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RESUMO: A atual Carta Magna Brasileira, mesmo após as recentes reformas econômico-
-políticas implementadas em seu texto, se constitui  nítida Constituição Social-Democrata. 
Não poderia ser diferente, diante de seu núcleo ideológico assim estar estruturado. Dentre 
os valores e princípios de caráter social proclamados por tal documento, o da redução das 
desigualdades regionais e sociais se destaca por se constituir, além de princípio geral da ati-
vidade econômica, objetivo fundamental da própria República e, assim, exigir do Estado 
Brasileiro plena atuação no sentido de implementá-lo. A questão não é, portanto, de previ-
são constitucional, mas sim de efetivação jurídico-política, na própria Ordem Econômica.
Palavras-chave: Constituição Federal. Estrutura ideológica. Princípios Constitucionais. 
Redução das desigualdades regionais e sociais. Efetividade jurídica. Ordem Econômica.

ABSTRACT: The current Brazilian Constitution, even after the recent economic/political 
modifications in its text, still establishes itself as a clear Social-Democrat Document. It could 
not be different, due to its ideological core’s inner structure. Among the values and social 
principles proclaimed for such Document, the reduction of social and regional inequalities 
rises, since it’s made up by the general principle of economic activity, which is a fundamental 
goal of the Republic itself and, therefore, demands from the Brazilian State a complete per-
formance to guarantee its concretization. The main question is not, thus, of constitutional 
regulation, but of juridical and political effectiveness into the own economic order.
Keywords: Federal Constitution. Ideological Structure. Constitutional Principles. Reduc-
tion of regional e social inequalities. Legal effectiveness. Economic Order.
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1 INTRODUÇÃO

Muito se tem discutido, no Brasil, sobre a questão da efetividade dos 
direitos e garantias constitucionais, sempre tomando-se por base a idéia de 
que a nossa atual Carta Magna, do ponto de vista jurídico-formal, resta 
plenamente satisfeita no que concerne à previsão textual de tais direitos 
e garantias (aspecto formal). Ou seja, a questão não é de previsão legal-
-constitucional, mas sim de efetivação jurídica. O Estado brasileiro, por 
meio de sua Carta Política maior, reconhece e prescreve vários direitos e ga-
rantias, o que significa dizer que a questão não é mais de ordem existencial, 
ou quanto aos efeitos (amplitude) destes direitos e garantias, mas sim de 
executoriedade efetiva (concretização), plena realização no seio do sistema 
já formalmente estabelecido.

No âmbito desta discussão, um aspecto não pode fugir ao enfren-
tamento teórico, por ser da mais alta importância para sua compreensão. 
Trata-se do fato de que nossa Constituição foi idealizada e confeccionada 
num momento de resgate democrático e de recuperação de diretrizes so-
ciais, de certa forma em um ambiente de euforia política, o que culminou 
na implementação formal de muitos direitos e garantias, bem como em di-
retrizes, concepções e princípios, um tanto quanto “estranhos” ao momen-
to histórico, e de amadurecimento institucional e cultural que a sociedade 
brasileira vivia nos idos de 1988.

Pode-se inferir, desta situação, que houve incompatibilidade históri-
ca e institucional entre alguns valores, princípios, idéias e programas que 
foram recepcionados em um texto constitucional extremamente analítico e 
programático, cujos valores ideológicos tidos como avançados e importan-
tes não se coadunavam com o Estado, as instituições e a sociedade daquela 
época. Aqui, não se refere ao aspecto puramente cronológico, ou seja, não é 
que aquele texto constitucional era apenas “avançado” para a nossa realida-
de prática e de organização política. A questão vai além e atinge a idéia de 
que nossas experiências sociais e culturais, até esse momento, não tinham 
sofrido a necessária “evolução” e “adaptação natural” aos vários valores e 
direitos (aqui incluídos as garantias constitucionais) que eram ofertados à 
nação naquele momento.
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Houve, de fato, uma juridicização de conteúdos valorativos e prin-
cípios que não tinham até então, em nossa experiência histórica, as ne-
cessárias “bases sócio-políticas para florescerem e prosseguirem em sua ex-
pansão e aperfeiçoamento”1. Deve-se, entretanto, e desde já, neste ponto 
do trabalho, fazer-se a ressalva de que tais conclusões/observações acerca 
da Constituição de 1988 brasileira não significam crítica ao seu conteú-
do, viabilidade ou pertinência social. A intenção política instaurada após a 
promulgação da Carta Republicana de cunho social-democrata (conhecida 
como Constituição Cidadã), sem dúvida alguma, é merecedora dos mais 
efusivos aplausos, e a importância das suas proposições, escolhas e defesas 
ideológicas representam, sim, um grande avanço político e jurídico, sob os 
variados aspectos.

Porém, no âmbito desta pesquisa, para efeito de estudo da efetivida-
de dos princípios constitucionais das atividades econômicas, em especial 
o princípio da redução das desigualdades regionais e sociais, torna-se im-
portante a análise conjuntural da elaboração do texto constitucional, suas 
influências ideológicas, suas escolhas e finalidade jurídica e política, e, neste 
aspecto, resta necessária justamente uma verificação de compatibilidade e 
viabilidade histórica entre a Constituição posta e as características reais da 
sociedade que a recebeu, das instituições públicas e do próprio Estado.

A pesquisa tem origem em um pressuposto teórico de natureza cons-
titucional (a redução das desigualdades regionais e sociais), obtido a partir 
de uma interpretação sistêmica e direta da Carta Magna de 1988. Partindo-
-se objetivamente de tal pressuposto, busca-se identificar os desdobramen-
tos jurídicos/constitucionais e políticos/institucionais capazes de viabilizar 
a efetivação de tal princípio, no âmbito da ordem econômica instituída. 
Deste modo, resta estruturada a metodologia desta investigação teórica. 
Neste estudo, parte-se da premissa de que, do ponto de vista jurídico-for-
mal, a implementação efetiva e a obediência aos princípios constitucionais 
em geral, bem como os específicos das atividades econômicas, não preci-
sam de qualquer outro avanço de ordem legal ou regulamentar, mas tão-só 
de vontade política e adaptação sociocultural, tanto no âmbito do Estado 
quanto da sociedade, no sentido de, definitivamente, “receber” os avanços 
1 TOLEDO, Gastão Alves de. O Direito Constitucional Econômico e sua Eficácia. Rio de Janeiro: Reno-

var, 2004. p. 160.
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constitucionais, mesmo que tardiamente, sob pena de novamente perder-
mos os aspectos benéficos de cada momento constitucional e, mais uma 
vez, esperamos por uma nova fase de soluções. Em que pese ainda a neces-
sidade fundamental de se reconhecer a força normativa da Constituição, 
dando-lhe a importância devida, e não atribuindo aos princípios e diretrizes 
programáticas, nelas inseridos, a idéia de meros valores secundários. Tem-
-se, sim, uma ampla e funcional rede de proteção principiológica consti-
tucional que não exige, para sua realização, qualquer lei ou ato jurídico 
posterior ou complementar.

2 OS OBJETIVOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

É neste sentido que restam inseridos, na Constituição Federal de 1988,  
em seu art. 3º, os chamados Objetivos da República Federativa do Brasil, 
denominados de “objetivos fundamentais” de nossa república, onde se ve-
rificam tanto orientações de ordem político-ideológico, quanto de cunho 
econômico. Têm-se, deste modo, os seguintes objetivos: 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.

Não há que reclamar nenhuma outra abordagem legal, de qualquer 
nível hierárquico, nem mesmo outras orientações constitucionais, para se 
verificar que a Carta Republicana de 1988 estabelece claramente, e de for-
ma impositiva, quais são expressamente os objetivos da República Brasi-
leira. E não há como fugir à idéia de que princípios e objetivos exigem 
uma compreensão concomitante e não excludente, ou seja, precisam ser 
interpretados ao mesmo tempo. Pode-se dizer, assim, que existe, portanto, 
estreita relação entre os princípios de natureza política que disciplinam o 
Estado brasileiro, e os objetivos de cunho eminentemente econômico. As-
sim, pode-se dizer que alguns princípios e preceitos fundamentais são de 
importância especial para esclarecer a questão interpretativa da atuação do 
Estado na esfera econômica2.

2 TOLEDO, Gastão Alves de, Op. Cit., p. 165.
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Neste diapasão, além da diferença existente entre a situação histórica 
vivida pelo Brasil, na época da constituinte de 1988, e as previsões trazidas 
pelo texto constitucional, tem há ainda, o fato de que nossa Constituição 
albergou conteúdos e matérias que poderiam perfeitamente ser objeto de 
legislações ordinárias. Disto decorre, em grande parte, a necessidade corri-
queira de emendas constitucionais que visam a absorver a realidade posta 
no mundo fático, no sentido de evitar completa desarticulação institucio-
nal, provocada por um largo descompasso entre o que foi produzido em 
1988 e os acontecimentos, já naquela época, prenunciadores de um mundo 
com novo perfil de comportamento, especialmente no âmbito econômico.

3 OS PRINCÍPIOS GERAIS DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 
(ART. 170 DA CF)

Como se sabe, os princípios gerais das atividades econômicas apon-
tados no art. 170 da Constituição Federal servem, como princípios que 
são, e já dentro da acepção de que princípios são normas com todas as suas 
peculiaridades inerentes, como orientadores do intérprete constitucional, 
no âmbito da apreciação da ordem econômica adotada na própria Carta 
Magna. Por conseqüência natural de tal orientação fundamental, conclui-
-se que qualquer atividade econômica realizada no Brasil (incluindo as 
desempenhadas pelo Setor Público no âmbito das atividades estatais) está 
submetida aos fins e aos fundamentos instituídos, naturalmente, no texto 
constitucional. Neste sentido, pode-se dizer que os princípios servem de 
parâmetros normativo-valorativos para a consecução destes referidos fins e 
fundamentos. Alguns destes princípios exarados no art. 170 são, inclusive, 
princípios de todo o sistema jurídico-constitucional em si, e não somente 
vinculados à ordem econômica e financeira.

Tal conseqüência é resultado de serem tais princípios valores superio-
res ao ordenamento, sendo, por isso, tomados como preceitos fundamen-
tais, estando alguns deles, neste sentido, presentes tanto no rol do referido 
art. 170 da CF, quanto no rol dos fundamentos da República, já vistos. 
Assim, pode-se lembrar a soberania nacional (arts. 1º, II e 170, I) e a redu-
ção das desigualdades regionais e sociais (arts. 3º, III e 170, VII), da mesma 
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forma que o da livre concorrência que decorre da livre iniciativa (arts. 1º, 
IV e 170, caput). Desta feita, tem-se que tais princípios são tomados como 
valores superiores ou, na visão de alguns doutrinadores, “valores axiológicos 
fundamentais”3. Estes valores de ordem superior são parâmetros valorativos 
(axiológicos fundamentais) pretendidos pelo Estado, dentro de uma dada 
ordem jurídica. Os princípios – frise-se – são normas jurídicas que impõem 
um dever-ser. Dotados de cogência e imperatividade, não podem ser relega-
dos aos casuísmos de quem quer que seja, dado que são a própria essência e 
substância da consciência jurídica presente em determinado seio coletivo4.

Não existe, de forma alguma, dentro desta compreensão, qualquer 
atentado à concepção de unicidade e integração da Constituição, pois o 
fato de se reconhecer que certa categoria de normas constitucionais se des-
taca em relevância sistêmica que estas desempenham em relação ao texto 
como um todo, em nada prejudica a idéia fundamental de que toda dispo-
sição constitucional tem a mesma importância hierárquica e jurídica em re-
lação às demais. De tudo isto, decorre a máxima de que a Constituição, em 
sua totalidade, é por si mesma o fundamento teórico-político, de natureza 
jurídica, em que se encontra toda uma ordem inescusável de valores afetos 
ao Estado e cuja observação, respeito e implementação cabe a este mesmo 
Estado concretizar, o que lhe evidencia a importância informadora de todo 
o sistema considerado.

4 AS VÁRIAS FUNÇÕES ESTATAIS E O DIREITO EM SUA IMPLE-
MENTAÇÃO

Além das tradicionais funções normatizadoras e reguladoras do Esta-
do, também lhe incumbe fiscalizar, incentivar e planejar as atividades sob 
seu controle, sempre na forma da lei. Pode-se dizer que, no que tange ao 
planejamento, este apresenta uma orientação indicativa para o setor priva-
do, mas uma orientação impositiva e determinante para o setor público. No 
que concerne à atividade normativa e regulatória estatal, a própria Consti-

3 TAVARES, André Ramos. Tratado de Argüição de Preceito Fundamental. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 121.
4 LEITE, George Salomão; LEITE, Glauco Salomão. A abertura da Constituição em face dos princípios 

constitucionais. In: LEITE, George Salomão Leite (Org.). Dos Princípios Constitucionais: Considerações 
em torno das normas principiológicas da Constituição. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 142-143.
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tuição Federal de 1988 estabelece regras e orientações para sua consecução. 
Esta atividade estatal está expressamente consignada.

Neste sentido, está expresso o art. 174 da CF, que reza sobre a ativi-
dade estatal: “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”. Continuando, o § 1º do referido artigo assim resta 
redigido: “A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desen-
volvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os 
planos nacionais e regionais de desenvolvimento”.

Como se pode ver, não restam dúvidas quanto à obrigatoriedade do 
Poder Público de fazer valer os regramentos constitucionais que obrigam 
o Estado a interagir, e até intervir na economia, visando à implementação 
das diretrizes, dos valores, fundamentos, objetivos e princípios almejados 
e determinados pelo texto constitucional, no âmbito da ideologia política 
abraçada pela referida Carta Magna.  Ou seja, dentro da ordem econô-
mica prevista na Constituição, tem-se que as estipulações do art. 174 da 
CF, acima identificado e transcrito, tem fundamental importância, no que 
tange, principalmente, à identificação e tratamento do papel do Estado no 
contexto das atividades econômicas.

De forma geral, então, e primeiramente, tem-se uma ampla atividade 
normatizadora e reguladora do Estado. No âmbito de nossa Constituição 
Federal, conclui-se que tais funções afetam diretamente toda e qualquer ati-
vidade econômica, seja ela pública ou privada, sempre sog a ótica de que a 
atividade estatal terá o direito-dever (prerrogativa concernente ao poder de 
império estatal) de expedir normas a respeito do funcionamento do cenário 
econômico, tudo isto independentemente da visão política que se use para 
“aceitar” ou não a atuação do Estado na economia nacional. Neste diapasão, 
verifica-se que sempre existirá, também, uma prevalência da função norma-
tizadora sobre a função reguladora, pois aquela apresenta as regras gerais de 
toda atividade tida como econômica, e já estas últimas buscam apresentar e 
estabelecer as formas e modos sob os quais essa atividade será desempenhada5.

É justamente por compreender um modus jurídico-politico mais am-

5  TOLEDO, Op. cit., p. 228.
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plo de tratamento do fenômeno fático-econômico que a função normatiza-
dora se destaca em importância fundamental, e tem caráter mais valorativo-
-principiológico, que meramente regulador. A função normatizadora esta-
belece o âmbito e o espaço de atuação da atividade econômica, enquanto a 
função regulatória diz como esta atividade (e seus agentes econômicos), já 
levando em consideração as premissas fundamentais normatizadoras, deve 
existir e se comportar, em detalhes, no dia-a-dia (tudo sempre amparado na 
idéia do mínimo necessário).

Estas funções estão dramaticamente vinculadas e submetidas aos 
princípios gerais das atividades econômicas (art. 170 da CF), juntamen-
te aos seus fundamentos e objetivos, e ainda aos preceitos fundamentais 
(regras e princípios – art. 1º e 3º e parágrafo único do art. 4º da CF). Isto 
tudo faz lembrar a compreensão básica de que o texto constitucional, como 
um todo, é um sistema só, completamente sistêmico e interdependente 
em funcionalidade jurídica, sem contradições ou letras normativas mortas. 
Esta realidade implica dizer que não resta ao Estado e seus agentes políticos 
qualquer espaço para agir fora destes parâmetros e regramentos (aqui já se 
considerando a margem de discricionariedade praticável), pois no exercício 
de suas competências normativas e reguladoras, não podem, sob pena de 
inconstitucionalidade, editar regras que não se submetam e se orientem 
pelos pressupostos fundamentais mencionados.

Deve-se buscar, necessariamente, uma plena observância de corres-
pondência entre o texto constitucional formal e as orientações constitucio-
nais materiais, de acordo com a teoria de unicidade funcional da Consti-
tuição, visando à correspondência entre a ideologia constitucional, captada 
dos aspectos valorativos e teleológicos imanentes à Constituição formal, 
bem como aos condicionamentos e realidades decorrentes da constituição 
material. Neste contexto convém lembrar que a Carta Magna Brasileira de 
1988 apresenta em sua essência política (fora uma concepção liberal obje-
tiva) feições tanto de ordem dirigente, quanto garantística. Há essas duas 
orientações, pois nela encontram-se regras e princípios justificadores tanto 
da idéia de dirigismo, quanto do garantismo constitucional.  Pode-se dizer 
ser ela dirigente quando apresenta numerosas normas programáticas apon-
tando para um específico destino a ser buscado pelo legislador comum, 
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mas onde também se constatam valores garantistas, ao se mostrar bastante 
receptiva no que concerne ao elenco de Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos e dos Direitos Sociais.

Não se pode negar que as várias e por vezes profundas reformas cons-
titucionais experimentadas após a promulgação da Carta Magna de 1988, 
em especial as verificadas na década de 90, foram realizadas no sentido de 
adaptar o texto formal constitucional a realidade fática do universo eco-
nômico brasileiro (sob forte influência internacional, dentro de uma eco-
nomia globalizada). Tratou-se, na verdade, de adaptações no âmbito das 
necessidades fundamentais e nas expectativas da economia do país, dentro 
de uma idéia sistêmica de mercado, diante das “barreiras” e “incongruên-
cias” verificadas originalmente no texto constitucional, tão necessitado de 
atualização aos novos tempos econômicos. Em que pese tais mudanças e re-
acomodações regulatórias, pouco se viu, de alteração, no que concerne aos 
valores ideológicos e principiológicos econômicos defendidos pela Consti-
tuição, o que só lhe vem a reforçar a  importância como pano de fundo fun-
damental da ordem econômica, como um todo, conteúdo este pouco afeto 
a mudanças circunstanciais e meramente regulatórias de momento, pois é 
parte incontestável da essência ideológica da própria constituição, o que só 
poderia ,efetivamente, sofrer mudanças com uma nova Constituição.

Neste contexto, tem-se que, ao prescrever as bases sobre as quais o Es-
tado deve assentar sua atividade normatizadora e reguladora da economia, a 
Constituição Federal assim faz, por meio de uma regra principiológica que 
estipula parâmetros para edição de novas regras, ou seja, de uma regra sobre 
regras ou de direito sobre direitos. Da mesma forma, e por conseqüência 
lógico-sistemática e técnico-jurídica, esta mesma Constituição diz que o 
Estado, ao realizar tais funções corriqueiras, também precisa desempenhar 
outras funções correspondentes à realização das primeiras, quais sejam, as 
funções de fiscalização, incentivo e plenejamento. E ainda restou estabele-
cido por meio de indicações expressas alguns campos ou situações materiais 
de atuação destas atividades-funções, dentre elas, a atividade econômica.

Disto decorre a natural conseqüência de que, a este mesmo Estado 
que tem por obrigação normatizar e regular a atividade econômica, como 
um todo, compete a obrigação constitucional de realizar e fiscalizar estas 
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atividades, incentivá-las e planejá-las a priori. Todas essas funções estão inti-
mamente interligadas, e algumas delas são conseqüência natural de outras. 
Assim, a fiscalização compreenderia a verificação e o controle permanente 
do cumprimento dos dispositivos por ele (o Estado) normatizados e regu-
lados. Esta função diz respeito à atuação do Estado no sentido de averiguar 
o alcance do cumprimento dos preceitos por ele mesmo instituídos, dentro 
de uma conotação de comparação e mensuração dos fatos e conseqüências 
práticas ocorrido na esfera fática e institucional. Diz-se, assim, tratar-se de 
uma atuação inerente ao cumprimento de sua missão, missão esta, no caso, 
de estipular e fiscalizar as regras e premissas da ordem econômica nacional 
devidamente instituída na própria Constituição.

Continuando o estudo das funções estatais, há também a função 
de incentivo a determinado fim previsto e almejado constitucionalmente. 
Incentivar a atividade econômica, por exemplo, é também uma atividade 
estatal, de natureza promocional, característica do chamado Estado mo-
derno, e de diversas formas. O Estado pode interagir na ordem econômica 
e incentivá-la, também, por exemplo, por meio dos incentivos de nature-
za financeira ou fiscal. Tal exemplo tem bastante utilização, no Brasil, em 
políticas destinadas a promover o desenvolvimento de áreas consideradas 
menos desenvolvidas, ainda que a forma de realização possa ser discutida e 
questionada. Vejamos com mais detalhes essa função estatal.

5 A FUNÇÃO PROMOCIONAL (INCENTIVADORA) E PLANEJADORA 
DO ESTADO DENTRO DA ORDEM ECONÔMICA (ART. 174 DA CF)

Não se pode negar a importância que tem a função promocional 
estatal dentro das atividades econômicas, no âmbito da Ordem Econômica 
instituída pela Constituição, como elemento de efetivo incentivo a tais ati-
vidades. Muitos são os benefícios de uma conduta estatal incentivadora em 
dado segmento ou setor da economia nacional, a qual apresenta certas dis-
torções negativas ou deficiências estruturais. Eventuais empecilhos ou de-
sajustes de mercado que impedem o crescimento econômico podem, com 
o auxílio de atitudes promocionais implementadas pelo Estado, sejam elas 
quais forem, resultar em solução para o problema. Assim, ter-se-á uma ou-
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tra função estatal em funcionamento, mas também com a finalidade, deste 
mesmo Estado, de alcançar seus objetivos e fazer valer seus fundamentos 
e princípios, constitucionalmente instituídos. Tem-se, neste sentido, uma 
outra faceta do Direito, que se percebe conjuntamente com esta nova fun-
ção estatal, que não somente a protetora ou repressiva.

A idéia de função planejadora estatal está relacionada à compreensão 
de que o Estado pode e deve selecionar, dentre as várias opções e faculdades 
possíveis, mecanismos e diretrizes de ações públicas destinadas a um dado 
objetivo pretendido. Desta “seleção” de idéias e atitudes decorre a máxima 
de que existirá previamente uma identificação do que fazer e como fazer. A 
isto chama-se planejamento. Planejar significa “detalhar” ou, melhor ainda, 
estabelecer o que fazer, quando fazer e como fazer. É da própria compreen-
são de eficiência pública a idéia de planejamento.

Já se superou, há algum tempo, a idéia de que o planejamento es-
tatal não seria compatível com uma economia de mercado, pois, como se 
viu, pode até mesmo, muitas vezes, agir como ente complementar a este 
mercado, no sentido de que pode acentuar a necessidade de investimentos 
públicos em determinadas áreas em que o capital particular não decida 
empenhar-se, o que, por conseqüência, propiciará melhoria das condições 
materiais e estruturais para a realização do próprio investimento privado. 
Deve-se lembrar que o planejamento estatal volta-se para o setor público, 
não sendo, pois, compulsório quanto ao setor privado, mas, para este úl-
timo, meramente indicativo (art. 174 da CF, caput). Surge aqui, por con-
seqüência, uma questão que traz consigo algumas dúvidas sérias quanto 
à inteira liberdade de ação das empresas governamentais, submetidas ao 
regime jurídico próprio das empresas privadas6.

Diante de tal situação, pode-se dizer que, ao impor às empresas gover-
namentais a orientação segundo as regras do planejamento centralizado, quis 
a Carta Magna do Brasil, de 1988 facultar ao Poder Público o exercício de 
uma aptidão que não é estranha ao setor privado, pelo contrário. Ou seja, da 
mesma forma que as empresas privadas se auto-planejam, segundo suas liber-

6 “Não se vê muito bem como uma empresa governamental pode simultaneamente submeter-se às regras de 
um planejamento determinante e ao mesmo tempo beneficiar-se da liberdade das leis de mercado, faculdade 
esta própria da empresa privada”. (BASTOS, Celso Ribeiro. Direito Econômico Brasileiro. São Paulo: Celso 
Bastos Editor, 2000. p. 235).
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dades e características, quis também a Constituição que o Estado planejasse 
as ações de suas empresas, sem com isso obrigar tecnicamente o setor privado 
ao mesmo planejamento. Porém, como se sabe, pode-se esperar, de forma na-
tural, que o setor privado se beneficie ou aproveite, de alguma forma, as deci-
sões de planejamento do setor público, seja pelo simples fato de aproveitar os 
benefícios do incremento econômico surgido em uma determinada área ou 
setor da economia,seja  pelos processos positivos oriundos da atuação estatal 
como agente realizador de consumo de bens e serviços.

O que importa, aqui, lembrar é que, levando em consideração que o 
planejamento estatal somente se apresenta para o setor privado como indi-
cativo de atuação, deve-se ter em mente que, se existe alguma real intenção, 
de um dado governo, de que seu planejamento surta algum efeito no meio 
privado, deve tal previsão de plano de atuação ter “trânsito” efetivo nos 
projetos privados, ou seja, recepção de finalidades e interesses produtivos. 
É preciso, então, haver correspondência entre o interesse público-estatal 
(consubstanciado no planejamento definido pelo Estado como elemento 
de atuação) e o privado. O planejamento estatal deve atuar como  incentivo 
de mérito à atuação do setor privado, um pioneiro que daria os primeiros 
passos em uma dada caminhada, influenciando a atuação paralela do outro 
setor, “convencendo-o” da viabilidade econômica e operacional de uma de-
terminada atividade ou empreitada7.

Pode-se concluir, desta forma, que, uma vez sendo possível ao Estado 
(obrigado necessariamente a atuar tanto no âmbito do planejamento quanto 
no da execução de suas atividades), como agente realizador do desenvolvi-
mento socioeconômico, implementar estratégias que permitam a captação 
operacional da atividade privada como complementar ou parceira dentro do 
empreendimento considerado, assim deve agir, com base nos preceitos cons-
titucionais principiológicos da eficiência administrativa e visando a otimizar 
7 “[...] quanto ao setor econômico privado, o planejamento surge como uma ferramenta que induz, 

inspira, persuade alguém a realizar algo. Os agentes econômicos atuantes no setor privado aderirão aos 
propósitos do plano somente se for da sua conveniência ou, no caso de não haver vantagens explícitas 
e imediatas, se compreenderem a importância de participarem interativamente com o Estado na busca 
da concretização de algumas metas que trarão ao final, resultados que justificarão a sua adesão – o que 
depende muito da qualidade da proposta estatal, da sua seriedade e da sua habilidade na condução 
do processo de planejamento, uma vez que o particular precisa saber qual a atuação que pode, ou não 
desenvolver”. (SCOTT, Paulo Henrique Rocha. Direito Constitucional Econômico. Porto alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 2000. p. 134).
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o alcance dos princípios constitucionais gerais das atividades econômicas, em 
especial o da redução das desigualdades regionais e sociais.

Não há como deixar de enxergar, na Carta Magna brasileira atual, 
uma nítida nuance de constituição dirigente. Neste sentido, compreende-se 
o alcance de tal classificação doutrinária como de vital importância para a 
própria consecução dos objetivos constitucionais ali previstos, o que força o 
legislador, e administrador público a ter de observar a natureza dirigente da 
mesma e as devidas peculiaridades correspondentes. Neste diapasão, a função 
planejadora resta como mandamento diretivo para tais agentes públicos, no 
sentido de fazer valer as obrigações sociais e econômicas (bem como as de-
mais) consagradas e prometidas em uma Constituição democrata de cunho 
dirigente-programático. Tal forma de ação estatal é, portanto, vinculada em 
termos de finalidade, comprometida com o alcance e execução do programa-
tismo constitucional, e se caracteriza pela previsão de determinados compor-
tamentos econômicos e sociais futuros, pela formulação explícita de objetivos 
e pela definição de meios de ação coordenadamente dispostos8.

De tal compreensão, decorre que todos esses valores principiológicos 
e orientadores das funções estatais normatizadora e reguladora, também são 
naturalmente extensíveis e aplicáveis às funções fiscalizadora, incentivadora 
e planejadora, o que, por conseqüência, impõe ao Estado irrestrita obediên-
cia aos vários preceitos e princípios que lhe fundamentam a atuação no âm-
bito econômico. Além da atuação estatal no âmbito econômico, é preciso 
observar todos os princípios e elementos orientadores das suas funções aqui 
já tratadas, visando a atingir, da forma mais extensa e eficiente possível, os 
ditames constitucionais previstos em toda a Ordem Econômica e demais 
regramentos aplicáveis, observando-se, para tanto, o fato de que o Estado 
precisa estabelecer uma relação de parceria e confiança com o setor privado, 
no que concerne à execução de suas diretrizes de planejamento e incentivo 
econômico e torna-se necessário, ainda, que tais orientações de planeja-
mento estejam em sintonia com as políticas estaduais e regionais. Não há 
como não compreender que as diretrizes e bases do planejamento nacional, 
que serão formalizadas em lei, não estejam em sintonia e integração técnica, 
econômica e jurídica com os chamados planos regionais de desenvolvimen-
8 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 8. ed rev. e 

atual. São Paulo: Malheiros, 2003.
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to, como bem orienta e determina o art. 174, § 1º da CF.
Isto significa dizer que caberá à União, sempre, ao editar e fazer im-

plementar suas políticas de desenvolvimento nacional, dentro de sua função 
planejadora, observar que tais normas e diretrizes precisam estar em perfeito 
compasso operacional com os demais planos regionais (planos estes também 
criados pela União), pois a idéia é a de dar eficiência de resultados, com o 
menor tempo possível e os menores entraves. Espera-se, com isso, haver um 
certo equilíbrio entre as metas nacionais e as regionais, sem que nenhuma 
delas suplante a outra (porque numa abordagem de redução de desigualdades 
ambas são igualmente importantes) ou inviabilize sua consecução.

A existência de um expresso dever de planejamento econômico cons-
titucional a ser implementado pelo Estado, no Brasil, não inviabiliza, de 
forma alguma, o pleno desenvolvimento das liberdades capitalistas e de 
mercado, pois os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre 
concorrência devem coexistir no mesmo grau de importância e justificati-
va, com os demais de ordem sócio-interventiva, de vez que, nitidamente, 
a Constituição Federal de 1988 albergou, em sua essência política e eco-
nômica, tanto as ideologias de mercado liberais quanto as de ordem social-
-democrata e de planejamento econômico. Tudo isto numa estrutura dire-
tiva e programática evidente, com claro dirigismo estatal. Tais orientações 
sofreram com as reformas constitucionais implementadas, em especial na 
década de 90, muitas adaptações e mudanças, mas sem que perdessem sua 
índole ou identidade e, por conseqüência, sua obrigatoriedade e eficácia.

A idéia de planejamento surge de uma visão centralizadora da atuação 
econômica do Estado, muito comum nas chamadas economias planificadas 
(socialistas, e até comunistas), mas também perfeitamente existentes (com 
outras configurações e abrangências por óbvio) em economias de mercado 
em que coexistem critérios e valores tanto liberais quanto interventivos, ao 
mesmo tempo (caso do Brasil). O princípio constitucional econômico da 
redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, inciso VII, da CF), 
que também é um expresso objetivo fundamental da República (art. 3º, III 
da CF), é conseqüência direta e necessária justamente desta “harmonia” ide-
ológica existente na Constituição, pois o legislador originário deixou claro 
que somente poderá existir um mercado regido pela livre iniciativa e livre 
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concorrência se, ao mesmo tempo, for observada nesta realização liberal, a 
obediência à idéia de que só interessa ao Estado brasileiro que sua economia 
nacional cresça como um todo, e não somente em algumas regiões ou setores 
(não aceitando a tese de que o próprio mercado seja capaz de viabilizar, atra-
vés de suas forças, o crescimento homogêneo de todas as regiões).

Tal estipulação decorre, de forma natural, da própria estrutura cons-
titucional, não cabendo, pois, soluções questionáveis, e até perigosas, que 
visem a relativizar esta orientação ideológica, que não está apta a ser igno-
rada ou modificada, nem mesmo pelo constituinte derivado, mas somente 
em uma outra constituição. No atual estágio constitucional, e diante dos 
fundamentos pétreos ideológicos da Carta de 1988, nenhuma postura ex-
trema seria possível. Não caberia, assim, uma planificação econômica im-
plementada pelo Estado ou intervenções no domínio econômico de forma 
autoritária e permanente, mas também não seria possível, de igual modo, 
uma apatia planejadora e fiscalizadora do elo econômico, por este mesmo 
Estado, sem eventuais intervenções e regramentos garantidores do equilí-
brio de mercado e alcance de resultados sociais homogêneos satisfatórios.

Há pouco se disse que não é condizente com a atual Carta Magna bra-
sileira que se identifique como suficiente e oportuno um processo de desen-
volvimento nacional que implique qualquer tipo de desenvolvimento social e 
econômico em que não se dê importância ao aspecto de localização e abran-
gência geográfica. É objetivo formal e constitucional da República Federativa 
do Brasil a redução das desigualdades regionais e sociais, o que implica dizer 
que toda e qualquer atividade econômica, no Brasil, implementada pelo Es-
tado, precisa necessariamente levar em conta as peculiaridades regionais e 
locais de cada área economicamente considerada, visando ao equilíbrio eco-
nômico, em todo o território brasileiro, seja por ações públicas executivas de 
planejamento estratégico (realizadas diretamente pelo Estado como agente 
incentivador e fomentador), seja pela ação interventiva do Estado no âmbito 
econômico, seja no seio da atividade privada, visando a incentivar a participa-
ção deste setor em regiões e áreas necessitadas de tal política pública9.
9 “O planejamento tem sido tratado constitucionalmente no Brasil de modo evasivo e disperso, apesar da sua 

importância e, de certo modo, até mesmo de sua prática, pelo menos em termos setoriais... O texto de 1988 
considerou o Planejamento de modo mais incisivo, apesar de apresentá-lo em meio a outras funções do Estado 
intervencionista como se viu anteriormente. Por isto mesmo, merece tratamento em destaque, em virtude dos 
próprios detalhes ali oferecidos. Justamente no art. 174, fica definida a função de planejamento do estado en-
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A Constituição Federal deixou claramente aberta a possibilidade 
de o Estado direcionar seus esforços de forma heterogênea, visando jus-
tamente a implementar políticas públicas capazes de reduzir as desigual-
dades regionais e o desenvolvimento localizado, e assim, efetivamente, 
implementar o desenvolvimento nacional de modo o mais uniforme pos-
sível (enquanto direito da sociedade de reivindicar à realização de políti-
cas públicas)10, implementando um dos principais objetivos republicanos. 
Neste diapasão, assim restou redigido o caput do art. 43 da CF, expressa-
mente11, que trata exatamente do desenvolvimento e da redução das desi-
gualdades regionais, facultando e dando respaldo à União, para articular 
e desenvolver sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, 
sempre para efeitos administrativos12. Políticas públicas estas que preci-
sam ter  fundamentação na Constituição, e com vistas, necessariamente, 
ao fornecimento de prestações positivas e realizadoras de soluções práticas 
à sociedade (o fim deve ser evidenciado)13.

Não se pode esquecer que o referido art. 43 da CF está inserido no 
âmbito constitucional da Seção IV (Das Regiões), do Capítulo VII (Da 
Administração Pública), que, por sua vez, resta inserido no Título III da 
Carta Magna, que reza sobre a Organização do Estado. Ou seja, tais dispo-
sições são de ordem imperativa, pois correspondem, em sentido meritório, 
ao cerne de estipulações formais da própria organização estatal, elemento 
extremamente importante dentro da concepção política de estruturação do 
Estado brasileiro, não cabendo a ninguém, ou órgão público (aqui incluí-
dos os três poderes republicanos), dar-lhe outra interpretação que não seja 
a mais estrita possível. A Administração Pública, dentro da concepção or-

quanto ‘agente normativo e regulador da atividade econômica’. Em seguida é feita remessa à lei, o que devemos 
entender como o comando de que fica determinado que dela devam constar as ‘diretrizes e bases do planejamento 
do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de 
desenvolvimento’”. (Souza, Washington Peluso Albino de. A experiência Brasileira de Constituição Econômi-
ca. Brasília: Revista de Informação Legislativa, ano 26, n. 102, p. 37- 38, abr./jun. 1989). 

10 COMPARATO, Fábio Konder. Para viver a democracia. São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 53.
11 Art. 43 da CF, caput: “Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo com-

plexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais”.
12 § 1º do art. 43 da CF: “lei complementar disporá sobre: I – as condições para integração de regiões em 

desenvolvimento; II – a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos 
regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente 
com estes”. O § 2º do mesmo artigo cuida dos incentivos regionais especificamente.

13 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 21.
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ganização estatal, está obrigada constitucionalmente a observar as diretrizes 
impostas no Capítulo VII do Título III, diretrizes estas que se iniciam no 
art 37 da CF, e vão adiante.

Não se trata de diretrizes apenas indicativas ou puramente progra-
máticas, como possa parecer a alguns, de vez que a Organização do Es-
tado Brasileiro e as regras de atuação da Administração Pública para a 
concretização dos objetivos da República e demais disposições principio-
lógicas e de regramento constantes na Constituição não existem para se-
rem relativizadas, mas justamente para controlar o exercício do Poder do 
Estado e deixar claro as diretrizes de atuação do Estado no âmbito tanto 
político, quanto social e econômico. Querer relegar tais normas (princí-
pios e regras) a um conjunto de disposições de simples pano de fundo ou 
de caráter subjetivista de segunda ordem, é afrontar diretamente os pilares 
de sustentação do regime democrático de direito, tão claramente estabe-
lecido na Carta Magna de 1988. A constitucionalização administrativa 
das Regiões na CF de 1988 representou um grande avanço na criação 
federativa tripartite brasileira, e deu maior margem de atuação estatal no 
âmbito da consecução dos interesses regionais14.

Note que o art. 37 da CF estabelece expressamente que a Adminis-
tração Pública, tanto a direta quanto a indireta, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverá obedecer 
a todos os princípios constitucionais a ela prescritos e impostos. São esses 
princípios os da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publici-
dade e da eficiência, sem falar dos demais, implícitos e difusos na sistema-
ticidade constitucional. Disto decorre que o princípio da eficiência e da 
legalidade informa, diretamente, toda e qualquer iniciativa ou realização 
estatal, em especial a consecução das chamadas políticas públicas de desen-
volvimento, que ensejam a participação do Estado no seio da economia, 

14 “Todavia, insistimos na asserção de que a constitucionalização administrativa das Regiões representou já significa-
tivo avanço ou abertura. Seus horizontes se alargam consideravelmente se atentarmos que toda a matéria discipli-
nada no art. 43 da Constituição cresce de importância excepcional, uma vez vinculada ao mandamento do inciso 
III do art. 3º, que fez um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil reduzir as desigualdades 
regionais, e à regra do inciso VII, do art. 170, onde tal redução de desigualdades avulta como um dos princípios da 
ordem econômica. Há assim, concernente à matéria do art. 43 e aos princípios acima referidos, um quadro deveras 
favorável oriundo do que se venha a estatuir por via legislativa complementar e ordinária”. (BONAVIDES, Paulo. 
Curso de Direito Constitucional. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 358).
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atuando (das mais variadas formas), como agente fomentador.
Não há como não concluir, conforme a realidade do texto constitucio-

nal de 1988, seja preciso harmonizar e compatibilizar sistemicamente as ver-
tentes aparentemente divergentes de pensamento político-econômico, com-
pletamente juridicizadas e recepcionadas pela Carta Magna. Disto decorre a 
máxima de que a atividade do Estado está condicionada, como já se disse, a 
tais orientações simultâneas. Ou seja, a ordem econômica precisa estar sus-
tentada em todos os preceitos fundamentais já apresentados (fundamentos e 
objetivos republicanos), bem como nos princípios constitucionais que regem 
a existência desta mesma ordem econômica (art. 170 da CF) e, ao mesmo 
tempo, deve buscá-los incessantemente (numa relação de retro-alimentação), 
pois como idéias passíveis de concreção material (efetividade), convertem-se, 
simultaneamente, em princípios e fins da mesma ordem (valores e objetivos).

Teria-se, deste modo, no art. 170 da CF, justamente as orientações disci-
plinadoras impostas pelo Estado ao setor econômico, como um todo, em forma 
de princípios gerais das atividades econômicas, disciplinamento este da plena 
competência estatal, como bem apregoa o próprio art. 174 da CF. Ao mesmo 
tempo que dá os parâmetros de atuação das atividades econômicas no Brasil 
(através dos princípios e fundamentos aplicáveis), o mesmo art 170 da CF esti-
pula o limite de atuação do Estado como ente interventor no setor econômico, 
dando-lhe os limites de atuação e a extensão das normas a serem editadas e de 
seus objetivos. A idéia de competência por si só já tem esta natureza dúbia, sen-
do ao mesmo tempo direito de realização e dever de observação restrita.

Eis, em mais uma passagem da Constituição Federal, a prova da ple-
na possibilidade de convivência funcional entre ideologias e valores políti-
cos opostos, o que, em razão disso, exige do intérprete um esforço natural 
de compatibilização das normas constitucionais, dentro da concepção de 
um conjunto sistêmico e interdependente, sem contradições ou choques 
irremediáveis. Tem-se, sim, na Constituição de 1988, uma construção jurí-
dico-política claramente compatível com o Estado Social15.
15 “A Constituição de 1988 é basicamente em muitas de suas dimensões essenciais uma Constituição do Estado 

social. Portanto, os problemas constitucionais referentes a relações de poderes e exercício de direitos subjeti-
vos têm que ser examinados e resolvidos à luz dos conceitos derivados daquela modalidade de ordenamento. 
Uma coisa é a Constituição do Estado liberal, outra a Constituição do Estado Social. A primeira é uma 
Constituição antigoverno e anti-Estado; a segunda uma Constituição de valores refratários ao individualis-
mo no Direito e ao absolutismo no Poder”. BONAVIDES, Paulo, Op. cit., p. 371.
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6 A ATIVIDADE INTERVENTIVA DO ESTADO NO DOMÍNIO 
ECONÔMICO

Como se sabe, a participação do Estado no domínio econômico, 
como agente protagonista, pode-se dar de duas maneiras: pode atuar em 
pé de igualdade com o setor privado (dividindo com este a exploração do 
espaço da exploração econômica), ou como único agente realizador de 
determinada atividade; neste caso, quando expressamente permitida pela 
Constituição. Esta é, ao menos, a divisão teórica verificada na sistemática 
constitucional brasileira, atualmente em vigência. Pode-se dizer que, no 
primeiro tipo de participação, o Estado é um agente econômico que passa 
a se submeter às mesmas regras e regimes jurídicos das empresas do setor 
privado, competindo em igualdade de condições, nos exatos termos do art. 
173, §§ 1º e 2º. Já na outra possibilidade verifica-se a existência do mo-
nopólio estatal de algumas atividades setoriais, com todas as suas nuances 
características. Diz-se, assim, existir a atividade participativa do Estado na 
economia pela via competitiva ou monopolista.

A participação competitiva, como visto, passa a existir quando o Es-
tado atua no domínio econômico, realmente como coadjuvante do seg-
mento produtivo, ou melhor, no cenário econômico privado propriamente 
dito, como identifica a CF no caput do art. 173, que conclui ser esta atua-
ção como exploração direta da atividade econômica16. Pesa como elemento 
caracterizador deste tipo de participação a idéia da existência da concor-
rência entre o Estado e os demais agentes do setor econômico em questão, 
dentro daquele mercado considerado. Tal possibilidade constitucional só 
pode existir se, pelo menos, uma das duas condições relevantes passar a 
existir no cenário nacional: os chamados “imperativos da segurança nacio-
nal” ou “relevante interesse coletivo”. Segurança nacional não pode ser aqui 
identificada apenas como questão de ordem puramente externa ou militar, 
numa acepção de defesa da soberania nacional em relação a outros Estados 
soberanos, mas também numa compreensão interna e do mesmo modo 
urgente, mas com agentes internos que causam, da mesma forma, graves 

16 Art. 173 da CF: “Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econô-
mica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante 
interesse coletivo, conforme definidos em lei”.
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problemas de segurança nacional.
Esta interpretação decorre da própria lógica de que o conceito ora 

em debate (segurança nacional) resta evidenciado na Ordem Econômica 
e Financeira da CF de 1988, o que denota uma abrangência mais extensa 
do conceito, e não apenas externa e bélica. Disto decorre a idéia de uma 
segurança econômica e, por conseqüência, a possibilidade de esta segurança 
sofrer tanto enfrentamentos graves de ordem interna, quanto externa. No 
âmbito interno, pode-se falar, portanto, de uma segurança interna assolada 
por problemas ou desordens econômicas que clamam pela imediata e rigo-
rosa atuação estatal (questões de desabastecimento grave, por exemplo). Por 
óbvio, tanto podem existir problemas apenas de segurança nacional (inter-
na e externa), como relativos a relevantes interesses coletivos. Ou mesmo 
os dois, ao mesmo tempo. A solução, entretanto, exigirá, de igual modo, a 
participação estatal no âmago do problema econômico.

Diante da generalidade e abrangência desses dois requisitos elemen-
tares (segurança nacional e relevantes interesses coletivos), tem-se que, na 
verdade, sua utilização depara mais dificuldades que facilidades ao legisla-
dor, e ao administrador público responsável pela execução de tais imple-
mentações. Não se poderia exigir do legislador originário que elencasse, 
causidicamente, os tipos e circunstâncias de sua implementação, por óbvio. 
Definir as ocasiões materiais e situações próprias desta participação esta-
tal não deveria, certamente, ser de fácil consecução (apesar de preferível). 
Em decorrência, deixou o legislador o texto aberto, com larga margem de 
atuação, que deverá ser interpretado sempre à luz do momento político 
e econômico verificado no País, e “enxergado” por determinada idéia de 
governo e administração (política econômica diferenciada). Tudo isto, cla-
ro, dentro das premissas fundamentais da ordem econômica estatuídas na 
própria Constituição (art. 170 da CF).

Tal realidade jurídico-constitucional não encontra problemas de or-
dem principiológica, pois se está diante de uma Carta Política que alber-
ga duas posições ideológicas tecnicamente opostas e que tem estrutura de 
constituição programática e de índole interventiva (Estado social). Note-se 
que qualquer discussão neste sentido envolve diretamente o Parlamento 
estatal, que deverá analisar, antes de definir os limites e a oportunidade 
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de participação do Estado na economia, por meio de lei, quais serão os 
mecanismos de tal atuação e sua abrangência (e isso, por si só, já é um 
elemento seletivo do alcance político e ideológico em questão). Falou-se 
acima das principais características da participação do Estado na economia, 
na modalidade competitiva. No que tange à modalidade monopolista (art. 
177 da CF), já identificada como modalidade, pode-se dizer que esta pode 
ser verificada nos monopólios da União, atualmente consubstanciados no 
âmbito do petróleo e dos minerais nucleares.

O monopólio do petróleo teve sua constitucionalização efetivada 
ainda na Carta Política de 1967/1969 (art. 169), realidade esta que perma-
neceu imutável em suas características fundamentais até a Emenda Cons-
titucional nº 09/1995, momento em que tal monopólio foi relativizado, 
passando a União a ter permissão para “contratar com empresas estatais ou 
privadas a realização das atividades previstas nos incisos I e IV deste artigo 
observados as condições estabelecidas em lei”, nos exatos termos do art. 
177, § 1º, da CF, redação esta surgida a partir da referida Emenda Cons-
titucional. Como se sabe, não houve quebra deste monopólio estatal, mas 
apenas uma remodelação de sua execução, através de reformas que permi-
tiram ao Estado “aceitar” a participação de outras empresas no cenário da 
execução do referido monopólio. O monopólio estende-se as várias ativida-
des da cadeia produtiva (art. 177, e incisos I, II, III e IV).

Ainda permanecem algumas discussões acerca da nova natureza deste 
monopólio estatal do petróleo, após a abertura de participação privada na 
sua execução. A grande questão situa-se na idéia de que o termo monopólio 
sempre traz consigo uma conotação restrita do agente operador do mono-
pólio, não aceitando qualquer outra participação concorrencial17. Entretan-
to, não se pode deixar de verificar que a Constituição aceita a possibilidade 
de emenda a ela própria como mecanismo de atualização e adaptação às 
17 “Quando se menciona que essa Emenda veio “flexibilizar” o monopólio, na verdade se está diante de um 

eufemismo para justificar uma situação que não mais subsiste. Um monopólio não compactua com a idéia de 
permitir e incentivar a concorrência, no mesmo setor em que opera. Ora, se a referida emenda constitucional 
teve por fim proporcionar o advento de outros atores (empresas privadas ou estatais) nesse campo específico, 
está ela a indicar a impossibilidade de permanência da situação monopolista, por acarretar uma verdadeira 
contradição entre as duas situações, tanto sob o ponto de vista jurídico quanto fático”. (TOLEDO, Gastão 
Alves de. Aspectos do Contrato de Concessão para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás 
Natural celebrado com a Agência Nacional do Petróleo – ANP. São Paulo: Revista dos Tribunais. Cadernos de 
Direito Constitucional e Ciência Política, ano 07, n. 28, p. 188. jul./set.1999, p. 188).
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novas diretrizes materiais ainda não contempladas na sua estrutura, sem 
que isso lhe altere completamente a essência ideológica.

Não se pode negar a necessidade de a constituição formal ter de en-
contrar correspondência, pelo menos em certa medida, com a dinâmica 
realidade material do substrato econômico em marcha, que ela normatiza, 
pois a busca da implementação da força normativa do texto constitucional 
deve ser, a todo custo, defendido e valorizado. E no que concerne à visão 
doutrinária acerca do termo monopólio, nada impede que a Constituição 
lhe dê nova compreensão, mais relativizada, e abrangendo outros valores e 
esquemas. Assim, pode-se dizer que a Constituição de 1988 continua, sim, 
a manter o monopólio do petróleo no âmbito estatal, mas com novas carac-
terísticas próprias das novas abordagens econômicas por ela recepcionadas. 

Ou seja, não se pode admitir absoluta discrepância entre tais dimen-
sões materiais e formais da Constituição, bem como entre ela (Constitui-
ção) e a situação histórica vivenciada efetivamente pelo País, sob pena de 
sua fragilização e relativização normativa. Se, no aspecto puramente regra-
tório, isto é perigoso e inaceitável, o que dizer do aspecto principiológico e 
fundamental, no que tange aos objetivos republicanos, princípios e diretri-
zes expresso no texto magno? Não se está aqui, absolutamente, a justificar a 
teoria da “reserva do possível” como barreira a implementação dos direitos 
previstos constitucionalmente, argumento este que busca limitar a força 
normativa no âmbito da concretude dos direitos sob o manto da possibili-
dade material das realizações e limitações orçamentárias.

Em relação ao outro monopólio constitucional expresso, tem-se a pes-
quisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o 
comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados que, até então, 
nada sofreu com as reformas do texto constitucional, no que diz a alteração.

7 CONTEÚDO ECONÔMICO DA CONSTITUIÇÃO E SUA IN-
TERPRETAÇÃO

A Constituição de um País precisa ser enxergada como uma conquista 
histórica do povo em relação ao Estado, e cujo conteúdo material é resultado 
direto de uma luta ideológica certamente travada em sua formatação, o que 



Oswalter de andrade sena segundO 

O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES REGIONAIS E SOCIAIS E SUA EFETIVAÇÃO 

JURÍDICO-POLÍTICA NA ORDEM ECONÔMICA

Revista da Direito e Liberdade – Mossoró – v. 7, n. 3, p. 371 – 400 – jul/dez 2007.
393

resulta em opções e resultados de uma pauta política que restou vencedora. 
O momento das discussões teóricas sobre o conteúdo a ser recepcionado no 
texto constitucional, as ponderações sobre as teorias e ideologias a serem ado-
tadas e a delimitação do alcance e da razoabilidade dos direitos e garantias 
defendidas na estrutura constitucional precisam ser deixados onde de direito: 
no momento da criação ou da reforma constituinte. A busca, na fase seguin-
te, é a da implementação e efetivação dos direitos e garantias ali enunciados. 
Deve-se buscar, necessariamente, pôr em prática as diretrizes programáticas 
(no caso das constituições deste tipo), sempre observando-se os princípios 
orientadores, sejam gerais, ou específicos a uma dada situação.

Se a constituição formal já não está em sintonia com a realidade ma-
terial ou com os desdobramentos históricos vivenciados pela sociedade a ela 
afeta, ou ainda, se existir descompasso entre as diretrizes, definições e valo-
res albergados na Constituição em relação aos novos conceitos e interesses 
da mesma sociedade (que já passou a adotar novas idéias e interesses para 
o futuro), restará chegado o momento de sua reforma parcial, ou mesmo 
novo pacto constitucional18. Disto decorre a necessidade permanente de 
uma verificação e avaliação da dimensão material de uma Constituição, 
mas isto para dar-lhe garantia de efetivação e correspondência com os an-
seios sociais, jamais para tirar-lhe o alcance da concretude. Jamais se pode 
compreender a Constituição como mera estrutura jurídico-política de tran-
sição e adaptação apta a aceitar sua relativização normativa, em qualquer 
circunstância, capaz de suportar o descompasso entre o praticado-vivencia-
do e aquilo por ela estipulado. Nada está por acaso na Constituição e, deste 
modo, nada pode ser relegado a segundo plano.

Não é possível admitir as justificativas das dificuldades operacionais 
e políticas e econômicas como sendo suficientes para frear a concretude 
constitucional no plano fático, pois, sob tal ponto de vista, qualquer inte-
resse ideológico pode ser defendido e implementado, de forma contrária ao 
texto magno. A Constituição já é o reflexo do possível dentro do plano ide-

18 “A concreção ou eficácia das normas constitucionais de natureza econômica deve guardar simetria com 
as possibilidades respectivas e, sobretudo, com as necessidades reveladas pela dinâmica da economia, 
sem o que, a despeito da força normativa das mesmas, não se alcançarão os objetivos propostos pela 
constituição formal, especialmente aqueles postos no art. 3º da Carta Magna (objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil) e no art. 170 e incisos”. (TOLEDO, Op. cit., p. 257).
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ológico-dialético, e este reflexo material só é enxergado como importante e 
central para uma sociedade justamente por ter seguido e obedecido a todas 
as exigências formais para sua construção, sendo, portanto, conseqüência 
natural das expectativas de um povo em um dado momento histórico, e 
dentro de uma determinada visão de mundo19. Não pode haver contin-
genciamento de expectativas fundamentais e legitimamente albergadas em 
uma Carta Magna, ou limitação à efetivação de princípios constitucionais 
que contribuem decisivamente à consecução dos fins e objetivos previstos 
na própria Constituição20.

Conforme já se analisou neste trabalho, ao se constatar a dualidade 
ideológica da Constituição Federal de 1988, e suas implicações correla-
tas, eventuais choques de convivência entre os princípios e diretrizes de 
fundamentos filosóficos diversos precisam ser superados por um processo 
hermenêutico que privilegie e respeite esta escolha constitucional. Neste 
diapasão, e levando-se em consideração a unicidade e sistematicidade da 
Constituição, como pilar desta compreensão que ora se adota, diz-se que, 
através de permanente ponderação axiológica dos princípios existentes, po-
de-se atingir a co-existência de parâmetros aparentemente opostos e, assim, 
dar-se viabilidade ao sistema, como um todo.

Assim, tem-se que a ordem econômica não é contraditória, pois com-
põe, na verdade, um todo sistemático que ao intérprete determina a tarefa 
de lhe conferir coerência e continuidade. Existindo contradições, estas, en-
tretanto, não maculam a coerência constitucional. Ao contrário, acabam 
por ser solução para a necessária interpretação construtiva que se deva dar21. 

19 SOUZA, Washington Peluso Albino de. A experiência Brasileira de Constituição Econômica. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, ano 26, n. 102, p. 39. abr./ jun. 1989.

20 “É que, de um lado, não se pode visualizar a ordem econômica constitucional como produto de imposições 
circunstanciais ou meros caprichos dos constituintes, porém, como resultado do confronto de posturas e 
texturas ideológicas e de interesses que, de uma ou de outra forma, foram compostos, para como peculiar 
estrutura ideológica aninhar-se co texto constitucional”. (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na 
Constituição de 1988: interpretação e crítica. 8. ed rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 173).

21 “De outro lado, sendo a Constituição um sistema dotado de coerência, não se presume contradição entre 
suas normas. A admitir-se a ocorrência de contradições entre elas – “princípios e soluções contraditórias”, 
como refere Raul Machado Horta – por força hão de ser elas eliminadas, seja para afirmar-se que umas não 
são válidas (ou não se aplicam a determinados casos), seja as interpretando de modo adequado e suficiente à 
superação da contradição ou contradições. Apenas a segunda alternativa é, todavia, praticável, até porque a 
primeira nos conduziria ao absurdo de supormos que há, na Constituição de 1988, duas ordens econômicas, 
uma neoliberal, outra intervencionista e dirigista”. (GRAU, 2003, p. 173).
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Trata-se da busca de uma técnica de hermenêutica que se submeta à reali-
dade constitucional e a suas escolhas ideológicas fundamentais, sem querer, 
com este esforço interpretativo, subverter a finalidade e o alcance das nor-
mas constitucionais, mas pelo contrário, a submissão a ela.

Não se busca, com esta compreensão, aplicar uma ponderação axio-
lógica que simplesmente ignore e deixe de lado um dado valor ou princí-
pio igualmente importante dentro sistema, em detrimento de outro, pura e 
simplesmente, sob o argumento da preponderância ou prevalência relativa. 
Não, não somente isso. Não se trata de uma obrigação natural irremediável 
de escolha forçada. Tem-se, aqui, a idéia da polissemia dos princípios. Desta 
forma, quando duas ou mais estruturas valorativas antagônicas (abstratamen-
te falando) parecerem aplicáveis à mesma situação concreta, busca-se tratá-las 
com ponderação suficiente e respeito simultâneo, a ponto de se reconhe-
cer que ambos complexos os de valores causam influência significativa na 
compreensão e alcance do outro. É óbvio que, nesta situação, um deles irá 
prevalecer, mas não por mera exclusão do outro, e sim, por sobreposição do 
conteúdo (peso relativamente maior) de um deles sobre o outro, na circuns-
tância fática em questão22. É como se cada situação realmente conclamasse 
um específico pacote de valores dentro do arcabouço constitucional genérico, 
que precisa tomar forma antes de sofrer aplicação ao caso considerado23.

As reformas implementadas na CF de 1988, em especial no âmbito 
do cenário econômico, serviram, sim, para readequar os meios e os fins da 

22 COELHO, Inocêncio Mártires. Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2000. p. 49.

23 “Imagine-se uma hipótese em que mais de uma norma possa incidir sobre o mesmo conjunto de fatos – várias pre-
missas maiores, portanto, para apenas uma premissa menor –, como no caso clássico da oposição entre liberdade 
de imprensa e de expressão, de um lado, e os direitos à honra, à intimidade e à vida privada, de outro. Como se 
constata singelamente, as normas envolvidas tutelam valores distintos e apontam soluções diversas e contraditórias 
para a questão. Na sua lógica unidirecional (premissa maior – premissa menor), a solução subsuntiva para esse 
problema somente poderia trabalhar com uma das normas, o que importaria a escolha de uma única premissa 
maior, descartando-se as demais. Tal fórmula, todavia, não seria constitucionalmente adequada: por força do 
princípio instrumental da unidade da Constituição (v. infra), o intérprete não pode simplesmente optar por uma 
norma e desprezar outra em tese também aplicável, como se houvesse hierarquia entre elas. Como conseqüência, 
a interpretação constitucional viu-se na contingência de desenvolver técnicas capazes de lidar com o fato de que a 
Constituição é um documento dialético – que tutela valores e interesses potencialmente conflitantes – e que prin-
cípios nela consagrados freqüentemente entram em rota de colisão”. (BARROSO, Luiz Roberto; BARCELLOS, 
Ana Paula de. A nova interpretação constitucional: ponderação, argumentação e papel dos princípios. In: LEITE, 
George Salomão Leite (Org.). Dos Princípios Constitucionais: Considerações em torno das normas principio-
lógicas da Constituição. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 116).
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Constituição, de modo a permitir que os mecanismos (meios) de existência 
do Estado e a sua forma de atuação dentro do contexto social, segundo 
valores e premissas fundamentais, permitissem a consecução dos fins fun-
damentais previstos na própria Carta, que não poderiam ser ignorado. Em 
nada comprometeu a essência política dos valores ideológicos recepciona-
dos no texto e escolhidos como pano de fundo para a existência do Estado 
brasileiro. Na verdade, reforçou a atuação deste Estado, pois não o dei-
xou mais totalmente submisso ao descompasso existente entre o momento 
constitucional e o momento histórico-político da sociedade brasileira.

A Constituição permitiu a recuperação do Estado como agente re-
alizador  num contexto que o tinha limitado, o que comprometia tanto 
a Carta Política, em si, como o próprio Estado. Estas reformas, de forma 
alguma isentas de críticas no que tange à sua forma de realização e à pouca 
prevalência do público sobre o privado, em algumas criações contratuais, 
deram fôlego ao Estado brasileiro para exercer o papel que lhe cabe, visan-
do: “I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o de-
senvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e redu-
zir 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”, nos exatos termos do art. 3º da Carta de 1988, quando 
estipula os objetivos fundamentais da República, e ainda quando identifica 
a existência digna como parâmetro, presente no caput do art. 170.

A atividade interpretativa da Constituição, portanto, visa a compati-
bilizar os meios aos fins nela identificados, meios estes compatíveis com o 
sistema econômico adotado, sobretudo com seus preceitos fundamentais e 
princípios maiores. Deve-se enxergar como necessário um balanceamento 
entre tais elementos (meios e fins), pois, do contrário (aqui se excluindo as 
idéias radicais de “negação” de certas teses e disposições constitucionais - 
como se isso fosse possível), não se conseguirá atingir a verdadeira eficácia 
social e material das normas fins (objetivos e princípios fundamentais) que 
fundamentam a estrutura da ordem econômica constitucional. A eficácia 
social seria, na compreensão de José Afonso da Silva, a correspondência di-
reta entre as disposições das normas e a conduta dos destinatários (no que 
concerne a obediência e a aplicação), de acordo com a idéia de que a norma 
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seria efetivamente a ordem dos fatos24.
Conforme já se falou acerca da correlação estratégica entre os fins e os 

meios trabalhados pela Constituição, como atividade estatal, infere-se que a 
eficácia material ou efetividade de uma norma deve realizar-se no âmbito da 
implementação de uma dada política econômica estatal que visualize aqueles 
propósitos e fundamentos do art. 3º da CF, e demais cominações aplicáveis, 
mesmo que, para isso, sejam necessárias mudanças constitucionais, através de 
reformas via emendas constitucionais, e assim permitir que a Constituição 
possa harmonizar-se com ela própria e com a realidade social25.

8 CONCLUSÃO

Como se sabe, o princípio constitucional da redução das desigual-
dades regionais e sociais é um princípio informador de toda atividade eco-
nômica, no Brasil. Ou seja, deve qualquer atividade econômica atuar no 
sentido de ajudar na redução das desigualdades tanto regionais quanto so-
ciais, em nosso País, devendo contribuir, das mais diversas formas, para que 
sua atuação econômica, em uma dada região, seja efetivamente elemento 
de ajuda no combate à pobreza e às disparidades entre áreas mais ricas e 
desenvolvidas e às demais. Assim, a atuação, tanto do Estado quanto das 
empresas particulares, precisa estar em exato compasso com as políticas pú-
blicas de redução de tais desigualdades (políticas estas que precisam existir, 
de fato, para o alcance dos preceitos constitucionais).

Neste sentido, toda e qualquer atividade econômica, independente-
mente de quem esteja no papel de agente realizador da atividade econômica 
(seja o próprio Estado quando atuante de forma direta ou indireta, sejam 
organismos privados propriamente ditos), precisa adequar-se às regras princi-
piológicas exaradas do texto constitucional, para, assim, ficar em consonância 
24 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribu-

nais, 1982. p. 55.
25 “A Ordem Econômica da Constituição está impregnada de princípios e soluções contraditórias. Ora, inflete 

no rumo do capitalismo neoliberal, consagrando os valores fundamentais desse sistema, ora avança no senti-
do do intervencionismo sistemático e do dirigismo planificador, com elementos socializadores. As cláusulas 
dotadas de função transformadora, que se difundem na Ordem Econômica, poderão unilateralizar os cami-
nhos da Constituição e conduzir a soluções não expressamente contempladas no seu texto”. (HORTA, Raul 
Machado. A Ordem Econômica na Nova Constituição: a Constituição Brasileira de 1988: Interpretações. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988. p. 392).
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com as regras maiores do arcabouço jurídico aplicáveis à matéria. No caso da 
iniciativa privada, esta obrigação estaria atrelada à idéia de conformidade in-
dicativa, pois o princípio da livre iniciativa daria a estes agentes uma liberdade 
que poderia a priori , ser perfeitamente limitada e condicionada a políticas 
públicas específicas de atuação estatal no cenário econômico.

Como tais regramentos principiológicos surgem expressamente de tex-
to constitucional de ordem imperativa e impositiva de caráter auto-aplicável 
(com aplicabilidade imediata e direta), devendo ser obedecidos e observados 
sem qualquer outra formalidade legal, sua observância deve ser garantida pe-
los órgãos reguladores e fiscalizadores do Estado que estão obrigados a assim 
agir. Neste sentido, convém lembrar que o art. 3º da Constituição Federal, 
inciso III, que apresenta os objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil, também prevê a redução das desigualdades regionais e sociais como 
tal, o que dá a tal estipulação impositiva uma importância ainda maior, e não 
apenas orientadora de qualquer atividade econômica, pura e simplesmente.

O princípio constitucional geral das atividades econômicas que impõe 
a redução das desigualdades regionais e sociais retoma uma idéia subjacente 
no estudo da ordem econômica, qual seja, a de que a economia não pode ser 
posta a serviço tão-só de um desenvolvimento obtido a qualquer preço, isto é, 
com o sacrifício, inclusive, da justa retribuição dos benefícios desse processo. 
Impedir ou não exigir o pleno desenvolvimento dos efeitos sociais do pro-
cesso econômico como atividade que precisa gerar conseqüências benéficas 
no lado social, é negar desenvolvimento pleno e equânime (corrigindo as 
distorções e disparidades regionais) de um País e suas regiões. E esta obriga-
ção é conseqüência imediata de um sistema federativo que passa a existir e se 
justificar dentro da idéia da co-responsabilidade social e econômica.

Tais conclusões, portanto, têm sua motivação na necessidade de se 
verificar a concretização das exigências teóricas do resultado econômico e 
social esperado e os que realmente se alcançou até agora, pois, conforme 
se falou, não existe qualquer impedimento de ordem ideológica ou jurí-
dica, pelo contrário, para tais concretizações. A constituição de 1988 traz 
em sua essência os elementos necessários (meios) à consecução de tais fins 
(objetivos). Trata-se, enfim, de questão de ordem política (uma cultura de 
realização social) e efetivação jurídica.
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