção da transparência de informações. 

Tais princípios são assim definidos por Mosquera:313 
 

i) princípio da proteção da mobilização da poupança popular – está 
revelado no artigo 192 da Constituição Federal e legislações 
infraconstitucionais. É o princípio pelo qual fica assegurado 
constitucionalmente o fluxo de capitais entre detentores e tomadores 
de capitais, com o intuito de promover o desenvolvimento equilibrado 
do País e atender às necessidades da coletividade; 

 
ii) princípio da proteção da economia popular – está também 
revelado no artigo 192 da Constituição Federal e legislações 
infraconstitucionais. É o princípio por intermédio do qual fica 
assegurada a proteção da poupança nacional, isto é, há a proteção 
jurídica dos capitais que se dirigem ao mercado financeiro e de 
capitais para a realização de aplicações financeiras; 

 
iii) princípio da proteção da transparência das informações – consiste 
na necessidade de divulgação de informações isonômicas para os 
participantes do mercado financeiro e de capitais; princípio que 
assegura a neutralidade das oportunidades nos negócios realizados 
no mercado financeiro e de capitais. 

 
 
 
 

3.6 A Comissão de Valores Mobiliários e a regulação do mercado de capitais 
 
 
 

Embora a regulação estatal do mercado de capitais se apresente como 

realidade concreta desde a última quadra do século XX, encontra-se em pleno (e 

necessário) aprimoramento a releitura do arcabouço jurídico que envolve tais 

atividades. Este debate, que se situa em questões relacionadas à legitimação, 

limitação e justificação destas funções, está acolhido por um contexto político muito 

mais amplo, que diz respeito à própria redefinição do papel a ser exercido pelo 

poder público perante o domínio econômico, com especial destaque para o papel do 

direito na disciplina jurídica do mercado.314 Assim, imperioso contextualizá-lo com os 

objetivos fundamentais do Estado brasileiro traçados pela Constituição de 1988, mas 

sem deixar de considerar as modificações ocorridas na economia com o processo de 

globalização. 
 
 
 
 
313 MOSQUERA, in: _____ (Org.), op. cit., p. 271. 
314 EIZIRIK et al, op. cit., p. 251. 



 
 
 

Quando do estudo do artigo 192 da CRFB/88, que trata do sistema 

financeiro nacional, foram destacados os seus dois objetivos expressos primordiais -

promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da 

coletividade -, além do escopo implícito de garantir a aplicação dos meios financeiros 

necessários ao desenvolvimento econômico e social, viabilizando a transferência de 

recursos entre poupadores e tomadores de capital. Certamente, essa contribuição 

positiva ao desenvolvimento não pode prescindir de um avanço da capacidade de 

regular eficientemente a operação desses mercados, tanto para prevenir a eventual 

formação de riscos sistêmicos quanto também para perseguir objetivos de interesse 

público, assim como professa Marques Neto:315 
 

(...) a regulação estatal não envolve apenas caráter passivo, de 
preservação das condições de reprodução da ordem econômica 
vigente (correção das falhas de mercado). No contexto jurídico-
institucional de países como o Brasil, a regulação econômica (geral 
ou setorial) envolve necessariamente a perseguição de objetivos de 
interesse público, traduzidos em inputs extra-sistêmicos que são a 
um só tempo impostos pelo poder público (via políticas públicas) e 
filtrados e absorvidos por ele (via atividade regulatória). 

 
 
 

Verifica-se, assim, que o processo de desenvolvimento do país não se 

sustentará, por completo, sem a atuação estatal. Feita essa constatação, aponta-se 

na direção da necessidade de encontro de uma dimensão maior do instituto da 
regulação, comprometida não apenas com questões relacionadas à correção das 

distorções cíclicas da economia capitalista, como também e principalmente com o 

desenvolvimento econômico e social.316 Cabe ao poder público, portanto, 
instrumentalizar uma estrutura regulatória que direcione a economia para a efetiva 

realização dos objetivos maiores do Estado, compromissada com questões como 

qualidade de vida, bem-estar e promoção dos direitos humanos.317 
 
 
 
 
315 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Limites à abrangência e à intensidade da regulação 
 

estatal. Revista de Direito Público da Economia, ano 1, no.1, p.71, jan./mar. 2003. 
316 DINIZ, Claudio Smirne. Estado e desenvolvimento econômico. In: MOREIRA, Egon Bockmann; 
MATTOS, Paulo Todescan Lessa (Coord.). Direito concorrencial e regulação econômica. Belo 
 

Horizonte: Fórum, 2010, p. 241-257. 
317 FEITOSA, Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer. O Acompanhamento Jurídico do Mercado e o 
 

Caráter Multidisciplinar do Direito Econômico. In: LEAL, Monia Clarissa Hennig; CECATO, Maria 
Aurea Baroni; RÜDIGER, Dorothée Susanne. Trabalho, Constituição e Cidadania. Reflexões Acerca 
do Papel do Constitucionalismo na Ordem Democrática. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009, p. 94. 



 
 
 

Como visto, no modelo de intervenção indireta na ordem econômica e 

financeira, abre-se ao Estado a possibilidade de criar pessoas jurídicas de direito 

público, dentre elas as autarquias, ligados à Administração Pública indireta, dotando-

lhes de determinados poderes para a consecução de finalidades de interesse 

público e identificadas com os propósitos constitucionais. Tal intervenção, operada 

por via normativa, precisa conjugar fatores como rapidez, eficácia e agilidade e, por 

estas razões, são outorgadas aos entes especializados algumas funções específicas 

em determinado setor, como competência técnica para normatizar, controlar e 

fiscalizar as atividades desenvolvidas. Esta competência normativa, na visão de 

Cuéllar, é inerente à própria atividade de regulação e, como consequência, 

“imprescindível para que tais entes possam desempenhar de maneira eficiente suas 

atribuições.”318 
 

A Comissão de Valores Mobiliários, criada com a finalidade de disciplinar, 

fiscalizar e desenvolver o mercado de capitais,319 encontra na função regulatória320 

uma de suas atribuições primordiais.321 Com autonomia e agilidade, deverá regular 
 
 
318 CUÉLLAR, op. cit., p. 141. 
319 De acordo com a Lei 6.385/76, a Comissão de Valores Mobiliários exercerá as suas funções, com 
o intuito de: a) estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários; b) 
 

promover e assegurar a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de valores 
mobiliários; c) assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão; d) 
proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores contra emissões irregulares de valores 
mobiliários, contra atos ilegais dos administradores e controladores das companhias e 
administradores de carteira e contra o uso de informação relevante ainda não divulgada ao mercado; 
e) evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação no mercado; f) assegurar o acesso ao 
público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham 
emitido; e g) assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado. 
320 Na doutrina, é possível encontrar autores que operam a distinção entre regulamentação e 
 

regulação. Neste trabalho, trataremos a regulação em sentido lato, vale dizer, de forma mais ampla, 
englobando tanto a regulamentação quanto a regulação em sentido estrito. Sobre o tema, 
interessante destacar o posicionamento de Maria Eduarda Fleck da Rosa, para quem a competência 
atribuída à Comissão de Valores Mobiliários pode ser definida como híbrida, englobando tanto a 
regulamentação quanto a regulação. Ao regulamentar, a autarquia estaria pormenorizando o 
conteúdo dos princípios e regras estipulados nas Leis nº 6.385/76 e 6.404/76. Por outro lado, ao 
regular supriria eventuais lacunas ou omissões destes diplomas legais. Segundo a autora, o poder 
regulador, denominado competência suplementar, manifesta-se na “possibilidade de a CVM integrar o 
sistema jurídico, de forma a preencher lacunas normativas advindas de situações novas no mercado 
de capitais, cuja complexidade e dinamismo o legislador ordinário não poderia antever.” 
Prosseguindo, a autora destaca que o poder regulador “deverá ser exercido dentro dos limites 
impostos pelo artigo 4º (da Lei nº 6.385/76, grifamos) e da Constituição Federal.” ROSA, Maria 
Eduarda Fleck da. O Poder Normativo da Comissão de Valores Mobiliários. São Paulo, 2012, 139f. 
Dissertação (Mestrado em Direito). Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da 
Universidade do Estado de São Paulo, f. 103. 
321 Interessante destacar uma definição de Odete Medauar que, embora aponte o significado do 
 

termo em seu sentido mais amplo, acaba por elencar uma série de poderes que se confundem com 
aqueles atribuídos à Comissão de Valores Mobiliários: “Entendemos que a regulação, no atual 
contexto, abrange: a edição de normas; a fiscalização do seu cumprimento; a atribuição de 



 
 
 

as complexas e dinâmicas relações econômico-financeiras estabelecidas no âmbito 

em questão.322 Portanto, ao regular o mercado de valores mobiliários, pauta a sua 

atividade em um conjunto de princípios que levam em conta uma série de 

fundamentos, identificados como fatores-chave para a promoção das condições 
consideradas fundamentais para a sua expansão e desenvolvimento. Tais objetivos 

dependem da eficiência e confiabilidade do mercado, fruto da garantia de níveis 

adequados de proteção e harmonização dos interesses de todos os agentes 

econômicos que nele transacionam. Tais fundamentos são:323 
 

Interesse público: a transferência de recursos entre os investidores e 
os agentes econômicos é indispensável à contínua formação de 
capital, quando se contempla uma sociedade como a brasileira, que 
exerceu opção clara pelo modelo capitalista, baseado na livre 
iniciativa e na economia de mercado. É através desse processo de 
transferência de recursos que se obtém o investimento e o 
crescimento das unidades econômicas e, em decorrência, do 
conjunto da sociedade. Portanto, é do interesse público o bom 
funcionamento do mercado de valores mobiliários. 

 
Confiabilidade: a existência e o crescimento do mercado dependem 
da confiança que seus diversos protagonistas depositem no sistema. 
Se o propósito do órgão regulador é favorecer o crescimento do 
mercado, de modo que ele possa atender sempre às crescentes 
exigências da sociedade, torna-se imperativa a observação deste 
fundamento. A regulação deve se dar de forma a criar uma base de 
confiança que assegure ao detentor de poupança a certeza de que 
pode atuar no mercado, incorrendo exclusivamente nos riscos 
próprios do negócio em que quer operar. 

 
Eficiência do mercado: é característica de um mercado livre a sua 
capacidade de atuar como mecanismo apto a direcionar a poupança 

 
 
habilitações (p. ex: autorização, permissão, concessão); a imposição de sanções; a mediação de 
conflitos (para preveni-los ou resolvê-los, utilizando variadas técnicas, por exemplo: consulta pública; 
audiência pública, celebração de compromisso de cessação e compromisso de ajustamento).” 
MEDAUAR, Odete. Regulação e Auto Regulação. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, nº 
228, abr./jun. 2002, p. 126. 
322     Para Alexandre Santos de Aragão, “as leis atributivas de poder normativo às entidades 
 

reguladoras independentes possuem baixa densidade normativa, a fim de propiciar o 
desenvolvimento de normas setoriais aptas a, com autonomia e agilidade, regular a complexa e 
dinâmica realidade social subjacente.” ARAGÃO, Alexandre Santos de. O Poder Normativo das 
Agências Reguladoras. Revista Trimestral de Direito Público, nº 36. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
104. 
323 COMISSÃO de valores mobiliários (Brasil). O Mercado de Valores Mobiliários Brasileiro. – Rio de 
 

Janeiro: CVM/SOI, 2013. [on line]. Disponível em: <http://www.portaldoinvestidor.gov.br/portaldoinves 
tidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Livro/LivroTOP-CVM.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2013. 



 
 
 

da sociedade aos projetos econômicos mais adequados a suas 
expectativas. Este é um aspecto que se tem de observar e perseguir 
no trabalho de regulação, na medida em que só assim se consegue o 
melhor atendimento de anseios da sociedade. Da mesma forma, a 
minimização dos custos da intermediação desses recursos responde 
tanto aos interesses das companhias, como dos indivíduos que nelas 
investem, e será através da eficiência do mercado que tais objetivos 
poderão ser alcançados: eficiência alocacional e operacional. 

 
Competitividade: a eficiência do mercado depende do grau de 
competição que se estabeleça entre os seus participantes. Portanto, 
a regulação terá que se manter sempre atenta a este fundamento, 
não só evitando ações que venham a inibir a competitividade, mas 
também assegurando que ela se dê de forma sadia. Além disso, a 
competição ativa minimiza a necessidade de regulação. 

 
Mercado livre: a liberdade de atuação no mercado e de acesso seus 
mecanismos é pré-condição de existência de um mercado capaz de 
desempenhar adequadamente o seu papel. No processo de 
regulação do mercado de valores mobiliários, devem estar presentes, 
permanentemente, o respeito à livre atuação das forças de mercado 
e o livre acesso ao exercício de atividades e às operações que nele 
se processem. 

 
 
 

A análise dos fundamentos acima impõe concluir que o papel regulador da 

autarquia abriga não apenas um, mas diversos objetivos, os quais podem ser 

entendidos como complementares entre si. Isto fica nítido na doutrina de 

Cantidiano,324 para quem a atividade do órgão regulador acomoda pelo menos 
quatro escopos principais, descritos abaixo: 
 

Toda a atividade do órgão regulador tem como finalidade (a) 
estimular a formação de poupança e a sua aplicação em valores 
mobiliários, (b) promover e assegurar a expansão e o funcionamento 
eficiente e regular do mercado de valores mobiliários, (c) proteger os 
titulares de valores mobiliários e os investidores contra (i) emissões 
irregulares de valores mobiliários, contra (ii) atos ilegais dos 
administradores e controladores das companhias e administradores 
de carteira e (iii) contra o uso de informação relevante ainda não 
divulgada ao mercado e (d) assegurar a observância de práticas 
comerciais equitativas no mercado. 

 
 
 
 
 
 
 

324 CANTIDIANO, Luiz Leonardo. O Papel Regulador da CVM. In: WALD, Arnoldo (Org.) Direito 
empresarial: mercado de capitais, v. 8. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 672. 



 
 
 

É possível inferir, portanto, que a atividade da Comissão de Valores 

Mobiliários reúne um conjunto de atribuições das mais sensíveis que, para o seu 

desempenho de forma satisfatória, não pode prescindir de um efetivo diálogo entre o 

direito e a economia. 
 

Importante frisar que o Estado não é a única instância possível de regulação, 
 

sendo esta concebível também por outros atores e, inclusive, mediante outras 

formas de regulação, que certamente não o excluem por completo, apresentando-se 

numa relação de complementaridade, de imbricação. Assim, ao lado da regulação 

estatal, existem mecanismos de autorregulação, os quais são fundados sobre a 

auto-organização e sobre a autodisciplina dos agentes participantes dos 

mercados.325 
 

No âmbito do mercado de valores mobiliários, para além da atuação do 
órgão regulador estatal, verifica-se simultaneamente a presença de outras instâncias 
de regulação, que se constituem como traços marcantes da pós-modernidade 

estatal.326 Neste sentido, a própria Comissão de Valores Mobiliários adota e permite 
sistemas de autorregulação voltada a determinadas atividades no âmbito do 

mercado, com a participação de entidades formadas por diversos participantes.327 A 

relevância destes mecanismos é assim definida por Bocater:328 
 

É sabido que as entidades estatais reguladoras não conseguem, 
sozinhas, atingir plenamente seus objetivos. A sociedade precisa 
estar engajada nessa tarefa. Daí a relevância dos órgãos auto-
reguladores e até mesmo das entidades que congregam os diversos 
participantes do mercado. 

 
 
 
 

Muitas vezes, os níveis de exigência criados espontaneamente pelos 

agentes são superiores àqueles positivados pelo ordenamento jurídico, mas 
 
325 CHEVALLIER, op. cit., p. 71. 
326 No Brasil, um bom exemplo de instituição autorreguladora é BM&FBOVESPA Supervisão de 
 

Mercados (BSM), associação civil sem finalidade lucrativa, criada em 2007 para a supervisão e 
fiscalização privada dos mercados de bolsa, sendo atualmente responsável pela autorregulação de 
todos os mercados no âmbito da BM&FBOVESPA, com o estabelecimento de normas de conduta a 
serem observadas pelos participantes. Disponível em: <http://www.bsm- 
autorregulação.com.br/QuemSomos.asp>. Acesso em: 08 jul. 2013. 
327 Na Instrução Normativa nº 461/2007, em seu capítulo IV, a Comissão de Valores Mobiliários trata 
 

especificamente da atividade de autorregulação dos mercados organizados de valores mobiliários, 
 

realizadas pelas entidades administradoras de mercados. 
328 BOCATER, Maria Isabel do Prado. O Exercício do Poder de Polícia e Regulador da CVM – 
 

Aperfeiçoamentos Recentes. In: MOSQUERA, op. cit., p. 211. 



 
 
 

constituem apenas códigos de autorregulação, não fazendo parte integrante do 

ordenamento jurídico brasileiro. Como exemplos de mecanismos não cogentes de 

governança corporativa no âmbito nacional,329 podem ser citados, entre outros: i) o 

Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, editado originalmente em 

1999, pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e revisado em 2001, 2004 

e 2009, sua versão atual; ii) a Cartilha de Recomendações da CVM sobre 

Governança Corporativa, de junho de 2002; iii) o Código Previ de Melhores Práticas 

sobre Governança Corporativa; iv) Orientação do CODIM – Comitê de Orientação 

para Divulgação de Informações ao Mercado – nº 13/2012, que recomenda a adoção 

de boas práticas de divulgação de informações, prestação de contas e governança 

corporativa; v) Código Abrasca (Associação Brasileira das Companhias Abertas) de 

Autorregulação e Boas Práticas das Companhias Abertas.330 
 
 
 
 

3.7 Ética e mercados: rumo ao novos paradigmas de responsabilidade social e 

empresarial 
 
 
 

“Lucro e respeito à lei contam, mas são apenas parte da história.” 
(Ricardo Abramovay331). 

 
 
 

Até aqui, o estudo das relações entre a ordem econômica e financeira e o 
 

desenvolvimento permite assumir o mercado de capitais como uma espécie de 

pulmão da sociedade, capaz de oxigená-la pela canalização de recursos para os 
 
329 O tema também é tratado em diversos outros países: i) Code of Conduct (Itália); ii) Código de 
Mejores Prácticas Corporativas (México); iii) Corporate Governance in the Netherlands (Holanda); iv) 
European Corporate Governance Institute; v) Korean Code of Best Practice for Corporate 
Governance; vi) Principios de Buen Gobierno del Peru; vii) Report on the Belgian Comissiono on 
Corporate Governance (Bélgica); viii) Swedish Corporate Governance Policy (Suíça); ix) The UK 
Corporate Governance Code (Reino Unido). 
330 Neste sentido, importante destacar a experiência alemã sobre o tema. Segundo Roberto de Araújo 
 

Chacon de Albuquerque, o Código de Governança Corporativa Alemão, instituído em 26-02-2002, 
constitui “um instrumento jurídico baseado nos Princípios de Governança Corporativa da OCDE que 
pretende ajudar a superar o conflito de agência na Alemanha. O Código, graças ao previsto na Lei 
das Sociedades Anônimas, art. 161, com a redação que lhe foi conferida pela Lei de Transparência e 
Publicidade, possui força cogente. Ele não constitui apenas um código de autorregulação. O Código 
de Governança Corporativa faz parte integrante do ordenamento jurídico alemão.” ALBUQUERQUE, 
Roberto de Araújo Chacon de. A proteção ao investidor no Código de Governança Corporativa 
Alemão. Rev. Direito GV, v. 4, n. 1, p. 29-48, jan./jun. 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v4n1/a03v4n1.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2013. 
331 ABRAMOVAY, Ricardo. Nem Marx nem Hayek imaginaram esse mercado. Valor Econômico, São 
 

Paulo, 17 set. 2009, p. D-10. 



 
 
 

agentes econômicos, potencializando projetos empresariais e os benefícios deles 

decorrentes. Por outro lado, nota-se que a evolução das concepções acerca do 

desenvolvimento supõe novas perspectivas, que considerem não somente a 

importância da renda que uma economia, os mercados e as empresas podem gerar. 
 

Neste sentido, para que o mercado de capitais possa exercer efetivamente a 
 

função que dele se espera, contribuindo para o desenvolvimento, não se pode 

prescindir do absoluto compromisso com relevantes questões: a ética e a moral332 

aplicadas à economia e os consequentes imperativos relacionados à 

responsabilidade social empresarial.333 Elas terão relação direta com a consolidação 

da superação das perspectivas atreladas ao crescimento econômico, pautadas 
somente na ampliação de indicadores de renda, em prol de uma abordagem mais 

condizente com os novos tempos, a qual transfere o seu foco para as pessoas e a 

sustentabilidade. 
 
 
 
 

3.7.1 As transformações dos institutos de Direito Privado na perspectiva de 

uma abordagem à luz das constituições e o papel das empresas e dos 

mercados na sociedade contemporânea 
 
 
 

O Direito Privado vem sofrendo constantes modificações ao longo das 

últimas décadas. Em meio a essa conjuntura, opera-se a reconstrução de muitos de 

seus paradigmas e alguns institutos tradicionais sofrem transformações na 
 
 

332 Em sentido lato, as discussões sobre ética e moral remontam à Grécia antiga e ocuparam as 
reflexões dos autores nos últimos dois mil e quinhentos anos, tendo sido trabalhadas por Sócrates, 
Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Hume, Kant, Scheler, Rawls, Habermas, entre inúmeros outros. 
A presente investigação almeja apenas tratar dos temas em seu sentido stricto, isto é, ocupando-se 
de reflexões sobre as relações entre a ética e as empresas, os negócios e os mercados, como um 
saber orientador de ações justas, fator de inclusão social e suporte para a sustentabilidade. Segundo 
Adela Cortina, o movimento da ética nos negócios surgiu nos Estados Unidos, nos anos setenta do 
século XX, mas boa parte do mundo europeu preferiu designá-lo como ética das empresas. Conforme 
relata a autora, a nova ética empresarial se estendeu pela Europa nos anos oitenta e para a América 
Latina e Oriente nos anos noventa. CORTINA, Adela. Las três edades de la ética empresarial. In: 
_____ (Org.). Construir Confianza. Ética de la empresa em la sociedad de la información y las 
comunicaciones. Madrid: Trotta, 2004, p. 17. 
333 Para Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer Feitosa, “podem ser destacadas duas espécies de 
 

responsabilidade social empresarial: responsabilidade social empresarial (RSE) e responsabilidade 
social corporativa (RSC). A responsabilidade social impõe a consideração de fatores como o 
comportamento ético da gestão empresarial, transparência, respeito às partes interessadas e o 
resultado de seu desempenho econômico, social e ambiental.” FEITOSA, Maria Luiza Pereira de 
Alencar Mayer, Desenvolvimento..., op. cit., p. 49. 



 
 
 

perspectiva de uma abordagem à luz da Constituição,334 cujos comandos se 
encontram alicerçados em questões relacionadas à implementação de um ideal de 

justiça335 social336, em que as atividades econômicas são imprescindíveis à garantia 
de um standard digno de vida ao homem, manifestação maior de virtude, valor e 

princípio.337 
 

Com efeito, a reboque do movimento de constitucionalização do Direito,338 

verifica-se uma maior confluência de interesses privados e públicos a nortear não 

somente uma releitura da dicotomia público-privado339, assim como de institutos 

jurídicos como a propriedade privada e a empresa,340 aos quais se atribui uma 

função social.341 
 
 
 
334 Dentro deste contexto de transformações, oportuno destacar a classificação apresentada por 
Calixto Salomão Filho, para quem o “novo Direito Empresarial” consistiria em Direito Empresarial 
Público. SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo Direito Societário. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 
15. 
335 Como adverte Luis Pietro Sanchis, “el Derecho positivo ha incorporado gran parte de los 
contenidos y valores de justicia”. SANCHÍS, Luis Pietro. Apuntes de teoria del Derecho. 2. ed. Madrid: 
Editorial Trotta, 2007, p. 99. 
336 Sobre a noção de justiça social, ver: RAWLS, John. O Direito dos Povos. Rio de Janeiro: Martins 
Fontes, 2004. 
337 Oportuno também ressaltar a lição de Paulo Ferreira Cunha sobre Justiça: “(...) Elenquemos 
rapidamente o que pode ser a Justiça, ou seja, em que categoriais se manifesta ela: como uma 
virtude, como um valor, como um princípio – sobretudo. (...) A Justiça passa de algum modo a 
encontrar-se num Direito Natural de princípios. E as grandes Declarações de Direitos e Constituições 
modernas serão os arautos de tal Direito Natural. (...) E nos nossos dias, neste nosso tempo de 
confluências e encruzilhadas, a Justiça pode e talvez deva ser virtude, valor e princípio. E pode ser 
outras coisas. Por exemplo, à falta de Bem Comum, conceito cheio de significado, mas por vezes 
contado negativamente, fala-se cada vez mais em Justiça Social. As Justiças adjetivadas abundam. 
Temos de perseguir nas palavras os sentidos para além das circunstâncias dos tempos”. CUNHA, 
Paulo Ferreira. Filosofia do Direito. Coimbra: Almedina, 2004, p. 189-192. 
338 Nesta perspectiva, ver: ANDRADE, André Gustavo Correia (Org.). A constitucionalização do 
 

Direito – a Constituição como locus da hermenêutica jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 
339 Sobre a releitura da clássica dicotomia entre o Direito Público e o Direito Privado, interessante 
 

mencionar os seguintes trabalhos: NEGREIROS, Teresa. Dicotomia Público-Privado frente ao 
Problema da Colisão de Princípios. In: Ricardo Lobo Torres (Org.). Teoria dos Direitos Fundamentais. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 340 e 372. GIORGIANNI, Michelli. Direito Privado e as suas atuais 
fronteiras. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 747, jan. 1998, p. 55. 
340 Identificada por Alberto Asquini como um “fenômeno econômico poliédrico, o qual tem, sob o 
aspecto jurídico, não um, mas diversos perfis em relação aos diversos elementos que o integram.” 
 

ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Tradução de Fábio Konder Comparato. Revista de Direito 
 

Mercantil, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 35, n. 104, out./dez. 1996, p. 104-105. 
341 Segundo Luiz Fernando de Camargo Prudente do Amaral, “com o advento do Estado do bem- 
 

estar social, todo e qualquer instituto jurídico passa, pois, a ter uma função que tem como finalidade 
última o bem-estar social.” Para o autor, tal concepção acarreta a transformação dos institutos de 
direito privado, dentre os quais a empresa, que passa a ter uma função social, representando um 
verdadeiro instrumento para a consecução de objetivos fundamentais dos Estados. Prosseguindo, 
destaca que, no Brasil, a função social da empresa foi elevada ao patamar de princípio constitucional. 
AMARAL, Luiz Fernando de Camargo Prudente do. A Função Social da Empresa no Direito 
Constitucional Econômico Brasileiro. São Paulo: SRS, 2008, p. 68-115. Quanto ao tema função social 
da empresa, igualmente oportuno destacar o trabalho de Viviane Perez, que referencia uma proposta 



 
 
 

Dentro desse cenário de evolução conceitual, a empresa passa a ser 
reconhecida como uma organização viva, cujas obrigações se tornam 
multidimensionais, no sentido de harmonizar a busca de seus interesses particulares 
com compromissos éticos e sociais, em busca de um crescimento equilibrado e 

sustentável em longo prazo.342 Consagra-se como algo mais do que a mera 

expressão de uma atividade econômica.343 
 

Nesse contexto de modificações, o crescimento e a renda passam a ser 

encarados não como fins em si mesmos, mas como meios para o desenvolvimento. 

Esta visão conduz ao reconhecimento de uma série de novos papéis à iniciativa 

privada, especialmente para as empresas, afinal, no século XXI se busca a 

edificação de novo padrão de desenvolvimento, “visando a relações mais solidárias 

e cooperativas na sociedade, paradigma no qual a função, responsabilidade e 

compromisso social desse agente ganha cada vez mais relevo.”344 
 
 
 
de sistematização para o conceito. PEREZ, Viviane. Função social da empresa: uma proposta de 
sistematização do conceito. In: ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção; GAMA, Guilherme Calmon 
Nogueira da (Org.). Temas de direito civil-empresarial. Rio de Janeiro: Renovar, p. 197-221, 2008. 
Convém também registrar que, no âmbito brasileiro, o PL 1572/2011, em tramitação nas Casas 
Legislativas, que visa à instituição de um NOVO CÓDIGO COMERCIAL, aponta a livre iniciativa e a 
função social da empresa como princípios informadores, decorrendo do princípio da liberdade de 
iniciativa o reconhecimento, dentre outros: i) da imprescindibilidade, no sistema capitalista, da 
empresa privada para o atendimento das necessidades de cada um e de todos; ii) da empresa 
privada como importante polo gerador de postos de trabalho e tributos, bem como fomentador de 
riqueza local, regional, nacional e global. (grifamos) 
342 SCHWERIN, David A. Capitalismo Consciente. Como criar o sucesso do futuro inspirando-se na 
 

sabedoria do passado. 10. ed. São Paulo: Cultrix, 2005, p. 93 e ss. 
343 No Brasil, o Código Civil de 2002 consagra a empresa como mera expressão de uma atividade 
 

econômica, dificultando a percepção de sua relação com uma função social. Para Luiz Fernando de 
Camargo Prudente do Amaral, “o perfil funcional, para o qual a empresa é uma atividade empresarial, 
revela-se atrelado à ideia de produtividade, verificada no cotidiano da empresa, no intuito de realizar 
determinados objetivos produtivos com tal atividade. Isto é, trata-se de encarar a empresa pela 
atividade por ela desenvolvida.” AMARAL, Luiz Fernando de Camargo Prudente do. A Função Social 
da Empresa no Direito Constitucional Econômico Brasileiro. São Paulo: SRS, 2008, p. 94. Já para 
Nelson Nones, “a atual realidade econômica e social e as ações sociais das empresas parecem 
sinalizar que o conceito de empresa é mais do que uma atividade econômica organizada para a 
produção ou circulação de bens ou serviços.” NONES, Nelson. A função social da empresa: sentido e 
alcance. Novos Estudos Jurídicos, ano VII, n. 14, abr. 2002, p. 129. 
344 Segundo Ana Bárbara Costa Teixeira, a crise epistemológica do modelo de desenvolvimento 
 

utilizado no século XX (pautado apenas em crescimento econômico quantitativo e acumulativo) 
acarretou a necessidade de redefinição de papeis dos agentes sociais. Um primeiro paradigma, 
Tecnocêntrico, teve como objetivo principal a eficiência na alocação de recursos, pautada numa visão 
materialista e mecanicista, de comportamentos individualistas em busca da maximização de 
benefícios de curto prazo. Outro paradigma, Ecocêntrico, teve como centro de suas preocupações o 
meio ambiente e a sua conservação, pregando a distribuição de riqueza e o controle populacional, 
premissas que ampararam regimes de economia planificada. Ambos os modelos falharam para 
conduzir a sociedade a um patamar de desenvolvimento pleno e duradouro, tendo a partir de então 
sido forjado um novo paradigma, Sustencêntrico, pautado por uma perspectiva integrada e sistêmica, 
caracterizada pela interdependência dos diversos atores sociais, onde o bem-estar e a qualidade de 



 
 
 

Conforme advertem Sen e Kliksberg, as ideias acerca do papel a ser 

desempenhado pelas empresas privadas na sociedade contemporânea se 

modificaram aceleradamente nos últimos anos, passando de uma visão que 

defendia a geração de lucro para seus proprietários – somente a quem deveriam 

prestar contas – como a sua única responsabilidade, a uma perspectiva que vai 

muito além, promovendo uma ruptura paradigmática em relação às concepções 

anteriores, no sentido de considerá-las com alta responsabilidade social, com a 

exigência de características, tais como: i) políticas de pessoal que respeitem os 

direitos dos que fazem parte da empresa e favoreçam o seu desenvolvimento, vale 

dizer, promover condições dignas de trabalho aos seus colaboradores, remuneração 

justa, possibilidades de progresso na carreira e programas de capacitação; ii) 

transparência e boa governança corporativa, isto é, prestar informações públicas e 

de forma contínua, garantindo aos acionistas, especialmente os minoritários, 

possibilidade de participação ativa, com instâncias diretivas idôneas, que lutem para 

abolir os conflitos de interesses societários; iii) jogo limpo com o consumidor, ou 

seja, oferta de produtos de boa qualidade, saudáveis e com preços razoáveis; iv) 

políticas de proteção ao meio ambiente, tornando-se as empresas limpas do ponto 

de vista ambiental, além de contribuírem com a agenda que o mundo tem diante de 

si neste campo, seja a nível local, regional, nacional ou mesmo internacional; v) 

integração aos temas que produzem o bem-estar comum, no sentido da colaboração 

ativa com as políticas públicas, em aliança com os Poderes Públicos e a sociedade 

civil, voltada ao enfrentamento conjunto de questões essenciais para o interesse 

coletivo; vi) não praticar um código de ética duplo, isto é, atuar, na prática, de forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vida das pessoas são elementos essenciais: “a visão é homocêntrica e nele se destaca o 
revigoramento dos padrões morais pautados na igualdade e dignidade da pessoa humana, com 
orientação econômica „verde‟ e a perpetuidade da atividade, para o qual é premente a existência de 
um Estado fiscalizador (regulador), capaz de estabelecer por meio de instrumentos políticos e 
iniciativas econômicas que limitem e previnam a sobreposição da satisfação dos interesses do 
mercado sobre a preservação dos recursos naturais e a satisfação das necessidades humanas.” 
Neste cenário, observam-se as empresas, outrora voltadas somente aos seus objetivos, sendo cada 
vez mais cobradas no sentido do equilíbrio entre a sua performance econômica com posturas 
responsáveis social e ambientalmente. TEIXEIRA, Ana Bárbara Costa. A empresa-instituição. São 
Paulo, 2010, 272f. Dissertação (Mestrado em Direito). Pós-Graduação em Direito da Faculdade de 
Direito da Universidade do Estado de São Paulo, f. 15 e ss. 



 
 
 

coerente com o discurso de responsabilidade social empresarial.345 Em idêntico 

sentido, as palavras de Schwerin:346 
 

Quando a administração reconhece que a empresa é uma 
organização viva, suas obrigações se tornam multidimensionais. A 
lucratividade tem de dividir as atenções com os valores holísticos. O 
compromisso inabalável com uma conduta ética, a preocupação 
sincera com a comunidade em geral, o respeito por toda a sorte de 
diferenças e a necessidade de um crescimento equilibrado e 
sustentável a longo prazo são os princípios que oferecem uma 
estrutura onde todas as partes se enriquecem, se desenvolvem e 
prosperam. 

 
 
 

Incorporam-se aos negócios a ideia de responsabilidade social, pautada nas 

seguintes características: i) é plural (empresas devem satisfações aos sócios e 

acionistas, como também aos colaboradores, às mídias, aos governos, aos setores 

não governamentais e à comunidade); ii) é distributiva (os conceitos são difundidos 

ao longo de todo e qualquer processo produtivo, não somente ao produto final); iii) é 

sustentável (atitudes responsáveis não somente perante o meio ambiente, mas 

também junto a sociedade); iv) é transparente (necessidade de divulgação de suas 

performances sociais e ambientais, do impacto de suas atividades e medidas de 

prevenção).347 Em relação ao tema, oportuno destacar a iniciativa da ONU durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável.348 
 

Parágrafo 47. Reconocemos la importancia de la presentácion de 
informes sobre sostenibilidad y alentamos a las empresas, 
especialmente a las que cotizan em bolsa y a las grandes empresas, 
a que, ségun proceda, consideren la possibilidad de incorporar 
información sobre sostenibilidad a su ciclo de presentación de 
informes. Alentamos a la industria, los gobiernos interesados y las 
partes interesadas pertinentes a que, con el apoyo del sistema de las 
Naciones Unidas, ségun proceda, confeccionen modelos de mejores 
prácticas y faciliten la adopción de medidas en favor de la 

 
 
345 SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento 
 

e os problemas do mundo globalizado. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 362-364. 
346 SCHWERIN, David A. Capitalismo Consciente. Como criar o sucesso do futuro inspirando-se na 
 

sabedoria do passado. 10. ed. São Paulo: Cultrix, 2005, p. 93 e ss. 
347 Disponível em: <http://www.responsabilidadesocial.com/institucional/institucional/_view.php?id=3>. 
 

Acesso em: 10 jul. 2013. 
348 Extraído do documento final da Conferência, “The Future We Want”. Apesar de a Conferência ter 
 

acontecido no Brasil, não houve redação do documento em português, pois o mesmo é publicado 
apenas nas línguas oficiais das Nações Unidas. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADAS. 
Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento Sustentável. Disponível em: 
<http://www.daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/13/PDF/N1147613.pdf?OpenElement>. 
Acesso em: 12 jul. 2013. 



 
 
 

incorporación de informes sobre sostenibilidad, teniendo em cuenta 
las experienciais de los marcos ya existentes y prestando especial 
atención a las necesidades de los países en desarollo, incluso en 
materia de creación de capacidad. 

 
 
 
 

Todas estas transformações indicam, na leitura de Rodrigues, a superação 
 

de uma concepção conhecida como exclusivo privatista, baseada na qual, durante 

muito tempo, consideraram-se os interesses que transitavam as relações 

empresariais como de natureza estritamente individual e particular, passando-se a 

reconhecer que as empresas reuniam não apenas os interesses das partes 

integrantes, mas também de toda a sociedade, uma compreensão institucionalista 

publicista, na qual se encontram presentes preocupações com noções como 

interesse público e função social.349 
 

As empresas são agentes sociais que interagem constantemente na 
 

realidade social. Reúnem interesses não apenas de seus sócios ou acionistas, mas 

também das demais partes e das pessoas que as compõem, como de toda a 

comunidade. Neste sentido, o conceito de stakeholders foi fundamental para o 

surgimento de uma nova visão para a atuação das empresas, pautada no 

entendimento de que devem criar o maior valor possível para todas as “partes 

interessadas”, contestando a premissa de que a maximização de lucros para sócios 

e acionistas seria a sua única finalidade.350De acordo com esta ótica, funções que 

transcendem aspectos meramente econômicos têm sido constantemente 
 
 
 

349 RODRIGUES, Renato Amoedo Nadier. Direito dos Acionistas Minoritários. São Paulo: Lawbook, 
 

2008. 
350 O criação do conceito de stakeholders é atribuída a R. Edward Freeman. Segundo Freeman, “in 
 

the traditional view of the firm, the shareholder view, the shareholders or stockholders are the owners 
of the company, and the firm has a binding financial obligation to put their needs first, to increase 
value for them. However, stakeholder theory argues that there are other parties involved, including 
governmental bodies, political groups, trade associations, trade unions, communities, financers, 
suppliers, employees, and customers. Sometimes even competitors are counted as stakeholders – 
their status being derived from their capacity to affect the firm and its other stakeholders.” 
Prosseguindo, o autor menciona que, no século XXI, as empresas devem criar o maior valor possível 
para todas as partes interessadas, não somente para sócios ou acionistas: “every business creates, 
and sometimes destroys, value for customers, suppliers, employees, communities and financiers. The 
idea that business is about maximizing profits for shareholders is outdated and doesn‟t work very well, 
as the recent global financial crisis has taught us. The 21st Century is one of “Managing for 
Stakeholders.” The task of executives is to create as much value as possible for stakeholders without 
resorting to tradeoffs. Great companies endure because they manage to get stakeholder interests 
aligned in the same direction.” Para um maior aprofundamento sobre o tema, FREEMAN, Edward R. 
Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 
24-26. 



 
 
 

incentivadas pela sociedade, inclusive, com a criação de determinados padrões de 
certificação relacionados ao conceito de responsabilidade social. Entre algumas das 

certificações existentes, podem ser citadas:351 
 

Selo empresa amiga da criança. Selo criado pela Fundação Abrinq 
para empresas que não utilizem mão de obra infantil e contribuam 
para a melhoria das condições de vida de crianças e adolescentes. 

 
ISO 14000. O ISO 14000 é apenas mais uma das certificações 
criadas pela International Organization for Standardization (ISO). O 
ISO 14000, parente do ISO 9000, dá destaque às ações ambientais 
da empresa merecedora da certificação. 

 
AA1000. O AA1000 foi criado em 1996 pelo Institute of Social and 
Ethical Accountability. Esta certificação de cunho social enfoca 
principalmente a relação da empresa com seus diversos parceiros, 
ou “stakeholders”. Uma das suas principais características é o 
caráter evolutivo já que é uma avaliação regular (anual). 

 
SA8000. A “Social Accountability 8000” é uma das normas 
internacionais mais conhecidas. Criada em 1997 pelo Council on 
Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA), o SA8000 
enfoca, primordialmente, relações trabalhistas e visa assegurar que 
não existam ações anti sociais ao longo da cadeia produtiva, como 
trabalho infantil, trabalho escravo ou discriminação. 

 
 
 
 

No direito brasileiro, a função social da empresa foi alçada ao status de 
 

princípio constitucional, pelo reconhecimento do aumento da importância da 

atividade econômica exercida pelo particular, num regime capitalista, de economia 

de mercado, onde a ordem econômica é fundada na livre iniciativa. Por outro lado, a 

livre iniciativa necessita ser conciliada com os demais princípios norteadores da 

ordem econômica e com os demais valores consagrados na Constituição,352 para 

que a empresa possa ser entendida como relevante instrumento para a consecução 

de objetivos fundamentais da República, em especial, o desenvolvimento 

sustentável. Aliás, para Canotilho, a sustentabilidade consiste num “novo paradigma 

secular, do gênero daqueles que se sucederam na gênese e desenvolvimento do 

constitucionalismo (humanismo no séc. XVIII, questão social no séc. XIX, 
 
 
 
 
 
351 Disponível em: <http://www.responsabilidadesocial.com/institucional/institucional/_view.php?id=3>. 
 

Acesso em: 10 jul. 2013. 
352 AMARAL, Luiz Fernando de Camargo Prudente do. A Função Social da Empresa no Direito 
 

Constitucional Econômico Brasileiro. São Paulo: SRS, 2008, p. 115. 



 
 
 

democracia social no séc. XX, e sustentabilidade no séc. XXI)”,353 o que evidencia a 

sua absoluta relevância. 
 

Certamente, esta concepção integra o Brasil ao debate sobre ética e 
 

responsabilidade social empresarial desenvolvido mundo afora. Transforma os 

particulares em atores sociais do processo de desenvolvimento brasileiro e lhes 

confere relevantes papéis, que ultrapassam a mera busca de interesses econômicos 

próprios, em prol da capacidade de atender exigências sociais cada vez mais 

presentes no cotidiano da sociedade brasileira. Em outras palavras, a livre iniciativa 

nacional deve se manter compromissada com os valores éticos, voltados à 

preservação da existência humana em condições dignas. 
 

Todas estas questões impõem concluir, seguindo a lição de Sendel,354 sobre 
 

a necessidade de uma discussão permanente (em âmbito mundial e, logicamente, 

também nacional) acerca do limite moral das empresas e dos mercados, para que a 

sociedade possa decidir em que circunstâncias atendem ao interesse público. Estas 

avaliações dos limites morais obriga que Governos e sociedade civil pensem juntos 

sobre como atribuir valor aos bens mais prezados, vale dizer, refletir continuamente 

o papel e o alcance das empresas e dos mercados nas práticas sociais e nas 

relações humanas, de forma que contribuam especialmente para a realização do 

desenvolvimento e para a concretização dos direitos fundamentais no plano 

coletivo.355 
 
 
353 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Princípio da sustentabilidade como Princípio estruturante 
 

do Direito Constitucional. Revista de Estudos Politécnicos, v. VIII, n. 13, 2010, p. 8 
354 SENDEL, Michael. O que o dinheiro não compra: os limites morais do mercado. Tradução de 
 

Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 19-20. 
355     Neste sentido, devem ser destacadas iniciativas como as Bolsas de Valores Sociais e 
 

Socioambientais. A primeira delas foi criada no Brasil, em 2003, a Bolsa de Valores Socioambientais 
(BVSA), tendo sido reconhecida pela ONU como modelo de caso a ser seguido por outras bolsas no 
mundo. A BVSA é uma criação da BM&FBOVESPA, uma companhia aberta, para que as pessoas ou 
empresas, chamados investidores socioambientais, pudessem contribuir com recursos para a 
realização de projetos sociais e ambientais. A BVSA tem apoio oficial da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Alguns exemplos do portfólio de projetos: 
i) Escolas em ação (realização de curso de instrumentalização em educação ambiental, para que 
profissionais da educação de Paranaguá possam atuar como mobilizadores de ações em prol do 
meio ambiente); ii) OCA – Escola Cultural (o projeto pretende subsidiar atividades da Escola Cultural 
da OCA, que oferece educação complementar focada na formação da identidade cultural de crianças 
e jovens de Carapicuíba; iii) Condomínio da Biodiversidade – Programa de Apoio à Conservação (o 
projeto pretende desenvolver ações de apoio e orientação a proprietários de áreas com vegetação 
nativa relevantes para a conservação da biodiversidade urbana em Curitiba); iv) Tô Ligado (contribui 
para o desenvolvimento integral e a superação das dificuldades escolares e para preparar crianças e 
jovens do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, para o trabalho). v) Projeto Caatinga Verde (o 
projeto irá complementar ações do poder público junto ao Quilombo do Mocambo para o 



 
 
 

Em relação aos sistemas financeiros, assim como aos mercados que os 

compõem, é imprescindível que se afirme, para além dos objetivos de cada um dos 

agentes participantes, um fim social que os transcende em sua individualidade, cuja 

existência depende da presença de um valor que deve ser comum a todos: a ética. 

Por outro lado, não é possível se desvincular da ideia de que, ao se falar em ética, a 

única referência factível é o próprio ser humano e a sua consciência, e não os 

mercados em si mesmos. Em outras palavras, a ética e/ou moral dos mercados é 

corolário direto da ética e/ou moral dos seus sujeitos.356 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desenvolvimento da ovinocultura local de forma associada à preservação da Caatinga); vi) Oasis 
Training (o projeto pretende capacitar jovens da Baixada Santista no Estado de São Paulo, na 
Filosofia Elos e Jogo Oásis, metodologias bem-sucedidas de mobilização comunitária. Disponível 
em: <http://www.bvsa.org.br/abvsa>. Acesso em: 05 jul. 2013. A BVSA influenciou outras bolsas no 
mundo, como a Bolsa de Valores Sociais de Portugal, que “replica o ambiente de uma Bolsa de 
Valores e o seu papel é facilitar o encontro entre Organizações da Sociedade Civil, criteriosamente 
selecionadas, com trabalhos relevantes e resultados comprovados na área da educação e do 
empreendedorismo, e investidores sociais (doadores) dispostos a apoiar essas organizações através 
da compra de suas ações sociais. Seguindo o exemplo do que ocorre no mercado de capitais, a 
Bolsa de Valores Sociais é o espaço que promove esse ponto de encontro e que zela pela 
transparência da relação entre a Organização e o investidor social. Ao fazê-lo, garante que o 
investimento social seja o mais eficaz possível, com resultados que podem ser acompanhados a 
qualquer momento pelos investidores sociais. Ao promover os conceitos de investimento social e 
investidor social, a Bolsa de Valores Sociais propõe que o apoio às Organizações da Sociedade Civil 
seja visto não sob a ótica da filantropia e da caridade, mas sim do investimento que deve gerar um 
novo tipo de lucro: o lucro social.” Disponível em: <http://www.org.pt/view/viewQuemSomos.php>. 
Acesso em: 05 jul. 2013. Outro exemplo é a South African Social Investment Exchange – SASIX, a 
Bolsa de Investimentos Sociais da África do Sul, que conta com apoio institucional da Bolsa de 
Valores de Johanesburgo. Disponível em: <http://www.sasix.co.za>. Acesso em: 05 jul. 2013. 
356 Tal como adverte Gonçalo S. de Melo Bandeira, quando se fala de ética a referência é aos 
 

próprios seres humanos e a sua própria consciência, e não aos mercados em si mesmos. A ética e/ou 
moral do mercado seria o resultado da ética e/ou moral dos seus sujeitos. BANDEIRA, Gonçalo S. de 
Melo. Ética, Direito, Economia e Mercados de Valores Mobiliários. [on line]. Revista de Estudos 
Politécnicos, nº 13, v. III, p. 205-240. Disponível em: 
<http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/tek/n13/n13a11.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2013. 



 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Devemos evitar a tentação de achar que o governo e o mercado são 
antagônicos ou substitutos. São complementares. Todos os países 
bem sucedidos têm economias em que o setor público e privado 
colaboram (Dani Rodrik). 

 
 
 
 

O objeto desta dissertação foi o exame das relações entre a ordem 

econômica e financeira e o desenvolvimento na perspectiva da Constituição 

brasileira de 1988. Buscava-se arcabouço teórico para a resolução do problema de 

pesquisa, relacionado à criação de condições estruturais para o desenvolvimento 

brasileiro, em meio a grandes desafios diante de um enorme conjunto de demandas 

e carências sociais. Dentro deste contexto, pretendia-se destacar a importância do 

mercado de capitais (segmento do sistema financeiro e parte da ordem econômica e 

financeira) para a realização de objetivos fundamentais do Estado, especialmente a 

sua contribuição para o desenvolvimento. O trabalho procurava também responder a 

duas perguntas-chave: i) Por que e em que medida regular o mercado de capitais? 

ii) A disciplina jurídica, por si só, é suficiente para atingir as finalidades da ordem 

econômica e financeira ou, para além da regulação, são necessárias determinadas 

posturas dos agentes participantes dos mercados, relacionadas à ética e 

responsabilidade social? 
 

Ao longo da pesquisa, foi possível perceber que a criação de condições 

estruturais para o desenvolvimento é tarefa que demanda grande dificuldade. 

Pressupõe a realização de uma série de ajustes e arranjos institucionais, o que 

requer atenção a uma variedade de questões setoriais e a uma combinação de 

processos sociais e econômicos, para o encontro do papel mais adequado às 

instituições e também da forma que devem assumir. Portanto, o desenvolvimento 

não depende apenas de aspectos jurídicos, mas também econômicos, financeiros, 

sociais e culturais. Somente a soma de todos estes fatores será capaz de romper as 

amarras que impedem a evolução de indicativos de qualidade de vida e ampliação 

das liberdades das pessoas. 
 

A Constituição de 1988 encarregou diferentes atores pelas transformações 
 

da sociedade na direção estabelecida pelo seu texto, relacionadas às finalidades 



 
 
 

maiores por ele pretendidas. Tem na ordem econômica e financeira um instrumento 

fundamental para a remoção de muitas das barreiras ao desenvolvimento, visto que 

a consolidação da atividade econômica em níveis ótimos ampliará oportunidades de 

emprego e renda, gerando mais qualidade de vida e bem-estar para as pessoas, 
 

A ordem econômica e financeira consagrou um regime capitalista baseado 
 

numa economia de mercado, que dá à iniciativa privada a primazia do exercício da 

atividade econômica. Esta ideologia, por um lado, conduz ao reconhecimento da 

participação dos mercados no processo de desenvolvimento e, sob outro ângulo, 

impõe ao poder público papel central na dinamização da ordem econômica e 

financeira, com vistas ao seu regular e eficiente funcionamento. Foram reservadas 

ao Estado relevantes funções, no sentido de promover a organização, o equilíbrio e 

a eficiência do sistema econômico, voltadas à efetivação dos objetivos pretendidos 

pela Constituição e, mais especificamente, pela própria ordem econômica. Portanto, 

mercados e Estado têm papéis imprescindíveis, que não se anulam. Ao contrário, 

complementam-se na concretização dos objetivos da República. 
 

A dinamização da ordem econômica e financeira está intimamente ligada à 

necessidade de se propiciar fontes de financiamento para os agentes responsáveis 

pelo exercício da atividade econômica. O financiamento, portanto, deve ser 

entendido como um dos pressupostos do desenvolvimento com inclusão social, 

criação de emprego e renda e geração de divisas. 
 

Existem diferentes opções institucionais de organização financeira, que 
 

implicarão em modos diversos de ajuste às realidades dos Estados nacionais, os 

quais estruturarão arranjos internos compatíveis com as ideologias consagradas em 

suas Constituições, levando em consideração os respectivos sistemas econômicos 

adotados, seus fundamentos, princípios e objetivos fundamentais estipulados por 

cada sociedade. Tais escolhas políticas são primordiais e cruciais para a promoção 

do desenvolvimento, visto que a partir delas os sistemas financeiros se tornarão 

mais ou menos capazes e adequados a realizar as funções que deles se esperam. 
 

Em princípio, nenhum desses diferentes arranjos é mais compatível do que 

os outros, ou mais capaz de produzir, por si só, os efeitos que se espera de um 

sistema financeiro. Portanto, os distintos arranjos não devem ser tratados como 

excludentes ou concorrentes, mas sim como complementares. Somente a soma de 



 
 
 

suas capacidades propiciará o funcionamento eficiente dos mercados e sua 

contribuição ao desenvolvimento. 
 

Dentre as mais importantes formas de suprimento das necessidades de 
 

capitais, encontra-se o mercado de valores mobiliários. Os estudos confirmaram a 

hipótese de que constitui importante mecanismo para o desenvolvimento, devido a 

sua capacidade de otimizar a utilidade que os recursos financeiros representam para 

os agentes econômicos e assim contribuir para a sua alocação ótima na economia – 

melhor aproveitamento dos recursos escassos para a maior geração possível de 

riqueza e bem-estar -, vale dizer, constitui-se como variável decisiva para o 

progresso e evolução sociais, processo que depende de ampliação da geração de 

empregos, renda e qualidade de vida. Pode ser considerado um instrumento da 

ordem social brasileira, num cenário de esgotamento do modelo nacional 

desenvolvimentista de décadas passadas, onde a retomada dos investimentos já 

não pode contar somente com o aumento da participação pública. 
 

Considerada a relevância do mercado de capitais para o desenvolvimento, o 
 

Estado tem papéis essenciais a desempenhar, tanto em seu fomento quanto como 

agente normativo e regulador. O acentuado interesse coletivo no que diz respeito à 

existência de mercados tão eficientes quanto possível justifica a intervenção indireta 

no setor, de forma que a disciplina jurídica possa contribuir para a maximização do 

seu potencial e o alcance dos interesses mais amplos da sociedade. Restaria definir, 

assim, a medida desta intervenção regulatória, investigando-se o Direito do Mercado 

de Capitais. 
 

Este ramo da Ciência Jurídica é penetrado fortemente por normas de Direito 
 

Público. A sua disciplina recomenda a aplicação do princípio da subsidiariedade, que 

impõe um modelo conciliador, isto é, a conjugação da liberdade necessária com a 

intervenção indispensável, e possui alguns pontos principais como objeto de sua 

regulamentação: i) a proteção da sua capacidade funcional (escopo prioritário); e, 

em decorrência, ii) a proteção do investidor. O primeiro aspecto derivaria de um 

objetivo considerado prioritário do Estado e compreende um interesse comum 

derivado de aspirações privadas e públicas, que se revela na existência de um 

mercado o mais eficiente possível, como bem jurídico a serviço do interesse público. 

Já o segundo aspecto, objetivo adicional, mas fortemente ligado ao primeiro, 



 
 
 

consiste na proteção do público investidor presente e futuro, assim como os 

interesses individuais legítimos de cada investidor individualmente considerado. 
 

Para além da regulação, a ética deve servir como referencial para os 
 

mercados e para as empresas e agentes econômicos em geral. Não se pode 

prescindir de elevados padrões éticos e paradigmas de responsabilidade social nos 

mercados, exigindo-se determinadas posturas e comportamentos dos agentes 

participantes. É necessário que se afirme, afora os objetivos de cada um, uma 

finalidade social que os transcende em sua individualidade. Somente assim será 

possível estabelecer em que circunstâncias os mercados atendem ao interesse 

público. 
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