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APRESENTAÇÃO

Este livro, na forma de coletânea, compõe um pro-
cesso de desenvolvimento da pesquisa jurídica brasileira na 
interseção entre os setores o Público e Privado, alicerce do 
programa de Mestrado da Universidade Fumec na área de 
concentração Instituições Sociais, Direito e Democracia 
em especial para linha de pesquisa Autonomia Privada, 
Regulação e Estratégia.

Os capítulos presentes nesta obra foram selecionados 
e avaliados pelos coordenadores em decorrência de edital 
publicado no site do Conselho Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Direito – CONPEDI, o que possibi-
litou o envio de trabalhos desenvolvidos em todo o Brasil. 
Também faz desta obra um ícone da pesquisa científica 
do Direito a parceria/apoio realizada pela FUNADESP 
– A Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino 
Superior Particular – que sempre incentiva, acredita e 
investe na produção científica no Brasil e em especial na 
Universidade Fumec.

Assim, o presente livro constitui-se em um impor-
tante ponto de debate para a análise econômica e estraté-
gica do Direito, apresentando em seus capítulos questões 
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referentes a aplicação da teoria do finalismo mitigado nos 
contratos empresariais pelo Superior Tribunal de Justiça; 
custos de transação da distribuição desproporcional de 
lucros em sociedades limitadas; papel do juiz no estado 
constitucional mediante análise econômica do direito; 
compliance e integridade corporativa sob a perspectiva da 
análise econômica do direito; do regime de administração 
especial temporária das instituições financeiras em crise; 
a fragilização do pacto federativo pelos incentivos fiscais 
e os reflexos nas finanças públicas.

A abrangência e a profundidade do tratamento dado 
às diferentes dimensões que envolvem direta e indireta-
mente a linha de pesquisa Autonomia Privada, Regulação 
e Estratégia farão desta obra uma referência obrigatória 
para a comunidade acadêmica do Direito, de modo a 
contribuir para a construção de um Brasil mais justo, 
eficiente e soberano.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2016

Alexandre Bueno Cateb 
Universidade FUMEC

Frederico de Andrade Gabrich
Universidade FUMEC

Rachel Sztajn
Universidade de São Paulo
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1

A APLICAÇÃO DA TEORIA DO 
FINALISMO MITIGADO NOS 
CONTRATOS EMPRESARIAIS 
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA E O DESESTÍMULO AO 
EMPREENDEDORISMO

Jean Carlos Fernandes1

Wallace Fabrício Paiva Souza2

1.1. INTRODUÇÃO

O Brasil, na atualidade, encontra-se numa fase com 
recursos cada vez mais escassos, de forma que seja neces-
sária a criação de um ambiente econômico propício para 
o desenvolvimento, como segurança jurídica e econômica.

O Direito Empresarial, nesse contexto, tem uma po-
sição de destaque, por ter o potencial de ser propulsor do 

1 Advogado, Pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, 
Doutor em Direito Privado pela PUC Minas, Mestre em Direito 
Comercial pela UFMG, Professor do Programa de Mestrado de 
Direito da Faculdade de Direito Milton Campos, Coordenador 
do Curso de Direito da Faculdade de Direito Milton Campos e 
Professor de Direito Empresarial da PUC Minas.

2 Advogado, Mestrando em Direito Empresarial pela Faculdade de 
Direito Milton Campos (Bolsista CAPES) e Pós-Graduado em 
Direito e Processo Civil pela Faculdade de Estudos Administrativos 
de Minas Gerais.
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desenvolvimento econômico. Ocorre que isso exige uma 
clareza do seu âmbito de atuação.

Um empresário celebra contratos das mais diversas 
formas, podendo estar do outro lado da relação o Estado ao 
participar de uma licitação, um consumidor ao vender um 
bem para ele, um trabalhador ao contratar para prestação 
de serviços, um empresário, dentre outros, e não se pode 
tratar esses contratos de forma igual, devido às peculiari-
dades de cada um, sob pena de se chegar a provimentos 
jurisdicionais equivocados.

Os tribunais, todavia, notadamente o Superior Tribu-
nal de Justiça, não vêm tratando os contratos empresariais 
com base nos seus vetores de funcionamento específicos, 
aplicando teorias específicas do Direito do Consumidor. 
Embora a aplicação do Código de Defesa do Consumidor 
consiga neutralizar as diferenças entre os empresários, a de-
pendência econômica faz parte dos contratos empresariais. 
Proteger o mais fraco aqui é premiar a ineficiência. 

O presente trabalho almeja, assim, uma análise da 
aplicação da teoria do finalismo mitigado nas relações 
empresariais e seus pressupostos, discorrendo sobre como 
isso pode ser um desestímulo ao empreendedorismo.

Para a condução deste trabalho, então, foi utilizado o 
método exploratório, de modo que o objeto foi estudado 
por meio de coleta e estudo de doutrina, artigos científicos 
e dissertações que retratam o tema em questão.

Dessa forma, dividiu-se a pesquisa em 4 partes. Partiu-
-se da análise do Estado e do papel do Direito Empresarial. 
Após, passou-se a análise dos contratos empresariais, defi-
nindo o empresário. Fez-se, posteriormente, uma análise 
do conceito de consumidor e da aplicação da teoria do 
finalismo mitigado pelo Superior Tribunal de Justiça. Por 
fim, foi feita uma análise da aplicação da referida teoria no 
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âmbito dos contratos empresariais, relacionando o tema 
com o desestímulo ao empreendedorismo.

Espera-se que ao final sejam atingidos os objetivos propostos.

1.2. O ESTADO E O PAPEL DO  
DIREITO EMPRESARIAL 
Em breve análise sobre o conceito de Estado, verifi-

ca-se que na Antiguidade Romana essa palavra denotava 
situação ou condição de algo, como a expressão “estado 
civil”, que designava a posição na sociedade do indivíduo, 
que poderia ser romano ou estrangeiro. Na Idade Média, 
por sua vez, o Estado já eram os estamentos, que poste-
riormente seriam chamados de clero, nobreza e o povo. 
(CARVALHO, 2010, p. 79).

Mas, para o âmbito deste trabalho, interessa o con-
ceito de Estado que começou a ser criado por Nicolau 
Maquiavel em 1513, com a obra “O Príncipe”, na qual ele 
representa uma unidade política total. Sendo assim, para se 
falar em Estado, importante considerar a existência de três 
elementos: povo, território e poder político. (CARVALHO, 
2010, p. 79).

Alexandre Groppali (1968, p. 303), nesse sentido, diz 
que Estado é “a pessoa jurídica soberana, constituída de um povo 
organizado sobre um território sob o comando de um poder supremo, 
para fins de defesa, ordem, bem-estar e progresso social”. Interes-
sante também o conceito de Pablo Lucas Verdú (1986, p. 49), 
que entende por Estado “a sociedade territorial juridicamente 
organizada, com poder soberano que busca o bem-estar geral”.

A compreensão teórica do Estado, assim, faz com que 
o fenômeno estatal se revele no elemento pessoal (Esta-
do-comunidade) e no elemento poder (Estado-aparelho), 
sendo que, embora o Estado não se reduza a nenhum deles, 
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ambos se submetem ao jurídico, que traz a segurança e 
justiça. (CARVALHO, 2010, p. 80).

Percebe-se, então, que o Estado possui como uma das 
funções sociais “a busca pelo desenvolvimento social, incremen-
tando a qualidade de vida de seus cidadãos” (TOKARS, 2007, 
p. 29). Diz Fábio Tokars (2007, p. 30) sobre o tema:

o sinalagma característico do contrato social 
conduz a uma relação em que o cidadão aceita 
as restrições a sua liberdade individual (em con-
sequência da sujeição ao ordenamento jurídico 
nacional) mas, em contrapartida, espera benefi-
ciar-se da segurança jurídica e econômica, bem 
como do desenvolvimento social, oferecidos 
pelo aparelho estatal. 

Contudo, esse desenvolvimento social almejado pode ser 
perseguido por diversas maneiras, sendo uma delas a adoção 
de uma política paternalista, mas como os recursos estatais são 
cada vez mais escassos, entende Fábio Tokars (2007, p. 30) que 
o ideal seria criar um ambiente econômico propício para o 
desenvolvimento econômico que levaria ao social também.

A lógica para o autor é de que a evolução da economia 
privada, ao incrementar a atividade empresarial, levaria à 
geração de empregos, pagamento de salários que possibi-
litam o consumo, aumento do faturamento das empresas 
e a geração de mais empregos. Seria um ciclo virtuoso, 
de modo que os desenvolvimentos econômico e social 
andariam juntos. (TOKARS, 2007, p. 30).

Nesse contexto, é de fundamental importância o 
Direito Empresarial3, que ocupa posição de destaque 

3 No Brasil, o Direito Empresarial também pode ser chamado de 
Direito Mercantil, Direito Comercial, Direito dos Negócios, dentre 
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no ordenamento jurídico brasileiro, por ser propulsor 
do desenvolvimento econômico, apresentando como 
características básicas a onerosidade, rapidez, dinamismo, 
cosmopolitismo, fragmentariedade e informalidade (FER-
NANDES, 2015, p. 5).

Além disso, destacam-se os princípios que dão forma 
ao Direito Empresarial, quais sejam:

funcionamento regular do mercado, preserva-
ção da empresa, a proteção dos minoritários, 
o estímulo à atividade econômica, a busca do 
pleno emprego, o solidarismo constitucional, 
o par conditio creditorum, a documentabilidade 
cartular e eletrônica, a literalidade, a autonomia 
e a equivalência funcional dos títulos de crédito, 
veracidade dos livros empresariais e a boa-fé 
objetiva. (FERNANDES, 2015, p. 31/32)

O Direito Empresarial, assim, colocar-se-ia sobre três 
vertentes: ciência, dimensão da realidade e conjunto de 
regras e princípios que regulam a atividade mercantil, 
especificando-se da seguinte forma:

como ciência, reflete os aspectos: jurídicos, enquan-
to ordem jurídica estabelecida; histórico, como 
produto histórico; e filosófico, como expressão das 
formas de vida do homem, prevalecendo a capaci-
dade da justiça acima da ordem (Rudolf Von Ihe-
ring). Como dimensão da realidade, é fruto de sua 

outros nomes, sendo que alguns autores entendem haver diferenças 
entre eles. Todavia, este trabalho não adentra neste mérito, sendo 
importante apenas saber que, independente do nome, é um ramo 
especial do Direito que disciplina a atividade dos agentes econômicos 
que geram riquezas e possuem o escopo de lucro.
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história, dos fatos, das regras e do comportamento 
dos agentes econômicos. No tocante a terceira 
vertente cabe conceituar o Direito Comercial atual 
como uma disciplina jurídico-privada especial, 
autônoma material e cientificamente, originária 
de condicionamentos histórico-culturais, composta 
por um conjunto de regras e princípios próprios 
que disciplinam a atividade econômica organizada 
(a empresa) exercida pelo empresário (sujeito de 
direito) para a produção ou a circulação de bens ou 
de serviços, no âmbito do mercado. (FERNAN-
DES, 2015, p. 34)

Fundamental, então, saber quais são os elementos 
essenciais do Direito Empresarial. O primeiro é o empre-
sário (individual e social), que é um sujeito de direito que 
o ordenamento jurídico confere um status especial em 
função da atividade que explora. O segundo é a empresa, 
atividade exercida pelo empresário. Por fim, o terceiro 
é o estabelecimento, conjunto de bens organizado pelo 
empresário para o exercício de sua atividade. Por conta 
desses elementos, o Direito Empresarial se tornou singular. 
(FERNANDES, 2015, p. 36).

Mas, como se sabe, o desenvolvimento econômico não 
vem apenas de regras jurídicas, de modo que o mercado 
tenha regras econômicas próprias, então se propõe neste 
estudo também uma análise econômica do direito, para maior 
efetividade das normas no âmbito do mercado. A análise 
econômica do direito é uma escola que tem como objetivos 
a implementação dos postulados econômicos na aplicação 
e interpretação das normas jurídicas, para que se tenha uma 
maior eficiência nas relações (MONTEIRO, 2013).

São importantes esses postulados econômicos, pois, 
como explica David Friedman (2004, p. 40), uma análise 
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econômica pode identificar os efeitos de uma norma jurí-
dica ou decisão, permitir que uma norma seja mais efetiva 
e identificar quais normas são melhores para propiciar um 
desenvolvimento econômico.

Verifica-se que um desenvolvimento econômico-so-
cial exige um estímulo do empreendedorismo e a máxima 
tutela do crédito. Todo investimento decorre de uma análise 
de risco e qualquer atividade empresarial envolve um risco 
considerável. Cabe ao Estado, assim, gerar um contexto 
de riscos aceitáveis, sob pena de a economia fracassar. 
(TOKARS, 2007, p. 30/32).

Mas será que apenas o Direito Empresarial consegue 
resolver essa questão? É certo que há um sistema onde 
todos os ramos do Direito devem atuar em conjunto 
para a sociedade e, caso a aplicação de um ramo saia da 
razoabilidade, todo o sistema pode ser prejudicado. Dessa 
forma, importante ter com clareza o âmbito de atuação 
de cada ramo do Direito, notadamente do Direito Em-
presarial e do Consumidor, sendo que neste trabalho será 
analisada a aplicação da teoria do finalismo mitigado nos 
contratos empresariais.

O que se pretende com essa pesquisa, então, é fazer 
uma análise jurídica da questão, observando também os 
postulados econômicos. 

1.3. OS CONTRATOS EMPRESARIAIS4 NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
E O CONCEITO DE EMPRESÁRIO
Como explicado brevemente no tópico anterior, a 

empresa é a atividade exercida pelo empresário, mas, como 

4 Mantendo a mesma linha quanto à denominação do Direito Em-
presarial, também se usa como sinônimos as expressões “contratos 
empresariais”, “contratos comerciais” e “contratos mercantis”.
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explica Paula Forgioni (2009, p. 23), “a empresa não apenas ‘é’; 
ela ‘age’, ‘atua’, e o faz principalmente por meio dos contratos”. A 
empresa se revela nas transações e, como consequência, ao 
estabelecer contratos e relações jurídicas, passa a interessar 
ao Direito.

Mas o que seriam os contratos? Há inúmeros conceitos 
para eles e não se pretende aqui esgotar esse conceito, mas 
se pode dizer, em breve suma, que contrato 

é a convenção, pacto ou acordo para execução de 
algo sob determinadas condições entre as partes 
contratantes. A vida moderna, com o avanço da 
tecnologia nos obriga a ampliar as relações entre 
as pessoas, praticando atos jurídicos através de 
convenções recíprocas, geradoras do contrato. 
Contrato, portanto, é ato jurídico em que duas 
ou mais pessoas se obrigam ou convencionam, 
por consentimento recíproco, a dar, fazer ou não 
fazer alguma coisa, verificando, assim, a cons-
tituição, modificação ou extinção do vínculo 
patrimonial. (JUNQUEIRA, 2006, p. 27)

Como afirma Roppo (2001, p. 56), “na economia 
moderna, é o contrato, acima de tudo, que cria a riqueza”. To-
davia, um empresário celebra contratos das mais diversas 
formas, podendo estar do outro lado da relação o Estado 
ao participar de uma licitação, um consumidor ao vender 
um bem para ele, um trabalhador ao o contratar para 
prestação de serviços, dentre outros, e não se pode tratar 
esses contratos de forma igual, devido às peculiaridades 
de cada um. Importante, então, caracterizar neste tópico 
os contratos empresariais.

Os contratos empresariais são aqueles cujos po-
los da relação são formados somente por empresários, 
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que possuem uma atividade movida pela busca do lucro. 
(FORGIONI, 2009, p. 28/29). Fixadas essas premissas, 
já se adianta que os contratos com consumidores, que 
ligam um profissional a um consumidor, não entrariam 
no Direito Empresarial..

Vê-se os contratos empresariais como categoria unitá-
ria e autônoma, então é preciso analisar o que eles guardam 
entre si como características para compreensão de suas 
peculiaridades e do impacto que causam na dinâmica do 
mercado. Isso seria o que Paula Forgioni (2009, p. 56/150) 
chama de vetores de funcionamento dos contratos empre-
sariais, podendo-se destacar os seguintes:

1. nos contratos empresariais, há o escopo de lucro 
pelas partes contratantes isto é, visam a uma van-
tagem econômica;

2. todo negócio possui uma função econômica, de 
modo que as partes não contratem pelo mero 
prazer de firmar um contrato;

3. as contratações são resultado dos custos de escolhas 
e, se há o contrato, é porque se entende que haverá 
mais vantagens que desvantagens;

4. os contratos nascem da prática dos comerciantes, 
que não possuem o interesse de se vincular eter-
namente aos contratos;

5. faz parte do contrato empresarial a ausência re-
lativa de informação sobre a outra parte e, para 
preservação do negócio, evita-se tratar de pontos 
conflituosos. Além disso, tem-se a ciência de que 
é impossível o contrato trazer todas as vicissitudes 
que podem ser enfrentadas pelas partes;
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6. o negócio jurídico não pode ser entendido de 
forma isolada, necessitando do contexto empresa-
rial, que é interdisciplinar, para sua interpretação;

7. há a necessidade de segurança e previsibilidade 
jurídicas para os contratos empresariais. A força 
obrigatória dos contratos é essencial para o merca-
do, coibindo eventual oportunismo, e a confiança 
deve ser preservada;

8. há limitações à autonomia privada impostas pelo 
próprio ordenamento jurídico;

9. é de extrema importância a tutela do crédito;

10. a possibilidade de erro do agente econômico 
faz parte dos negócios empresariais e não pode 
ser desprezada;

11. há a boa-fé como forma de diminuir os custos de 
transação e se deve presumir que os contratantes 
são ativos e probos, mas a empresa perseguirá 
seu próprio interesse, sem esperar que ela queira 
privilegiar o parceiro comercial. As informações 
que uma empresa detem serão utilizadas em pro-
veito próprio;

12. aplicam-se usos e costumes nas relações comerciais;

13. a forma dos contratos é instrumental ao bom fluxo 
de relações econômicas;

14. o contrato é uma das formas dos empresários 
alocarem riscos inerentes à atividade econômica;

15. pode haver mudança de comportamento pós-con-
tratual, respeitado o dever de colaboração; e
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16. as partes podem ser dependentes economicamente 
uma da outra.

Após análise dos vetores de funcionamento dos con-
tratos empresariais, verifica-se claramente que eles não são 
semelhantes aos contratos de trabalho ou de consumo, por 
exemplo, de forma que possuem uma lógica própria.

Note-se, por exemplo, a questão da importância da 
tutela do crédito. Como explicado por Paula Forgioni 
(2009, p. 90), o direito que não protege o crédito, deses-
timula o fluxo de relações econômicas, comprometendo 
todo o funcionamento do mercado. É claro que não se 
protege o crédito apenas para legitimar uma supremacia 
dos mais fortes sobre os mais fracos, mas sim para proteção 
da preservação do mercado.

Além disso, diferentemente dos contratos de trabalho 
e de consumo, 

nenhuma interpretação de um contrato empre-
sarial será coerente e adequada se retirar o fator 
erro do sistema, neutralizando os prejuízos (ou 
lucros) que devem ser suportados pelos agentes 
econômicos, decorrentes de sua atuação no mer-
cado. Regra geral, o sistema jurídico não pode 
obrigar alguém a não ter lucro (ou prejuízo), 
mas apenas a agir conforme os parâmetros da 
boa-fé objetiva, levando em conta as regras, os 
princípios e as legítimas expectativas da outra 
parte (agir conforme o direito). Não fosse assim 
e o sistema jurídico [i] estaria cometendo equí-
voco metodológico bastante semelhante ao da 
análise microeconômia clássica, porque anularia 
ou desconsideraria o necessário diferencial entre 
os agentes econômicos ou [ii] desestimularia as 
contratações. (FORGIONI, 2009, p. 93)
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Não cabe aqui, no âmbito dos contratos empresariais, 
que o ordenamento jurídico neutralizasse os efeitos de um 
erro para o empresário apenas para proteger o mais fraco 
na relação. Seria premiar a ineficiência.

Deixa-se claro mais uma vez, contudo, que esses veto-
res de funcionamento se aplicam às relações entre os em-
presários, de sorte que se participarem da relação terceiros 
não empresários, os vetores mudam. E, como também já 
afirmado, ainda que sejam relações entre empresários, há 
limitações à autonomia privada, reprimindo abusos.

Apurada a existência de características próprias para 
as relações entre os empresários no mercado, pretendeu-
-se demonstrar que os negócios mercantis merecem um 
tratamento diferenciado de uma doação entre um pai e 
uma filha ou entre um indivíduo que quer comprar um 
geladeira para sua casa, por exemplo. Desse modo, “a inter-
pretação do negócio comercial, sob o ponto de vista do mercado, não 
pode desconsiderar os pressupostos de funcionamento do sistema 
apontados” (FORGIONI, 2009, p. 218).

Até o momento, caracterizaram-se os contratos em-
presariais como aqueles firmados entre os empresários, mas 
quem são os empresários?

Dispõe o art. 966 do Código Civil: “considera-se 
empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica 
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de ser-
viços” (BRASIL, 2002, Art. 966, caput). Haroldo Verçosa 
(2014, p. 116), assim, destrincha o conceito de empresário 
em 5 elementos:

1. exercício de uma atividade;

2. a natureza econômica da atividade;

3. a organização da atividade;
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4. a profissionalidade do exercício de tal atividade 
(elemento teleológico subjetivo);

5. a finalidade da produção ou troca de bens ou 
serviços (elemento objetivo).

Quanto ao exercício de uma atividade, importa que 
ela “corresponda a um constante repetir-se” (VERÇOSA, 
2014, p. 117), não podendo ser meramente um negócio 
ocasional. Diferencia-se, assim, a atividade de um mero 
ato, de modo que este se exaure e não depende de outros 
para sua completude, enquanto aquela depende de uma 
sequência de atos.

Mas essa atividade não pode ser qualquer uma, deven-
do ter uma natureza econômica, isto é, criadora de riqueza. 
Essa atividade econômica poderá ser meio, quando o re-
sultado positivo alcançado for revertido em prol da própria 
atividade, como ocorre numa associação beneficente, ou 
finalidade, como ocorre nas sociedades, em que o lucro 
será distribuído entre os sócios. Observa-se que não ne-
cessariamente o empresário terá lucro, tanto que ele pode 
encerrar suas atividades por serem inviáveis, mas o intuito 
deve ser lucrativo. (VERÇOSA, 2014, p. 119/120).

Essa atividade ainda exige uma organização, de sorte 
que a atividade tenha que ser feita por meio de um com-
plexo de bens organizados para o exercício da empresa. 
Importante destacar que o porte do estabelecimento não 
está diretamente relacionado com a complexidade da or-
ganização, e não se exige que haja concurso de trabalho 
de outras pessoas também. O que se espera nesse elemento 
de caracterização é que, sob o aspecto da organização, “o 
empresário organiza dinamicamente os fatores da produção – na-
tureza, capital, trabalho e, modernamente, a tecnologia –,na busca 
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do lucro pela realização de determinada atividade” (VERÇOSA, 
2014, p. 124).

Há ainda que tecer considerações sobre o elemento 
teleológico subjetivo, que é a profissionalidade da ativi-
dade. Uma atividade profissional representa uma atuação 
contínua e especializada em um determinado campo de 
interesse com conteúdo econômico, havendo a necessidade 
de ser efetiva e não meramente potencial. Exige-se uma 
habitualidade e continuidade, mas que devem ser vistas 
com cuidado, para não descaracterizar, por exemplo, um 
estabelecimento hoteleiro que abre apenas para determi-
nadas temporadas. Se ele abre em períodos regulares, há 
habitualidade e continuidade. Além disso, exige-se uma 
voluntariedade e consciência do comportamento atuante 
para o empresário, não se podendo falar em uma empresa 
que surgiu de forma acidental. (VERÇOSA, 2014, p. 126).

Por fim, há a finalidade da produção ou troca de bens 
ou serviços, sendo esse o elemento objetivo, de modo que 
a atividade do empresário deve ser feita para o mercado, e 
não em proveito próprio. Faz-se necessário unir o conceito 
de circulação ao de produção. (VERÇOSA, 2014, p. 134).

Analisado o caput do art. 966 do Código Civil, im-
portante também analisar seu parágrafo único, que traz 
quem não é empresário. Dispõe o referido dispositivo: 
“não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, 
de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso 
de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão 
constituir elemento de empresa.” (BRASIL, 2002, Art. 966).

Verifica-se, então, que quem exerce profissão intelectual, 
de natureza científica, literária ou artística não será conside-
rado como empresário, salvo se o exercício da profissão cons-
tituir elemento de empresa. Mas o que seria essa ressalva do 
elemento de empresa? Respondendo a esse questionamento,
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a ressalva a elemento de empresa refere-se à 
situação em que a atividade intelectual não é 
preponderante, muito menos o fim social pre-
tendido, mas apenas um meio (engrenagem) 
para a consecução dos objetivos societários de 
produção ou circulação de bens ou de serviços 
relativa a uma atividade econômica empresarial 
complexa. Sendo, assim, a atividade intelectu-
al, de natureza científica, literária ou artística 
é absorvida ‘como dos fatores da organização 
empresarial’ (CJF, III Jornada de Direito Civil, 
Enunciado 195). (FERNANDES, 2015, p. 38)

Por fim, citam-se os enunciados 194 e 195 da III 
Jornada de Direito Civil sobre o art. 966 do Código Civil:

194 – Art. 966: Os profissionais liberais não são 
considerados empresários, salvo se a organização 
dos fatores da produção for mais importante que 
a atividade pessoal desenvolvida. 

195 – Art. 966: A expressão “elemento de empre-
sa” demanda interpretação econômica, devendo 
ser analisada sob a égide da absorção da atividade 
intelectual, de natureza científica, literária ou 
artística, como um dos fatores da organização 
empresarial. (AGUIAR JÚNIOR, 2012, p. 40) 

1.4. O CONCEITO DE CONSUMIDOR  
E A APLICAÇÃO DA TEORIA DO 
FINALISMO MITIGADO PELO  
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

No dia 11 de setembro de 2015, o Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) completou vinte e cinco anos, pos-
suindo um papel importante na análise da teoria contratual.
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Em breves considerações sobre o Direito do Con-
sumidor, há registros de normas consumeristas já no 
Código de Hamurabi, mas ele surge efetivamente com a 
Revolução Industrial, quando já se é possível falar numa 
sociedade de massa com o consumo moderno. (OLIVEI-
RA, 2012, p. 8/9).

Com a chegada de meios tecnológicos, no período 
entre o final do século XIX e início do século XX, houve 
um aumento considerável da produção e do consumo, de 
modo que surgiram também inúmeros problemas rela-
cionados a esse aumento. Hoje pode até se dizer que “o 
consumo representa o ponto de partida da atividade econômica e 
é um importante componente da vida humana” (PERIN JÚ-
NIOR, 2003, p. 6).

No Brasil, o primeiro órgão de defesa do consumi-
dor foi o PROCON, que surgiu em 1978, mas o Direito 
do Consumidor só foi inserido no ordenamento jurídico 
brasileiro na Constituição de 1988, na qual se encontram 
os arts. 5º, XXXII, e 170, V, com a seguinte redação:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: [...] XXXII - o Estado pro-
moverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

Art. 170 A ordem econômica, fundada na valo-
rização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, observa-
dos os seguintes princípios: [...] V - defesa do 
consumidor; (BRASIL, 1988, Arts. 5º e 170)
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O CDC, então, foi criado tendo em vista a disposição 
do art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias (ADCT): “O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte 
dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do 
consumidor” (BRASIL, 1988, Art. 48 - ADCT). Conforme 
a própria ementa e art. 1º do CDC, ele se destina à prote-
ção do consumidor. Logo, é de extrema importância saber 
quem é o consumidor para o Direito Brasileiro, fugindo 
dos conceitos de leigos.

Cláudia Lima Marques (2011, p. 302) o define como 

o não profissional que retira da cadeia de for-
necimento o produto e serviço em posição es-
truturalmente mais fraca, sendo o vulnerável 
do mercado de consumo; é o destinatário final 
fático e econômico dos serviços oferecidos pe-
los fornecedores na sociedade de consumo ou 
de massa. 

Como explica Júlio Moraes Oliveira (2012, p. 38/77), 
o CDC traz o conceito de consumidor em quatro disposi-
tivos: art. 2º, caput; art. 2º, parágrafo único; art. 17; e art. 29.

O art. 2º, caput, traz o conceito strictu sensu, possuindo 
a seguinte redação: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica 
que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” 
(BRASIL, 1990, Art. 2º). Mesmo com esse dispositivo, o 
conceito de consumidor não é tão simples, havendo três 
correntes para defini-lo. 

A corrente maximalista é uma corrente objetiva, 
que define o consumidor como o destinatário final fá-
tico, ou seja, aquele que retirou o produto da cadeia de 
fornecimento. O que interessa aqui é o objeto da relação, 
não sendo relevante a questão da destinação do produto 
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ou da vulnerabilidade de uma das partes. Como crítica 
a essa corrente, há o fato dela ampliar demais a proteção 
do CDC, que se tornaria com sua aplicação um código 
do mercado de consumo.

Há a corrente finalista pura, que é, ao contrário da 
maximalista, uma corrente subjetiva. Para ela, destinatário 
final seria apenas aquele que retira um produto do mercado 
dando a ele uma destinação final de uso, consumindo-o na 
cadeia produtiva. O produto teria que ser para uso próprio 
e não para posterior beneficiamento. Aqui não entraria a 
relação de uma pessoa que compra uma impressora para 
sua empresa, embora ela retire da cadeia de fornecimento.

Por fim, surge a teoria finalista mitigada, com funda-
mento no art. 4º, I, CDC:

a Política Nacional das Relações de Consumo 
tem por objetivo o atendimento das necessidades 
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 
saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de 
vida, bem como a transparência e harmonia 
das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios: I - reconhecimento da vulnerabili-
dade do consumidor no mercado de consumo; 
(BRASIL, 1990, Art. 4º)

Para a teoria finalista mitigada, também denominada 
como temperada, atenuada, mista, abrandada, equitativa 
ou aprofundada, o ponto chave para a definição de con-
sumidor numa relação é a sua vulnerabilidade, e não mais 
a questão da destinação.

Outro dispositivo que também define o consumidor 
é o parágrafo único do art. 2º: “equipara-se a consumidor a 
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja inter-
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vindo nas relações de consumo.” (BRASIL, 1990, Art. 2º). Nesse 
caso, não há a necessidade de realizar um ato de consumo 
para estar protegido pelo CDC, bastando estar exposto às 
práticas dos fornecedores no mercado de consumo.

O art. 17 do CDC traz para o conceito de consumidor 
as vítimas do acidente de consumo: “para os efeitos desta 
Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento” 
(BRASIL, 1990, Art. 17). Como explicado por Leonardo 
de Medeiros Garcia (2009, p. 140), esse conceito abrange 
“aquelas pessoas físicas ou jurídicas que foram atingidas em sua 
integridade física ou segurança, em virtude do defeito do produto, 
não obstante serem partícipes diretos da relação de consumo”.

Por fim, o art. 29 do CDC coloca sob sua égide todos 
expostos a práticas abusivas: “para os fins deste Capítulo e do 
seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas deter-
mináveis ou não, expostas às práticas nele previstas” (BRASIL, 
1990, Art. 29). Dentre dessas práticas abusivas, encontram-
-se temas relacionados a oferta, publicidade, cobrança de 
dívidas, banco de dados e cadastro de consumidores, por 
exemplo. (OLIVEIRA, 2012, p. 75)

Traçado o conceito de consumidor de acordo com o 
CDC, verifica-se uma polêmica quanto à caracterização 
da pessoa jurídica como consumidora. O art. 2º, caput, do 
CDC, é claro quanto à possibilidade de aplicação do CDC 
para pessoas jurídicas, mas será que se pode aplicar a qual-
quer relação em que constem as pessoas jurídicas como 
partes? Importante, assim, ver a aplicação do conceito de 
consumidor pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).   

Júlio Moraes Oliveira (2012, p. 29/35) demonstra 
como se encontram vários conceitos para o consumidor 
nas decisões do STJ citando três entendimentos diversos 
dentro do mesmo ano de 2010.
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Em 16 de maio de 2010, ao julgar recurso do hospital 
Centro Transmontano, que recorreu de decisão favorável 
à Companhia Básico de São Paulo (Sabesp), entendeu-se 
que a água adquirida era apenas para consumo próprio, não 
sendo integrada em outro processo de produção, transfor-
mação ou comercialização, logo, por ser destinatário final 
da água, aplicaria o CDC.

Em 16 de agosto de 2010, nova notícia foi publicada 
no sentido de ampliar o conceito de consumidor. No 
Recurso Especial n. 1.010.834, o STJ entendeu como con-
sumidor uma pessoa que comprou uma máquina para ser 
utilizada na sua empresa, por haver vulnerabilidade técnica, 
jurídica ou econômica, de modo que fosse aplicado o CDC.

Por fim, em 19 de setembro de 2010, o STJ afirmou 
que resolve aplicar, caso a caso, o CDC em relações de 
consumo intermediário. Para exemplificar, citam-se os 
Recursos Especiais n. 716.877 e 1.080.719, nos quais 
o critério de destinatário final não foi determinante. A 
uma pessoa jurídica de vulto que explore a prestação 
de serviços de transporte se aplicaria o Código Civil, 
enquanto a um pequeno caminhoneiro se aplicaria o 
CDC, por esse ser vulnerável.

Verifica-se, assim, que o STJ já aplicou a teoria maxi-
malista, como nos Recursos Especiais n. 445.854, n. 235.200 
e n. 286.441, e já aplicou a teoria finalista pura, como 
nos Recursos Especiais n. 541.867 e n. 866.488, todavia 
a tendência tem sido a aplicação da teoria do finalismo 
mitigado, mas sem um critério claro, o que gera um risco 
maior para os empresários.

O leading case para a aplicação da teoria do finalismo 
mitigado pelo STJ no que tange à relação entre pessoas ju-
rídicas foi o REsp n. 476.428/SC, julgado em 19/04/2005, 
podendo ser citado o seguinte trecho da ementa:
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a relação jurídica qualificada por ser “de con-
sumo” não se caracteriza pela presença de pes-
soa física ou jurídica em seus pólos, mas pela 
presença de uma parte vulnerável de um lado 
(consumidor), e de um fornecedor, de outro. 
Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se 
da análise da hipótese concreta decorrer ine-
gável vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica 
consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o 
CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao 
consagrar o critério finalista para interpretação 
do conceito de consumidor, a jurisprudência 
deste STJ também reconhece a necessidade de, 
em situações específicas, abrandar o rigor do cri-
tério subjetivo do conceito de consumidor, para 
admitir a aplicabilidade do CDC nas relações 
entre fornecedores e consumidores-empresários 
em que fique evidenciada a relação de consumo. 
São equiparáveis a consumidor todas as pessoas, 
determináveis ou não, expostas às práticas co-
merciais abusivas.

 
O critério para saber se seria vulnerável ou não é a 

paridade de armas entre as pessoas jurídicas, como se veri-
fica no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança 
n. 27.512/BA, de Relatoria da Ministra do STJ Nancy 
Andrighi e julgado em 20/08/2009:

ao encampar a pessoa jurídica no conceito de 
consumidor, a intenção do legislador foi con-
ferir proteção à empresa nas hipóteses em que, 
participando de uma relação jurídica na quali-
dade de consumidora, sua condição ordinária de 
fornecedora não lhe proporcione uma posição 
de igualdade frente à parte contrária. Em outras 
palavras, a pessoa jurídica deve contar com o 
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mesmo grau de vulnerabilidade que qualquer 
pessoa comum se encontraria ao celebrar aquele 
negócio, de sorte a manter o desequilíbrio da 
relação de consumo. A “paridade de armas” entre 
a empresa-fornecedora e a empresa-consumi-
dora afasta a presunção de fragilidade desta. Tal 
consideração se mostra de extrema relevância, 
pois uma mesma pessoa jurídica, enquanto con-
sumidora, pode se mostrar vulnerável em deter-
minadas relações de consumo e em outras não.

No REsp n. 914.384/MT, de relatoria do Ministro 
Massami Uyeda, de 02/09/2010, deixou-se de aplicar o 
CDC deixando-se claro tratar de grande produtor rural, 
logo sem vulnerabilidade. E no REsp n. 1.196.951, de 
relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão e julgado em 
14/02/2012, restou entendido que o CDC deve ser apli-
cado “sempre que frente a frente estiverem contratantes desequi-
librados economicamente, ou em situações em que à vontade de 
um, em razão da fraqueza econômica do outro, prevaleça ditando 
condições contratuais iníquas”. 

Também se encontram julgamentos nesse sentido no 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como no julgamento 
do Agravo de Instrumento n. 0619224-06.2007.8.13.0384, 
de Relatoria do Desembargador Mota e Silva e julgado 
em 16/12/2008: 

ainda que o Agravante seja empresário e utilize 
os serviços de telefonia como insumo em sua 
atividade empresarial, pode-se aplicar o CDC 
no caso de estar demonstrada a sua fragilidade 
econômica, técnica e fática em relação à Agra-
vada. - Demonstrada a vulnerabilidade do em-
presário Agravante e a superioridade técnica da 
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Agravada para trazer aos autos a prova necessária 
ao deslinde da causa, justifica-se a inversão do 
ônus da prova.

Em suma, as teorias foram evoluindo da seguinte 
forma: primeiro, houve uma expansão do CDC como 
lei de regulação geral do mercado, adotando-se a teoria 
maximalista; após, houve uma restrição do conceito de 
consumidor com a teoria finalista pura; e, a nova ten-
dência, é a aplicação da teoria do finalismo mitigado, 
com o destaque do conceito de vulnerabilidade para 
identificação do consumidor.

1.5. A APLICAÇÃO DA TEORIA DO 
FINALISMO MITIGADO NOS 
CONTRATOS EMPRESARIAIS 
E O DESESTÍMULO AO 
EMPREENDEDORISMO

Com a análise do tópico anterior, verificou-se que o 
STJ vem aplicando a teoria do finalismo mitigado para as 
pessoas jurídicas, uma vez que o CDC também se destina 
a elas. Mas, como já questionado, será que se pode aplicar 
a qualquer relação em que constem as pessoas jurídicas 
como partes?

É importante, mais uma vez, observar que nem todos 
os contratos possuem a mesma natureza, de forma que 
um empresário celebre contratos das mais diversas formas, 
podendo estar do outro lado da relação o Estado, um con-
sumidor, uma empresa, ou um trabalhador, e esses contratos 
não podem ser tratados de forma igual.

Embora as normas do Direito Empresarial não este-
jam tão bem sistematizadas como as normas do Direito do 
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Consumidor no CDC e por não oferecerem uma proteção 
como o CDC oferece, não significa que o CDC possa ser 
aplicado às relações empresariais.

Os contratos empresariais possuem uma lógica di-
ferente dos contratos consumeristas, com vetores de fun-
cionamento próprios, como já explicado. Faz parte do 
negócio empresarial a ausência relativa de informação e a 
força obrigatória dos contratos é essencial para o mercado, 
de forma que a confiança deva ser preservada. Se o Estado 
vem e neutraliza a possibilidade de erro nos negócios, ele 
está premiando a ineficiência.

Registra-se que essa lógica empresarial que se quer 
preservar, mantendo o dinamismo do Direito Empresarial, 
não se coaduna com abusos, mas os mecanismos de pro-
teção são distintos do CDC. Encontra-se, por exemplo, a 
boa-fé do Código Civil.

Os tribunais, todavia, notadamente o STJ, não estão 
observando o que está aqui afirmado, de modo que vêm 
caracterizando como consumidor os empresários quan-
do firmam contratos empresariais, e não consumeristas. 
Os contratos empresariais, como explicado por Paulo A. 
Forgioni (2009, p. 152/210), dividem-se, a princípio, em 
duas categorias: de intercâmbio e de sociedades. Mas no 
entremeio deles também há os contratos de colaboração, 
que seriam uma forma híbrida. Como será que o STJ aplica 
o CDC em relação a cada tipo de contrato empresarial?

Nos contratos de intercâmbio, “o incremento da van-
tagem econômica de uma parte leva à diminuição do proveito da 
outra” (FORGIONI, 2009, p. 155), sendo um exemplo a 
compra e venda. Os interesses das partes são contrapostos. 
Observado o Enunciado 20 da I Jornada de Direito Co-
mercial: “não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos 
contratos celebrados entre empresários em que um dos contratantes 
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tenha por objetivo suprir-se de insumos para sua atividade de 
produção, comércio ou prestação de serviços” (CONSELHO, 
2013, Enunciado 20).

No julgamento do AgRg no AREsp n. 86.914/GO, 
de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão e julgado 
em 21/06/2012, o STJ não aplicou o CDC na relação 
empresarial de intercâmbio, mas sem usar o fundamento 
da vulnerabilidade, como se esperaria: “no contrato de com-
pra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser 
considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não 
incide o Código de Defesa do Consumidor”.

Nos contratos de sociedades, por sua vez, há reunião de 
esforços, visando ao desenvolvimento da atividade mercantil 
comum (FORGIONI, 2009, p. 156/157). Quanto a esse 
contrato, importante também o Enunciado 19 da I Jornada 
de Direito Comercial: “não se aplica o Código de Defesa do 
Consumidor às relações entre sócios/acionistas ou entre eles e a 
sociedade” (CONSELHO, 2013, Enunciado 19).

Todavia, o STJ entendeu que se aplicaria o CDC no 
julgamento do REsp 600.784/RS, de relatoria da Ministra 
Nancy Andrighi, julgado em 16/06/2005: 

acionistas minoritários da Brasil Telecom, ad-
quirentes em condomínio de assinaturas tele-
fônicas, buscam a devida retribuição em ações 
da Companhia, além da indenização do valor 
equivalente às ações sonegadas, acrescido de 
danos emergentes e lucros cessantes. Esta Corte 
entende que o Código de Defesa do Consu-
midor incide na relação jurídica posta a exame, 
porquanto, não basta que o consumidor esteja 
rotulado de sócio e formalmente anexado a 
uma Sociedade Anônima para que seja afastado 
o vínculo de consumo.
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Por fim, os contratos de colaboração “surgem da ne-
cessidade de evitar os inconvenientes que adviriam da celebração 
de uma extensa série de contratos de intercâmbio desconectados 
(custos de transação) e da fuga da rigidez típica dos esquemas 
societários” (FORGIONI, 2009, p. 155). 

Quanto a eles, encontram-se julgados do STJ não apli-
cando o CDC, como o julgamento do REsp n. 930.875/
MT, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti e julgado em 
14/06/2011: “inaplicável o Código de Defesa do Consumidor 
ao contrato de franquia, não se acolhe a alegação de abusividade da 
cláusula de eleição de foro ao só argumento de tratar-se de contrato 
de adesão”. Entretanto, também se encontram julgados no 
sentido contrário, como o AgRg no AREsp n. 576.977/DF, 
de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze e julgado 
em 14/10/2014: 

a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se 
no sentido da possibilidade de se declarar a nuli-
dade da cláusula de eleição de foro estipulada em 
contrato de adesão de franquia, desde que con-
figurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência 
do aderente ou o prejuízo no acesso a justiça. 

Verifica-se, então, que não há um critério unifor-
me nos julgamentos, o que traz extrema insegurança 
aos empresários.

Pode-se questionar a questão da vulnerabilidade, mas 
no contexto empresarial o que se encontra presente é a 
dependência econômica, sendo esses conceitos distintos, 
embora se verifique uma confusão nos acórdãos. Impor-
tante, então, deixar claro os conceitos de vulnerabilidade, 
dependência econômica e hipossuficiência.

Nas relações de consumo, fala-se na presença de vulne-
rabilidade e hipossuficiência, sendo a primeira referente ao 
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direito material e a segunda ao direito processual. (LIMA, 
2011, p. 243)

O CDC entende serem todos os consumidores vul-
neráveis, como parte fraca da relação jurídica de consumo, 
sendo uma fraqueza real, que decorre de aspectos de ordem 
técnica. Define-se a vulnerabilidade, então, como “uma 
condição permanente ou passageira de fragilidade diante do 
mercado e dos fornecedores e produtos que torna possível 
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, 
a vulnerabilidade é a desigualdade entre as partes” (LIMA, 
2011, p. 245)

A vulnerabilidade, todavia, não possui apenas um 
sentido, de forma que Cláudia Lima Marques, Antônio 
Herman V. Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa (2010, p. 
90-94) elencam quatro espécies:

a. informacional: embora haja muita informação 
no ambiente de consumo, ela é abundante, mui-
tas vezes manipulada, controlada por poucos e, 
quando fornecida, pode ser desnecessária, isto é, 
o consumidor em regra não possui todas as in-
formações necessárias para realizar uma compra 
com segurança;

b. técnica: o consumidor em regra não possui conhe-
cimentos específicos sobre o que está adquirindo, 
enquanto um fornecedor seja expert na sua área 
de atuação;

c. jurídica ou científica: refere-se à falta de conhe-
cimentos específicos em Direito, Contabilidade e 
Economia, que seriam importantes para garantir 
todos os Direitos; e
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d. fática ou socioeconômica: o fornecedor em regra 
tem um poderio econômico muito maior que 
o consumidor.

A hipossuficiência, por sua vez, não é presumida para 
todos os fornecedores, tratando-se de um conceito fático 
e não jurídico, “é a fragilidade no sentido processual, ou seja, é 
a impotência do consumidor para produzir prova perante aquela 
relação contratual” (LIMA, 2011, p. 251). Em função dela, 
inverte-se o ônus da prova, como disposto no art. 6º, inciso 
VIII, do CDC5. Aqui, então, observa-se o caso concreto.

Mas, no Direito Empresarial, o que deve ser observado 
não são os conceitos de hipossuficiência ou vulnerabilidade, 
e sim o de dependência econômica, que é 

consequência de posição superior de barganha. 
Assim, entendemos por dependência econômica 
a influência decisiva de poder de uma das partes 
para impor circunstâncias relevantes e condições 
à outra, que se aceita para manter o contrato e 
se manter no mercado. (DINIZ, 2014, p. 116)

Considerando o contexto do Direito Empresarial, 
essa dependência econômica deve ser interpretada obser-
vando o equilíbrio que há entre as partes nos contratos 
empresariais, além de possível integração do contrato em 
cadeias econômicas da empresa, exigibilidade de conheci-
mento dos riscos para manutenção do contrato, existência 

5 “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilita-
ção da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da 
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 
as regras ordinárias de experiências;”
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de riscos desconhecidos, influência de regras de mercado 
instáveis, relevância da prática pós-contratual, e a ampla 
complexidade dos contratos, ou seja, um contexto diver-
so da vulnerabilidade ou hipossuficiência do Direito do 
Consumidor. (DINIZ, 2014, p. 92).

Destaca-se, assim, que a dependência econômica não 
é algo ruim, fazendo parte do mercado, sendo necessária 
a intervenção estatal apenas quando ela “afeta a autodeter-
minação de uma das partes, que perde autonomia decisional” 
(DINIZ, 2014, p. 116). Todavia, essa interferência estatal 
deve ser com as regras próprias do Direito Empresarial, 
como as cláusulas gerais do Código Civil ou as normas de 
concorrência, e não com as do Direito do Consumidor. 

Como exemplo, cita-se um industrial que celebra 
contrato de fornecimento da totalidade da produção, ha-
vendo uma posição superior de barganha. Se houver en-
riquecimento sem causa o Estado intervirá, mas a posição 
superior de barganha não é ruim por natureza, faz parte do 
mercado. O Estado não deve equilibrar a relação empresarial 
simplesmente por ela ser caracterizada por dependência 
econômica contratual, influência decisiva de poder de uma 
das partes para impor circunstâncias e condições à outra, que 
as aceita para manter o contrato e se manter no mercado 
(DINIZ, 2014, p. 96). Caso contrário, prejudica-se toda 
uma cadeia contratual.

Não resta dúvidas de que o CDC se aplica às pessoas 
jurídicas e que um empresário ou sociedade empresária 
pode estar numa relação de consumo, mas o que deve ser 
repensado é a aplicação do CDC nos contratos empresa-
riais, conforme toda a explanação. Quando o STJ aplica 
o CDC numa relação empresarial, há um desestímulo 
evidente ao empreendedorismo, com reflexo em toda a 
economia do país.
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Como explicado por Rafael Belitzck Ferreira (2012, 
p. 93),

O direito empresarial é dotado de princípios 
e regras próprias que são incompatíveis com 
o direito do consumidor. Neste há proteção 
total do consumidor em qualquer relação ju-
rídica, evitando-se o cometimento de abusos. 
Naquele, a autonomia da vontade está presente 
e deve se manter sem intervenção estatal, pois 
somente assim pode-se gerar a circulação de 
riquezas e permitir o desenvolvimento da 
economia. Exemplificando, o direito do con-
sumidor estabelece que o consumidor tem o 
direito de desistir do contrato realizado, se a 
contratação ocorrer fora do estabelecimento 
do fornecedor. O direito empresarial, por sua 
vez, pelo próprio dinamismo, agilidade, preste-
za e segurança dos negócios não permite que 
as atividades sejam submetidas à cláusula de 
arrependimento compulsória. Outra cláusula 
que não se aplica aos contratos empresariais 
prevista na norma consumerista refere-se à 
venda casada. A Lei n. 12.529/11 que trata 
das normas antitruste informa que não será 
infração contra a ordem econômica a prática 
de venda casada e a recusa de fornecimento 
de produtos ou serviços, quando estas não 
tiverem por escopo a eliminação da concor-
rência, o domínio de mercado ou o aumento 
arbitrário dos lucros. Logo, em se tratando de 
contratos empresariais, a prática da venda ca-
sada e a recusa de fornecimento de produtos e 
serviços são permitidas, o que não é admitido 
pelo Código de Defesa do Consumidor, em 
seu art. 39, incisos I e II.
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Percebe-se, então, que o mercado possui uma lógica 
própria que, quando desrespeitada, tem seu desenvolvi-
mento comprometido. O fato do CDC conceder uma 
proteção mais ampla não significa que ele pode ser apli-
cado a qualquer relação. E é importante deixar bem claro 
que o Direito Empresarial não é carente de proteção para 
os seus destinatários, ela apenas é diferente em função de 
suas peculiaridades.

Como solução, Fábio Ulhoa Coelho (2011, p. 08) 
coloca a promulgação e publicação do Projeto do Novo 
Código Comercial (Projeto de Lei nº 1.572/2011). Para 
ele, “o processo de recoser os valores do direito comercial receberia 
substancial impulso se fosse aprovado um novo Código Comercial”.

O autor (2011, p. 14) ainda diz como normas claras 
e adequadas são importantes não só para as empresas, mas 
para os próprios consumidores e investidores:

normas claras e adequadas, estabelecidas na justa 
medida da distribuição da proteção dos interes-
ses, têm maior chance de granjearem o respeito 
dos agentes econômicos e de serem aplicadas 
pelo Poder Judiciário. Permitem, por isso, ao 
empresário o cálculo mais aprimorado de seus 
custos e, consequentemente, a prática de preço 
mais competitivo. Ganhamos todos com o con-
sequente barateamento dos produtos e serviços 
oferecidos no mercado nacional. O recoser dos 
valores do direito comercial interessa, assim, a 
todos os brasileiros.

É fato que o Brasil precisa modernizar sua legislação 
empresarial, visando a uma maior competitividade na 
economia globalizada, mas, enquanto isso não ocorre, 
faz-se necessária uma melhor observância dos seus ve-
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tores de funcionamento específicos, evitando-se uma 
confusão entre os ramos do Direito, notadamente o 
empresarial e o consumidor.

1.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Direito Empresarial: ocupa posição de destaque no 
ordenamento jurídico brasileiro, sendo um dos propulsores 
para o desenvolvimento econômico. Dessa forma, verifi-
ca-se que tem um papel fundamental para o estímulo ou 
desestímulo ao empreendedorismo, sendo importante que 
o operador do Direito tenha clareza sobre o âmbito de 
atuação de cada ramo do Direito, principalmente o Direito 
Empresarial no que tange ao desenvolvimento econômico.

Nesse contexto, escolheu-se para discussão nesse traba-
lho a aplicação da Teoria do Finalismo Mitigado, do Direito 
do Consumidor, nos contratos empresariais, regulamentados 
pelo Direito Empresarial, o que vem sendo feito pelos tri-
bunais, notadamente o Superior Tribunal de Justiça.

Um empresário celebra contratos das mais diversas 
formas, podendo estar do outro lado da relação o Estado, 
um consumidor, um trabalhador, e até outro empresário, 
e não se pode tratar esses contratos de forma igual, devido 
às peculiaridades de cada um.

No que tange aos contratos empresariais especifica-
mente, é característica essencial a ausência relativa de infor-
mação sobre a outra parte e, para preservação do negócio, 
evita-se tratar de pontos conflituosos. Tem-se a ciência de 
que é impossível o contrato trazer todas as vicissitudes que 
podem ser enfrentadas pelas partes.

Além disso, a força obrigatória dos contratos é es-
sencial para o mercado, coibindo eventual oportunismo, 
e a confiança deve ser preservada. Há a possibilidade de 
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erro do agente econômico, o que faz parte dos negó-
cios empresariais e não pode ser desprezada. Não cabe 
aqui uma neutralização dos efeitos de um erro para o 
empresário apenas para proteger o mais fraco na relação, 
o que poderia ocorrer numa relação de consumo. Seria 
premiar a ineficiência.

Todavia, importante esclarecer que isso não significa 
que não tenha proteção quando se firma um contrato em-
presarial, sendo exemplos de proteção as cláusulas gerais do 
Código Civil ou as normas de concorrência. Certo é que 
não haverá a proteção que o Código de Defesa do Consu-
midor oferece, por não ser cabível no contexto empresarial. 

O STJ e demais tribunais vêm entendendo que po-
deria haver vulnerabilidade de uma das partes na relação 
empresarial, o que ensejaria a aplicação do CDC, todavia, 
como explicado, o que há é dependência econômica, sen-
do essa típica nas relações empresariais, não gerando per 
si nenhuma irregularidade para o Direito. Apenas quando 
caracterizado eventual abuso que o Estado deve intervir.

Embora o Estado esteja buscando uma maior proteção, 
um desenvolvimento econômico-social exige um estímulo 
do empreendedorismo e a máxima tutela do crédito. Todo 
investimento decorre de uma análise de risco e qualquer 
atividade empresarial envolve um risco considerável. Cabe 
ao Estado, assim, gerar um contexto de riscos aceitáveis, sob 
pena de a economia fracassar. Não havendo um ambiente 
econômico propício ao desenvolvimento, toda a proteção 
do Estado não fará sentido, havendo reflexos diretos no 
desenvolvimento social.

Embora há quem defenda que um Novo Códi-
go Comercial, com normas claras, poderia evitar essa 
confusão de institutos jurídicos que vem ocorrendo, 
este trabalho posiciona-se no sentido de que basta uma 
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melhor observância dos vetores de funcionamento es-
pecíficos do Direito Empresarial, quando estiver dentro 
do seu âmbito de atuação.
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2

A FRAGILIZAÇÃO DO  
PACTO FEDERATIVO  
PELOS INCENTIVOS FISCAIS  
E OS REFLEXOS NAS  
FINANÇAS PÚBLICAS

Eduardo Cristiano de Souza1

Maria de Fátima Ribeiro2

2.1. INTRODUÇÃO

Na atualidade, vêm, mais e mais, ganhando corpo 
discussões acerca da possibilidade jurídica de entes polí-
ticos maiores (União e Estados-membros), valendo-se da 
competência que detêm, concederem incentivos fiscais de 
tributos cuja arrecadação seja partilhada com entes menores.

No presente trabalho, será analisada a estrutura e natu-
reza jurídica do Estado federal, cotejando seu surgimento 
histórico, que se deu com a junção das treze colônias bri-
tânicas que se instalaram ao longo da costa do Atlântico na 
América do Norte, com a federação brasileira.

1 Mestrando do Programa de Mestrado em Direito da Universidade 
de Marília – UNIMAR. Professor da REGES - Dracena – SP. 
Advogado, contador e consultor em administração municipal.

2 Doutora em Direito Tributário pela PUC – SP. Professora do Pro-
grama de Mestrado e graduação em Direito da Universidade de 
Marília – UNIMAR.
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Nessa marcha, enfrentar-se-á as características do Es-
tado federal, em especial a concernente à autonomia dos 
entes federados. Uma maior profundidade será atribuída ao 
tema da autonomia financeira desses entes, mormente no 
que tange à partilha constitucional das receitas tributárias.

Também constituirá objeto desse estudo a análise 
da função extrafiscal dos tributos, oportunidade em que 
se pretende demonstrar como as denominadas normas 
indutoras constituem verdadeiras ferramentas, ao alcance 
dos entes políticos, para atingirem seus fins institucionais.

Pretende-se, também, enfrentar o tema da concessão de 
incentivos fiscais, realizada pelo Governo federal, com vistas 
a conter os efeitos da crise econômica mundial verificada 
nos idos de 2008, em especial a redução das alíquotas do 
imposto sobre produtos industrializados (IPI) de alguns 
bens de consumo mais afetados pela recessão.

Nessa senda, serão verificados os nefastos reflexos 
dessas benesses às finanças dos entes federados menores, 
oportunidade em que se colocará “em xeque” a consti-
tucionalidade de incentivos fiscais de receitas partilhadas, 
frente à garantia da autonomia financeira dos entes com-
ponentes da federação.

Para tanto, utilizar-se-á o método dedutivo e dialético, 
tendo como foco a doutrina, jurisprudência e a legislação 
que o tema envolve.

2.2. NATUREZA JURÍDICA DO  
ESTADO FEDERAL

Se um dos assuntos centrais desse modesto trabalho 
reside justamente no pacto federativo, como desenvolvê-lo 
senão por um estudo, ainda que desprendido de apro-
fundamentos, sobre a federação como forma de Estado? 
Certamente, outro caminho não há.
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Considerando-se a relevância que o tema assume, nas 
linhas que se seguem serão analisados tanto o surgimento, 
os traços característicos, como as finalidades do Estado 
Federal e, bem assim, o modelo federativo brasileiro.

2.2.1. Escorço histórico sobre o Estado Federal

Os historiadores publicistas afirmam,  que a primei-
ra forma federativa de Estado remonta à união das treze 
colônias britânicas que se achavam assentadas, no século 
XVII, ao longo da costa do Atlântico na América do Norte.

Os tratadistas nacionais, sob as lentes jurídicas, também 
se dedicaram a escrever sobre a história do Estado federal.

O administrativista Oswaldo Aranha Bandeira de 
Mello, em singular monografia sobre o tema, lembra-nos 
o fato de que, embora essas colônias possuíssem traços e 
culturas peculiares, guardavam entre si orientações religio-
sas e linguísticas comuns; até mesmo algumas leis eram de 
aplicação comum entre elas. Esses traços comuns foram, 
segundo o insigne autor, determinantes para a formação 
da união dessas colônias. (MELLO, 1948)

Essas treze colônias assentadas ao longo da costa do 
Atlântico, na região central que deu origem aos Estados 
Unidos da América do Norte, eram formadas por povos 
ingleses que lá se refugiaram em virtude de perseguições 
religiosas promovidas pelo Império britânico.

Por mais de uma vez, essas colônias, objetivando for-
talecerem-se entre ao temeroso e iminente domínio de 
outros Estados, tentaram se unir, entretanto, em nenhuma 
lograram êxito. O motivo desse insucesso estava ligado, em 
sua grande maioria, à resistência do próprio Império inglês 
e, em certa medida, também ao ciúme que pairava entre as 
colônias. No entanto, esses povos, entre os idos de 1774 e 
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1775, respondendo a estímulos externos, foram forçados a 
se juntarem contra o Império britânico. Em 1776, deu-se 
a proclamação da independência das treze colônias, dando 
origem assim a trezes Estados independentes de qualquer 
império real e também independentes entre si.

Já em 1777, esses treze Estados adotaram, primeira-
mente, uma união sob a forma de confederação retendo, 
todos eles, sua soberania. Uniram-se, unicamente, com o 
propósito de defenderem-se mutuamente frente a ataques 
de Estados estrangeiros.

Ante ao menoscabo de Estados estrangeiros e ao fra-
casso interno pelo qual passavam, esses Estados, pontifica 
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, decidiram, em 14 
de maio de 1787, realizar uma convenção na cidade de 
Filadelfia. Após longos e acalorados debates, foi aprovada 
a Carta Constitucional que estabeleceu uma nova forma 
de Estado, até então sem igual. (MELLO, 1948)

Tratava-se de verdadeiro marco histórico que nem 
mesmo seus partícipes diretos tinham ideia das propor-
ções que assumiria. A propósito, inusitada colocação foi 
realizada por Hermann Finer, citado por Oswaldo Aranha 
Bandeira de Mello (1948, p. 14), ao afirmar que os pró-
prios fundadores dessa nova forma de Estado não sabiam 
exatamente “para onde estavam indo. Eles sabiam somente 
que desejavam uma forma de governo [sic] algum tanto 
intermediária entre a independência e a completa fusão 
em um novo Estado.”

Lembra-nos André Ramos Tavares (2015, p. 813), 
calcado nos ensinamentos de Bernard Schwartz, da pre-
ocupação que os criadores desse novo Estado possuíam, 
qual: não instituírem um Governo Nacional que, de tão 
poderoso, “tragasse” os demais estados. A solução foi limi-
tar “o Governo Federal a uma lista específica de poderes 
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enumerados […] ao mesmo tempo que reservavam todo 
o resto de autoridade aos estados.”

O desiderato central entre os treze Estados era, sem 
dúvida, unir-se sem, contudo, despir-se significativamente 
de suas autonomias e poderes. Por outras palavras: objeti-
vavam união firme, mas com a menor abdicação possível 
de suas autonomias. Eis aí que surge, pois, uma forma 
intermediária entre o Estado unitário e a confederação de 
Estados chamada federação.

2.2.2. Características centrais  
do Estado Federal

Sintetizado nesses termos o surgimento histórico do 
Estado federal, passa-se, doravante, à análise de suas carac-
terísticas nucleares, mas já com a advertência de que não 
há identidade absoluta de traços característicos entre dois 
Estados que tenham assumido a forma federativa.

Com efeito, vasculhando-se conceitos de federação 
dentre os clássicos, chega-se à conclusão de inexistência de 
identidade conceitual. Isto se deve, além da argúcia variante 
de cada autor, à evidência de que “cada Federação”, nas la-
pidares argumentações de Roque Antonio Carrazza (2003, 
p. 112), “tem uma fisionomia própria: a que lhe imprimir 
o ordenamento jurídico local.”

Antes, porém, de se proceder análise das características 
marcantes do Estado federal, importante ventilar-se, ainda 
que de passagem, uma conceituação dessa forma de Estado.

Consoante já afirmado, a federação, como forma de 
Estado que é, situa-se entre o Estado unitário e a confede-
ração de Estados. O motivo reside na peculiaridade de que, 
enquanto naquele há – em regra – um único poder cen-
tral e nesta os Estados mantêm-se soberanos, na federação  
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abdicam-se de suas soberanias em prol da formação de um 
novo Estado, retendo, contudo, autonomias próprias.

Georg Jellinek, em sua brilhante síntese, foi feliz ao 
afirmar que federalismo consiste em unidade na pluralidade.

Efetivamente, o Estado federal forma-se pela união de 
estados-membros, todos dotados de autonomia na ordem 
interna, ficando a soberania concentrada exclusivamente 
na órbita federal. Daí se dizer unidade na pluralidade.

Dedicando-se a conceituar o Estado federal, André 
Ramos Tavares (2015, p. 826) preleciona que esta forma de 
Estado arquiteta-se pelo “conjunto de entidades autônomas 
que aderem a um vínculo indissolúvel, integrando-o. Dessa 
integração emerge uma entidade diversa das entidades 
componentes, e que incorpora a federação.”

Os Estados, na formação da federação, despem-se de 
suas soberanias em prol do nascimento do Estado federal, 
restando àqueles uma parcela de poder denominada de 
autonomia. Talvez seja este o principal característico do 
Estado federal, ou seja, a abdicação, pelos Estado forma-
dores, de suas soberanias e, em contrapartida, retenção de 
uma menor parcela de poder, a autonomia. 

Voltando as atenções para esse traço característico das 
federações, os renomados constitucionalistas Luiz Alberto 
David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior (2009, p. 260) 
pontificam que “na idéia de federalismo reside um conte-
údo fortemente autonomista, remanescente da soberania 
que cada um dos Estados confederados [sic] perdeu para 
que se pudesse criar o Estado Federal.”

Engendradas nesses termos as ideias conceituais de 
federação, passa-se, doravante, ao estudo das principais 
características dessa forma de Estado.

Autonomia dos Estados-membros. Já se acabou de afirmar 
que, com a formação do Estado federal, os estados-mem-
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bros, abdicando-se de suas soberanias, reservam parcela de 
poder em salvaguarda a independência de cada qual na 
federação; eis a autonomia.

Fernanda Dias Menezes de Almeida (2013, p. 110) 
observa, que essa abdicação de soberania, pelos Estados, 
é verificada somente quando a federação origina-se pelo 
processo de agregação; ao contrário, quando originada pelo 
processo de desagregação de Estados unitários, como, aliás, 
é o caso brasileiro, “a opção pelo modelo federal representa 
conferir às antigas províncias autonomia em grau de que 
não dispunham, ficando com o Estado Federal a soberania.”

Dada a importância desse característico à temáti-
ca do presente estudo, retornar-se-á, mais a frente, ao 
mesmo e com maior delonga, oportunidade em que as 
atenções se voltarão, em especial, à autonomia financeira 
dos entes políticos.

A autonomia dos entes políticos que compõem o 
Estado federal é, sem dúvida, o caracter mais difundido nos 
bancos universitários, entretanto, como muito bem adverte 
Michel Temer (2015, p. 63), esse traço é mero indicativo de 
um possível Estado federal, eis que “outros devem somar-se 
para fornecer o conceito adequado do objeto deste estudo.”

Rigidez constitucional. Todo Estado, sob as lentes jurí-
dicas, nasce para o mundo quando editada sua correlata 
Constituição; norma ápice do ordenamento e estruturante 
de seus elementos primordiais, deverá dispor, a toda evidên-
cia, sobre qual forma esse Estado assumirá: se unitário, se 
confederado ou se federal, bem como, entre outros assuntos, 
sobre a divisão de competências entre os entes políticos.

Desse modo, tendo-se em mente a concentração de 
importância desses assuntos aos entes formadores da fede-
ração, essa Constituição, embora passível de modificação, 
deverá assumir, nesse expediente, um rígido e dificultoso 
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trâmite deliberativo, de tal modo a tornar maduras e bem 
apuradas as pretensões modificativas do que antes ficou 
estabelecido. Foi, pois, justamente essa a teoria encampada 
pelo ordenamento constitucional pátrio ao estabelecer, em 
seu art. 60, dificultoso procedimento legislativo para deli-
beração e aprovação de emendas à Constituição, composto 
por aprovação em dois turnos em cada casa do Congresso 
Nacional e com, no mínimo, três quintos dos votos dos 
membros de cada uma das casas.

E mais: no que tange à própria forma federativa as-
sumida pelo Estado, André Ramos Tavares (2015, p. 833), 
com a argúcia que lhe é peculiar, ressalta que “o federalismo 
deve ser assegurado como cláusula pétrea, e, realmente, no 
Direito pátrio, trata-se de princípio imutável.”

Participação das vontades parciais na vontade geral. Outro 
traço característico do Estado federal é o de se assegurar, 
constitucionalmente, aos Estados-membros a garantia de 
atuarem ativamente na formação das vontades gerais.

Efetivamente, cada unidade da federação deve atuar na 
formação das vontades nacionais, de modo a manter-se, em 
constância, o equilíbrio do pacto antes firmado e “essas de-
liberações”, como muito bem pontuado por Michel Temer 
(2015, p. 63), “são tomadas por meio de órgão representativo 
das unidades federadas. Atribui-se-lhe, costumeiramente, o 
nome de ‘Senado Federal’.”

Nos Estados que assumem a forma federal mostra-se 
comum, pois, o Poder Legislativo revestir-se do bicameralis-
mo, isto é, ser composto por duas casas: uma representativa 
da vontade popular e, outra, da vontade das unidades da 
federação. Eis o modelo brasileiro em que o Congresso 
Nacional é composto pela Câmara dos Deputados, en-
quanto representantes do povo, e pelo Senado Federal, 
representando as vontades dos estados-membros.



53

Inexistência de direito de secessão. Para outros intitulado 
de “indissolubilidade do vínculo”, esse característico do 
Estado federal impede aos entes formadores apartarem-se 
da federação. É corolário da autonomia dos entes, vez que, 
enquanto meros entes autônomos, jamais poderá qualquer 
deles, enquanto viger o pacto federativo, segregar-se da 
federação com vistas a formar outro Estado soberano.

Diversamente, na confederação de Estados, de relance 
analisada em linhas atrás, em virtude de cada ente confe-
derado reter sua soberania, é-lhes assegurado direito de 
secessão, podendo, a qualquer tempo, vir a um – ou mesmo 
alguns – Estado apartar-se e seguir, isoladamente, seu curso.

Nesse cenário, é perfeitamente lógica norma consti-
tucional que preveja expressamente a indissolubilidade de 
vínculo entre os entes da federação como o fez, diga-se de 
passagem, a Carta brasileira de 1988 já em seu art. 1º. E é 
justamente nessa mesma senda de ideias, adverte Fernanda 
Dias Menezes de Almeida (2013, p. 110), que se justifica 
“a existência de um mecanismo de defesa como a inter-
venção federal, acionável basicamente quando em risco a 
unidade nacional.”

Outras características peculiares da federação são elen-
cadas pelos estudiosos de direito constitucional, como: 
existência de uma Suprema Corte responsável pela salva-
guarda da Constituição, direito de os estados-membros se 
organizarem por Constituições próprias, entre outras mais 
que, em sede desse estudo, não comportam detalhamentos.

2.2.3.	Autonomia	financeira	 
dos entes federativos

Sabe-se que, no Estado federal, os entes que o com-
põem abdicam-se da soberania que antes detinham e retêm 
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um fragmento de poder, este denominado autonomia. A 
soberania, nesse contexto, fica em poder exclusivo do Esta-
do federal, sendo certo que, até mesmo a União, enquanto 
ente político interno, detém apenas autonomia.

Aqueles que se dedicaram a estudar o Estado federal 
identificam, pois, ao menos três indispensáveis espécies de 
autonomia que aos entes federativos deve ser conferidas, 
a saber: autonomia política, autonomia administrativa e 
autonomia financeira.

Tome-se, de passagem, alguma consideração de so-
menos profundidade quanto às duas primeiras; após, anali-
sar-se-á com maior acuidade a autonomia financeira, foco 
central desses apontamentos.

Autonomia política. Sabe-se que, num Estado federal, 
a carta constitucional, figurativamente dizendo, constitui 
verdadeira “certidão de nascimento” desse Estado; mas 
não só isso. Nela deverão ser catalogados os direitos fun-
damentais dos indivíduos que nele se situem, identificada 
distribuição de competências dos entes componentes da 
federação, formas e modos de aquisição de poder pelos 
governantes, entre outros importantes assuntos.

Desse modo, é indiscutível seja conferida competên-
cia aos entes federativos para, cada qual, editar sua própria 
magna carta, abebedando-se, para tanto, dos comandos 
consagrados na constituição do Estado federal; eis a auto-
nomia política.

No entanto, essa autonomia não se encera com a 
edição, no caso dos estados-membros, de sua própria 
constituição ou, no dos municípios e do Distrito federal, 
com a de suas leis orgânicas; a autonomia política alça 
voos maiores. Também com fulcro nessa autonomia todos 
esses entes poderão editar suas próprias leis, obedecendo, 
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entretanto, os contornos constitucionais, em especial a 
divisão de competências.

Dissertando acerca dos elementos caracterizadores da 
federação, Michel Temer (2015, p. 69) com a coesão que lhe 
destaca, intitula essa autonomia como possibilidade de au-
toconstituição e, dedicando-se ao caso dos estados-membros, 
afirma que estes “têm a possibilidade de autoconstituição, 
como expresso no art. 25 da CF. Ao se constituírem obede-
cerão os princípios estabelecidos na Constituição Nacional.”

Ainda no que toca à autonomia política deve-se men-
cionar que é ela também que assegura a possibilidade de 
os indivíduos elegerem, em cada nível da federação, seus 
representantes e dirigentes.

Enfrentando o tema sob o prisma da autonomia muni-
cipal, o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles (2006, p. 94) 
obtempera que “a eletividade do prefeito, do vice-prefeito e dos 
vereadores é a regra constitucional asseguradora da autonomia 
política do Município (CF, art. 29).” (destaques do original)

Autonomia administrativa. Outra faceta da autonomia 
conferida aos entes políticos é a denominada administra-
tiva; para alguns, autoadministração. Trata-se dos poderes 
outorgados, pela Constituição, aos entes federados para 
organizarem seus serviços segundo melhor lhes aprou-
ver, mas sempre em respeito aos comandos gizados pelo 
texto magno.

Não se concebe, pois, um Estado federal em que os 
entes que o compõem acham-se desprovidos de capacida-
de para organizar seus próprios serviços e administrações. 
Nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho (2013, p. 
6), detentoras de autonomia administrativa, as entidades 
federativas “terão […] as suas próprias Administrações, 
ou seja, sua própria organização e seus próprios serviços, 
inconfundíveis com o de outras entidades.”
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Autonomia financeira. De nada adiantaria assegurar-se as 
mencionadas autonomias – a política e a administrativa – se 
aos entes federados não fossem reservados recursos próprios 
para custear tais atribuições. Dito de outro modo: onde a 
autonomia política e administrativa dos entes menores se 
todos os recursos, hauridos pelo poder de império (tribu-
tação), fossem carreados exclusivamente ao caixa central da 
União? Evidentemente, nenhuma autonomia se verificaria.

A relevância da autonomia financeira, no contexto 
do Estado federal, é astuciosamente observada por José 
Maurício Conti, citado por Alexandre Coutinho da Silveira 
e Fernando Facury Scaff (2015, p. 23), que, ao enfrentar 
o tema, pontifica que “não é exagero dizer ser ela quem 
garante a sobrevivência da federação. Sem recursos para se 
manter, as entidades federadas estão fadadas ao fracasso.”

Essa observação peculiar também não passou desaper-
cebida por Manoel Gonçalves Ferreira Filho, citado por 
Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior 
(2009, p. 263), que, ao se debruçar sobre o tema, pontua 
“a existência real da autonomia depende da previsão de 
recursos, suficientes e não sujeitos a condições, para que os 
Estados possam desempenhar suas atribuições.”

Decerto, se aos entes federados é estabelecida uma 
verdadeira teia de deveres para com os indivíduos que se 
encontram sob a proteção do Estado federal, é evidente 
que essa mesma Constituição, asseguradora dos fins, deve, 
também, outorgar os meios. Com efeito, “se a Constitui-
ção distribui as competências político-administrativas de 
cada qual”, diz Regis Fernandes de Oliveira (2015, p. 112), 
“forçosamente deve atribuir os recursos necessários para 
que possam cumprir suas finalidades.”

Essa preocupação também foi assunto enfrentado 
sistematicamente pelas Constituições brasileiras, desde a 
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Imperial (1824). Assim é que o art. 145, da Constituição 
Federal de 1988, outorga competência a todos os entes 
federados a instituir impostos, taxas e contribuições de 
melhoria. E, mais adiante, no art. 153, enumera, um a um, 
os impostos de competência da União; no art. 155, enuncia 
os impostos de competência dos Estados-membros e do 
Distrito Federal; e, por fim, no art. 156 elenca o rol dos 
impostos de competência dos Municípios e também do 
Distrito Federal. 

Além de assegurar, a cada um dos entes federativos, 
o domínio das rendas hauridas pelo regular exercício da 
competência tributária, a Constituição Federal de 1988,  
palmilhando a trilha iniciada com a Emenda Constitucional 
n.º 18, de 1965, assegura aos entes menores participarem da 
arrecadação dos entes maiores. Eis o instituto da repartição 
das receitas tributárias tratado, pela Constituição Federal, 
entre os art. 157 e art. 162.

Após advertir, ainda que de passagem, ser tradição, 
entre as Constituições brasileiras, tão logo outorguem 
competência às entidades tributantes, prever participação 
umas na arrecadação das outras, Kiyoshi Harada (2016, p. 
53) esclarece que “esse critério visa, antes de mais nada, 
assegurar recursos financeiros suficientes e adequados às 
entidades regionais (Estados-membros) e locais (Municí-
pios) para o desempenho de suas atribuições.”

Esse sistema constitucional de participação, dos en-
tes políticos menores, na arrecadação dos entes maiores 
(os Municípios participam da arrecadação do correlato 
Estado-membro e da União; os Estados-membros parti-
cipam da arrecadação da União) é ressaltado por Ricardo 
Lobo Torres (2003, p. 329) como “instrumento importante 
para o equilíbrio financeiro do Estado Federal, desde que  
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estabelecidos os meios de controle para a entrega correta 
e pontual dos recursos.”

É justamente por essa razão, cite-se a título exempli-
ficativo, que o art. 159, da Constituição Federal, assegura 
aos Estados-membros e aos Municípios participarem da 
arrecadação da União no que toca aos impostos sobre a 
renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos 
industrializados. Efetivamente, do produto arrecadado desses 
dois impostos, a União entrega 46% àqueles entes. A repar-
tição ficou assim definida: 21,5% são destinados ao Fundo 
de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e 
24,5% ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Regis Fernandes de Oliveira (2015, p. 115), debruçan-
do-se com maior acuidade sobre o tema, intitula-o como 
federalismo fiscal, asseverando que essa expressão “significa 
a partilha dos tributos pelos diversos entes federativos, de 
forma a assegurar-lhes meios para atendimento de seus fins.”

Como se acabou de ver, a Constituição Federal sabia-
mente propiciou recursos financeiros aos entes federados, 
possibilitando-lhes, assim, bem desempenharem suas com-
petências e nas diversas áreas de suas atuações. Assim o fez 
não só pela outorga de competência tributária privativa a 
eles, mas, também, assegurando aos entes menores partici-
parem da arrecadação dos maiores.

Realizadas essas pontuações, passa-se ao estudo dos 
incentivos fiscais em cotejo com o pacto federativo. 

2.3. OS INCENTIVOS FISCAIS E SEUS 
REFLEXOS NO PACTO FEDERATIVO

Inicie-se com breves anotações definidoras dos in-
centivos fiscais. Os benefícios e incentivos fiscais devem 
ser reconhecidos como instrumentos idôneos, sobretudo, 
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quando buscam a redistribuição da carga tributária, o de-
senvolvimento econômico e social, a promoção do bem-
-estar familiar e a preservação do meio ambiente e de suas 
riquezas. No Brasil adquire especial relevo a concessão de 
benefícios e incentivos fiscais que têm o objetivo de pro-
mover o desenvolvimento econômico das regiões menos 
desenvolvidas. (GRUPENMACHER, 2012)

Ressalte-se que não há um conceito uniforme, mun-
dialmente estabelecido, relativamente às várias figuras que 
assumem a condição de benefícios e incentivos ficais. O 
que é certo é que, sob qualquer das formas que possam 
assumir, sempre revelarão uma redução na carga tributária 
ou mesmo a desoneração do dever de pagar determinado 
tributo. (GRUPENMACHER, 2012)

2.3.1.	A	função	extrafiscal	dos	tributos	 
e	os	incentivos	fiscais

Não é de hoje, pois, que financistas e tributaristas 
classificam os tributos em fiscais e extrafiscais; afirmam 
que aqueles possuem como função precípua angariar 
fontes de recursos para financiar o desempenho das 
atividades estatais e, os últimos, são manejados com fins 
desprendidos de arrecadação e, sim, como instrumentos 
legítimos de induzir certos comportamentos econômicos 
ou mesmo desestimulá-los.

Sabe-se que ao Poder Público foram confiadas, pela 
Constituição Federal, inúmeras funções, como: distribuir 
justiça, atender aos menos favorecidos financeiramente por 
meio de ações sociais, prestar ações e serviços de saúde 
pública, fornecer educação básica, desenvolver ações de 
proteção à criança e ao adolescente, manter a ordem e a 
segurança, promover o desenvolvimento nacional, reduzir 
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as desigualdades regionais e sociais, entre outras mais. Para 
desempenhar indigitadas ações é evidente que o Estado 
socorre-se de seu poder de tributar para, com isso, carrear 
recursos financeiros que farão frente a tais dispêndios.

No entanto, há algum tempo o Estado notou que 
os tributos, além de permitir somas de recursos para o 
financiamento das ações públicas, constituem valiosas fer-
ramentas para o atendimento desses desideratos. Com 
efeito, enxergou-se a função extrafiscal nos tributos, de 
modo a legitimar o Estado a editar normas indutoras de 
comportamentos, quer para estimular atividades tidas como 
relevantes para o interesse coletivo, quer para promover 
ajustes em distorções verificadas no cenário econômico, 
desestimulando, assim, certas atividades.

Tratando do viés econômico no contexto da extra-
fiscalidade, Regis Fernandes de Oliveira (2015, p. 301) 
assevera que “hoje, apenas atender à despesa prevista não 
basta. A ordem econômica (art. 170 da CF/1988) exige 
mais. Ao lado de seu papel de partícipe na economia, tem 
atribuições maiores como induzir a produção econômica.”

As normas indutoras, na seara dos tributos, podem 
revelar-se das mais variadas formas; a mais comum é a 
condizente com a quantificação da exação. Assim, como 
pontificam Alexandre Coutinho da Silveira e Fernando 
Facury Scaff (2015, p. 30), “aumenta-se a carga tributária 
sobre uma atividade que o Estado quer desestimular. Di-
minui-se a carga tributária ou mesmo até se suspende a 
incidência de atividades que o Estado quer promover.” Não 
se olvide que, nos termos do art. 3º, inc. II, da Constituição 
Federal, à República Federativa do Brasil incumbe garantir 
o desenvolvimento nacional.

Uma das formas assumidas pelas normas indutoras e 
que, guarda relação com o presente estudo é a concernente  
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aos incentivos fiscais. Em apertada síntese, podem ser de-
finidos como toda e qualquer benesse de caráter tribu-
tário, cuja qual o Poder Público se utiliza para estimular 
determinados comportamentos tidos como relevantes ao 
atendimento, naquela oportunidade, do interesse público. 
A propósito, afirme-se que o próprio § 6º, do art. 150, da 
Constituição Federal, indica algumas espécies de incentivos 
fiscais, sendo: isenção, redução de base de cálculo, concessão 
de crédito presumido, anistia e remissão. No entanto, outros 
há, como: redução de alíquotas, alíquota “zero”, moratória, 
diferimentos fiscais, entre outros.

No campo dos incentivos fiscais, convém, desde já, 
esclarecer que sua concessão acha-se umbilicalmente vincu-
lada à competência tributária do ente. Dito de outro modo: 
somente “quem cria tributos pode”, nas magistrais lições de 
Roque Antonio Carrazza (2003, p. 750), “[…] aumentar a 
carga tributária (agravando a alíquota ou a base de cálculo 
da exação), diminuí-la (adotando o procedimento inverso) 
ou, até, suprimi-la, por intermédio da não-tributação pura e 
simples.” E conclui que “tudo vai depender de uma decisão 
política, a ser tomada […] pela própria entidade tributante.” 
(destaques do original)

Nesse estado de coisas, e ainda em pauta o tema do 
regime constitucional dos incentivos fiscais, adverte Paulo 
Caliendo (2013, p. 1666) que é, pois, exigida muita par-
cimônia do ente tributante quando resolve concedê-los, 
eis que essa concessão “pode representar uma violação 
direta ou indireta do princípio da igualdade, da capacida-
de contributiva, da concorrência efetiva, da legalidade, da 
neutralidade fiscal, dentre tantos outros.”

Efetivamente, não pode o Poder Público, em qual-
quer uma de suas esferas, vale dizer, federal, estadual ou 
municipal, conceder incentivos fiscais ao seu bel-prazer; 
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deve, antes, concedê-los com vistas ao atendimento de 
desígnios constitucionais e em plena harmonia com os 
princípios da igualdade, justiça social, proibição de exces-
sos, entre outros. Ou como muito bem obtemperado por 
Matheus Carneiro Assunção (2016, p. 23), “será legítimo 
o incentivo fiscal concedido sob o amparo de desígnios 
constitucionais, como instrumento de promoção de fi-
nalidades relevantes à coletividade.”

Esse comando orientador da concessão de incentivos 
fiscais busca, antes de tudo, impedir sejam instituídos, nas 
palavras de Ricardo Lobo Torres (2003, p. 271), privilégios 
odiosos, assim entendidos aqueles benefícios fiscais que 
“ofendem a igualdade e os direitos fundamentais e são 
proibidos pela CF.”

Além de objetivarem atender a valores constitucional-
mente prestigiados, os incentivos fiscais, qualquer um deles 
que seja, para serem legítimos dependem de autorização 
por meio de lei específica, nos precisos termos do § 6º, do art. 
150, da Constituição Federal. Não basta sejam concedidos 
por lei; exige-se mais: lei que cuide exclusivamente dessa 
benesse ou do tributo em questão.

Eis aí,  o sentido e caracteres dos incentivos fiscais.

2.3.2. A crise econômica de 2008 e as 
repercussões da concessão dos 
incentivos	fiscais	do	IPI

A seguir serão analisadas algumas medidas anticícli-
cas levadas a cabo pelo Governo federal em face da crise 
econômica iniciada ao final de 2008 e suas repercussões.

O mercado norte-americano, na segunda metade de 
2008, experimentou uma série histórica de falência de gi-
gantescas instituições financeiras mundiais, e isso em virtude  
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do que os economistas denominaram de “estouro da bo-
lha imobiliária”. Os potenciais investidores simplesmente 
deixaram de confiar no mercado financeiro. Como num 
“rastilho de pólvora”, esse temor alastrou-se pelos países 
do globo; a consequência: o crédito tornou-se escasso e, 
em virtude disso, redução brusca no consumo.

Nem é preciso dizer que a diminuição do consumo, 
tanto pelas famílias como por empresas, reflete negativa-
mente no volume do produto interno bruto (PIB) do país, 
fomentando ainda mais o temor de recessões. E, nas palavras 
de Matheus Carneiro Assunção (2016, p. 26), “esse temor 
ocasiona efeitos prejudiciais na concessão de crédito. O 
resultado: menos dinheiro disponível, menos gastos, menos 
produção, menos crescimento, menos emprego.”

Essa contração nos gastos familiares é mais sentida 
no segmento de produtos industrializados de elevado 
valor, em especial no automotivo. Também no âmbito 
dos dispêndios empresariais, o que primeiramente é con-
tido são as aquisições de bens de capital, deixa-se, pois, 
de ampliar as instalações (construção civil), em último 
caso adquire equipamentos novos; enfim, mantém-se 
unicamente em atividade.

Nesse cenário, o desempenho do setor industrial 
despenca vorazmente. Decerto, o mercado brasileiro ex-
perimentou esses dissabores recessivos, especialmente na 
industrialização de produtos de elevado valor, a exemplo 
do segmento automotivo. Como registraram Mário Janu-
ário Filho,  Rodrigo Ferrassa e Luciane Meneguin Ortega 
(2009, p. 7), todos pesquisadores da Universidade de São 
Paulo (USP), os impactos no setor automobilístico foram 
significativos, eis que “em dois meses”, relatando a situa-
ção desse setor em dezembro de 2008, “as montadoras no 
Brasil viram o faturamento cair 15%, tiveram de dar férias 



64

a 45.000 funcionários e acumulam 80.000 veículos em 
seus pátios e concessionárias. Elas cancelaram a produção 
de 400.000 carros.”

Dentre outras medidas, o Governo federal, objetivando 
amenizar os nefastos efeitos desse cenário recessivo, con-
cedeu vários incentivos fiscais às empresas militantes nos 
principais segmentos afetados, como àquelas responsáveis 
pela fabricação de automóveis, eletrodoméstico “linha 
branca”, materiais de construção e bens de capital. O ob-
jetivo foi justamente promover o atendimento à garantia 
do desenvolvimento econômico, prevista no art. 3º, inc. II 
e, também, assegurar a plenitude de emprego, que, diga-se 
de súbito, constitui um dos princípios regentes da ordem 
econômica, conforme art. 170, inc. VIII, ambos da Cons-
tituição Federal.

Como o imposto sobre produtos industrializados 
(IPI), de competência da União, possui acentuado cunho 
extrafiscal, o próprio § 1º, do art. 153, da Constituição Fe-
deral, permite ao Presidente da República, nas condições 
e limites definidos em lei, alterar sua alíquota por meio de 
decreto executivo. E assim foi feito. As principais reduções 
de alíquotas de IPI incidente sobre aqueles produtos in-
dicados acima (veículos, eletrodomésticos “linha branca”, 
materiais de construção e bens de capital) foram definidas 
pelos Decretos de n.º 6.687, de 11 de dezembro de 2008, 
n.º 6.743, de 15 de janeiro de 2009, n.º 6.825, 17 de abril 
de 2009 e n.º 6.890, de 29 de junho de 2009.

Denota-se facilmente o intuito do Governo federal 
quando adota medidas desse viés, qual seja: estimular o 
consumo interno daqueles produtos mais atingidos pelos 
efeitos de crises econômicas e faça isso por meio de me-
didas de redução de tributos sobre o consumo, permitindo 
cheguem ao consumidor final com preços mais atrativos.
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2.3.3.	Os	incentivos	fiscais	e	o	desdém	 
ao pacto federativo

O produto da arrecadação dos impostos sobre produtos 
industrializados (IPI) e sobre a renda e proventos de qual-
quer natureza (IR), determina o art. 159, inc. I, da Cons-
tituição Federal, seja 46% (quarenta e seis por cento) são 
entregues aos Estados-membros e aos Municípios, por meio 
dos fundos de participação. Aquele percentual é rateado na 
seguinte proporção: 21,5% ao fundo de participação dos 
Estados e do Distrito Federal e 24,5% ao dos Municípios.

No que toca à autonomia financeira, como um dos 
traços característicos do Estado federal, além de a Cons-
tituição outorgar competência tributária privativa a cada 
um dos entes federados, também assegura aos entes me-
nores participarem da arrecadação dos maiores, buscando, 
com isso, sempre propiciar-lhes recursos suficientes para 
desempenhar a contento suas atribuições.

Nesse cenário, é evidente que, como o imposto sobre 
produtos industrializados (IPI) compõe o “bolo” desses 
fundos constitucionais de distribuição, com as medidas 
anticíclicas de redução de alíquotas desse imposto houve 
também, em consequência, significativa diminuição da 
arrecadação dos entes menores.

Em minucioso estudo, Juliano Junqueira Assunção, Fe-
lipe Augusto Trevisan Ortiz e Luís Felipe Pereira, o primeiro 
membro do Departamento de Economia da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e, os 
últimos, analistas de finanças e controle da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN), estimaram a perda de arrecada-
ção dos entes federados menores. Segundo suas projeções 
e análises, com essas medidas de contenção dos efeitos da 
crise econômica de 2008, os Estados-membros perderam 
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cerca de R$ 1,7 bilhão e os Municípios aproximadamente 
R$ 3,2 bilhões, em virtude da diminuição dos repasses aos 
fundos de participação dos Estados (FPE) e dos Municípios 
(FPM). (ASSUNÇÃO; ORTIZ e PEREIRA, 2012)

Como não levantar, diante desse temeroso cenário 
econômico-financeiro, o  desfalecimento do pacto federati-
vo? Efetivamente, a autonomia financeira dos entes políticos 
é fator assaz relevante à manutenção da própria existência 
do Estado federal. Como oportunamente afirmado, sem 
ela a federação não subsistiria.

Esse nefasto impacto às finanças estaduais e municipais, 
sem dúvida, enfraqueceu sobremodo a capacidade financei-
ra desses entes frente aos seus compromissos constitucionais. 
Aos municípios, por exemplo, mesmo diante da redução 
de suas receitas, permaneceu inalterado o dever de prestar 
serviços públicos de saúde a quem necessitar, manter em 
regular funcionamento a rede de educação básica pública, 
prestar ações de assistencialismo, cumprir integralmente 
seus compromissos com pagamento de dívidas, manter 
regular a limpeza e conservação das vias públicas urbanas, 
entre tantos outros.

Nesse estado de coisas, é de se indagar: em face à ga-
rantia da autonomia financeira dos entes políticos, até que 
ponto revela-se constitucional a concessão de incentivos 
fiscais envolvendo impostos partilhados?

Observação dessa envergadura não passou desaper-
cebida por Regis Fernandes de Oliveira (2015, p. 133), 
que, após afirmar não ser tal prática vedada pelo direito 
financeiro, obtempera que “a prática indiscriminada de 
concessão de incentivos fiscais que impliquem perda de 
receitas para outros entes pode efetivamente prejudicar a 
autonomia financeira destes entes e levar a preocupantes 
desequilíbrios federativos.”
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Em caso envolvendo o Estado de Santa Catarina, que, 
por meio da Lei catarinense n.º 13.342, de 10 de março 
de 2005, instituiu o Programa de Desenvolvimento da 
Empresa Catarinense - PRODEC e concedeu peculiar 
espécie de “diferimento” de ICMS o que, via de conse-
quência, ocasionou expressiva redução dos repasses desse 
tributo aos Municípios desse Estado, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) entendeu ser devidos, em sua integralidade, 
os repasses desse imposto, não se mostrando constitucional 
qualquer limitação desses ingressos aos cofres municipais. 
Trata-se do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 
572.762, datado de 18 de junho de 2008, cuja relatoria 
ficou a cargo do Ministro Ricardo Lewandowski.

Foi justamente neste feito processual, em meio aos 
debates entre seus pares,  que o Ministro Ricardo Lewan-
dowski (2008, p. 20), insurgindo-se com a prática do Estado 
de Santa Catarina, verberou que “o que ocorre, no caso, 
é que o Estado está fazendo cortesia com chapéu alheio, 
na verdade.”

O STF decidiu que a parcela do ICMS referida no 
artigo 158, inciso IV, da Constituição, pertence de pleno direito 
aos municípios. Fernando Scaff e Alexandre Silveira (2016, p. 
2) destacaram os principais aspectos que foram considera-
dos pelos ministros, quando da análise da decisão do STF:

a) deve ser preservada a autonomia financeira do 
município, vedando qualquer condicionamento 
ao repasse constitucional, e assim efetivando a 
autonomia política;

b) o valor a ser repassado sequer constitui receita 
do ente arrecadante;

c) este não pode livremente dispor da arreca-
dação, sob pena de ofensa ao pacto federativo;
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d) o estado-membro, ao instituir benefício fiscal 
que reduz a arrecadação, atingindo a parcela 
de repasse aos municípios, faz “cortesia com 
o chapéu alheio”, na expressão do ministro 
Ricardo Lewandowski;

e) os incentivos fiscais devem ser instituídos com 
exclusão da parcela de repartição tributária; e 

f) há um condomínio federativo no plano das 
receitas, para sustentar a autonomia tributário-
-financeira dos municípios, e assim suportar sua 
autonomia político-administrativa. 

No caso específico da queda de arrecadação do fundo 
de participação dos Municípios (FPM), em virtude das 
reduções de alíquotas do IPI promovidas pela União a 
partir dos idos de 2008, encontra-se pendente de julga-
mento o Recurso Extraordinário n.º 705.423 - SE, com 
repercussão geral já reconhecida por unanimidade pelos 
Ministros em 10 de maio de 2013, cuja relatoria atual está 
a cargo do Ministro Edson Fachin. Questiona-se, nesse 
aresto, a possibilidade de dedução dos valores renunciados, 
pela União, para fins de apuração da base de cálculo dos 
repasses a título de FPM. 

Diante dos questionamentos previstos no referido Re-
curso Extraordinário, é necessário verificar se há limites para 
a União isentar os tributos de sua competência? De igual 
modo, quais são as garantias constitucionais para o Muni-
cípio exigir o cumprimento, por parte da União, quanto 
ao repasse do Fundo de Participação dos Municípios? O 
Ministro Relator, Ricardo Lewandowski, ao entender pela 
repercussão geral do recurso –  tema 653 da Repercussão 
Geral, na oportunidade (2013) –, considerou que a discussão 
é de extrema importância do ponto de vista econômico, 
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jurídico e político. Ao delimitar seu alcance constitucio-
nal, o Relator manifestou-se no sentido de que a questão 
constitucional versada neste recurso consiste em definir, 
sob o prisma constitucional, até que ponto a concessão 
de benefícios e incentivos fiscais relativos ao Imposto de 
Renda e ao Imposto Sobre Produtos Industrializados pode 
impactar nos valores transferidos aos Municípios a título 
de participação na arrecadação daqueles tributos.

Em sua manifestação quanto ao aresto acima, Rodrigo 
Janot (2016, p. 12), Procurador-Geral da República, posi-
cionou-se em sentido favorável à dedução dos valores não 
recebidos em virtude de incentivos fiscais, eis que, para ele, 
pensar de forma contrária seria o mesmo que “restringir 
a possibilidade de a União, dentro de sua competência 
tributária, renunciar receitas tributárias com o fim de 
promover o equilíbrio socioeconômico entre as diversas 
regiões do País – objetivo fundamental da República Fe-
derativa do Brasil.”

Ousa-se, pois, dissentir do posicionamento assumido 
pelo eminente Procurador-Geral da República. Justifica-se: 
se por um lado a Constituição Federal, em seu art. 3º, inc. 
III, define como um dos objetivos fundamentais da Re-
pública Federativa do Brasil a redução das desigualdades 
regionais e sociais, por outro também assegura a autonomia 
financeira dos entes federativos. Isso implica dizer que não 
pode este ente federado conceder cegamente incentivos 
fiscais, em prol de um alegado “equânime desenvolvimento 
socioeconômico” e, com isso, fragilizar impetuosamente as 
finanças públicas de mais 5.550 Municípios integrantes da 
federação brasileira e dos 26 Estados-membros e do Distrito 
Federal que, a bem da verdade, assumem valiosos deveres 
em prol do povo brasileiro.
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Espera-se que o STF, quando do julgamento do alu-
dido Recurso Extraordinário, sensibilize-se com o fato 
acima e, após ponderar esses dois valores constitucionais 
(garantia ao desenvolvimento socioeconômico e a proteção 
ao federalismo fiscal), chegue à sensata conclusão de não ser 
legítima a prática de se “fazer cortesia com chapéu alheio”.

O tema em questão precisa ser amplamente discutido 
por afetar diretamente o pacto federativo, a autonomia 
financeira dos Municípios e a competência tributária da 
União e também porque a presente discussão interessa a 
todos os Municípios do país, haja vista a identidade de 
critérios de repartição das receitas federais aos Municípios. 
(RIBEIRO, 2016).

Daí questionar-se: até que ponto a concessão de bene-
fícios e incentivos fiscais relativos ao Imposto de Renda e 
ao Imposto sobre Produtos Industrializados pode impactar 
nos valores transferidos aos Municípios a título de partici-
pação na arrecadação desses tributos?

2.4. CONCLUSÃO

Face às considerações apresentadas, conclui-se que o 
Estado brasileiro assumiu a forma federativa em sua acepção 
de desagregação de poder, de modo que, com a promul-
gação da Constituição de 1891, os estados-membros, antes 
sem autonomia, passam a detê-la. Nesse particular, a fede-
ração brasileira, como concebida, distanciou-se sobremodo 
das raízes históricas dessa forma de Estado.

Para conceber-se um Estado como federal, desta-
cam-se do texto constitucional, algumas garantias ou 
certas características, sendo as principais: autonomia dos 
Estados membros, rigidez constitucional, participação 
das vontades parciais na vontade geral e inexistência de 
direito de secessão.
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Sobreleva-se, dentre esses característicos, o traço da 
autonomia dos entes federados, que, seguindo a melhor 
doutrina, é detentora de três vertentes, a saber: autonomia 
política, autonomia administrativa e autonomia financeira.

Respeitáveis constitucionalistas acentuam a importância 
que a autonomia financeira assume em um Estado federal. 
Chegam a afirmar que, sem ela, a federação não subsistiria.

Ao mesmo tempo que distribuiu competências a cada 
qual dos entes federativos, a Constituição Federal canalizou 
meios para obterem recursos suficientes para fazer frente ao 
custeio de suas atividades. Não só outorgou competência 
privativa para instituírem e cobrarem os tributos de sua 
alçada, como também assegurou aos entes menores parti-
ciparem da arrecadação dos maiores. Eis aí, pois, o que os 
financistas denominam de federalismo fiscal.

Alguns tributos, além da função fiscal que lhes é pró-
pria, possuem cunho extrafiscal. Diz-se fiscal aquele tri-
buto que possui, em predominância, a função de carrear 
recursos financeiros ao Poder Público para, assim, custear 
seus dispêndios em prol da consecução do interesse público 
primário. No entanto, o Estado passou a ver, nos tributos, 
um valioso instrumento para também atingir seus fins, 
em especial no que tange à promessa de desenvolvimento 
nacional, redução das desigualdades regionais e sociais. 
Trata-se da edição, na seara fiscal, das denominadas normas 
indutoras, por meio das quais o Estado ora busca estimular 
certos comportamentos de agentes econômicos, entendidos 
como relevantes naquela dada oportunidade, ora objetiva 
desestimulá-los com vistas a promover ajustes em desarran-
jos econômicos. Eis a extrafiscalidade dos tributos.

A concentração das normas indutoras que buscam 
estimular certos comportamentos econômicos reside na 
concessão de benefícios fiscais. No entanto, viu-se que, nesse 
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mister, deve o ente federado lançar mão deles sempre com 
vistas a atingir algum desígnio constitucional, impedindo-se, 
assim, os denominados privilégios odiosos.

Com a crise econômica mundial de 2008, a União, 
objetivando conter os nefastos efeitos no mercado interno, 
concedeu redução de alíquota do IPI sobre os principais 
produtos que sofreriam severa contenção de consumo, 
como: veículos, eletrodomésticos “linha branca”, materiais 
de construção e bens de capital.

O ônus dessa benesse foi suportado pelos entes fe-
derados menores, vez que 46% produto da arrecadação 
do IPI é partilhado, por meio de fundos de participação, 
aos Estados-membros e ao Distrito Federal (FPE) e aos 
Municípios (FPM). Desse modo, essa renúncia de receita 
gerada unilateralmente pela União resultou em uma perda 
de aproximadamente R$ 1,7 bilhão aos Estados-membros 
e de R$ 3,2 bilhões aos Municípios.

Assim agindo, a União vilipendiou sobremodo o pac-
to federativo, eis que desdenhou a autonomia financeiras 
dos entes políticos, reduzindo-lhes recursos e, com isso, 
embaraçou os meios de eles cumprirem com os deside-
ratos constitucionais.

Uma questão que merece especial atenão refere-se 
ao modelo atual do federalismo fiscal cooperativo e o seu 
papel na forma de governo existente no Brasil. Referido 
modelo parece também estar em crise. Isto porque há no-
tório desequilíbrio financeiro na distribuição e arrecadação 
de recursos, comprometendo a autonomia financeira e 
política dos estados e municípios. É necessário um ajuste 
constitucional para uma distribuição mais proporcional às 
incumbências e encargos de cada ente político. Não é uma 
tarefa simples, mas é um começo para tentar solucionar a 
questão para o bem da segurança jurídica. 
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O poder do Estado de desonerar é amplo, mas não 
ilimitado, sujeitando-se às diretrizes normativas e aos va-
lores contidos no texto constitucional como foi destacado.

O governo federal e o estadual devem planejar a 
concessão de incentivos fiscais os respectivos repasses ou 
medidas de compensação financeira aos entes subnacionais 
de forma a causar menos transtornos aos mesmos.

Enquanto aguarda-se uma posição, os municípios 
devem continuar convivendo com a possibilidade de trans-
ferências voluntárias da União para compensar as perdas 
com os incentivos fiscais concedidos.

Guiada pelo primado do pacto federativo, e das ga-
rantias dele advindas, espera-se que a Suprema Corte, em 
salvaguarda à Constituição, proíba sejam deduzidos da base 
de cálculo das recitas partilhadas os importes deixados de 
receber em virtude de incentivos fiscais concedidos pelos 
entes federados maiores em detrimento aos menores.
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3
COMPLIANCE E INTEGRIDADE 
CORPORATIVA SOB A 
PERSPECTIVA DA ANÁLISE 
ECONÔMICA DO DIREITO

César Fiuza1

Helton Júnio da Silva2

3.1. INTRODUÇÃO

O cenário político brasileiro atual trouxe à tona a 
discussão sobre temas bem discutidos em muitos países: 
Compliance e integridade corporativa.  O termo Compliance, 
que tem origem na expressão idiomática inglesa “to comply 
with,” é compreendido basicamente como o cumprimento 

1 Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
Professor Titular na Universidade FUMEC. Professor Associado na 
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Especialista em Direito Público, Pós graduando em Direito Notarial 
e Registral pela Faculdade de Direito Milton Campos; Graduado 
em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 
Graduado em Pedagogia pela Universidade do Estado de Minas 
Gerais. Advogado. Membro da Comissão de Direito Notarial e 
Registral da OAB Seção Minas Gerais.
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de normas e regulamentos com o objetivo de evitar a prática 
de atos ilícitos. A integridade corporativa por sua vez está 
relacionada ao comportamento probo, correto, honesto e 
contrário à corrupção.

Relacionados com a perspectiva da ética, da visão e 
dos valores que compõem a filosofia de uma empresa, o 
Compliance e a integridade corporativa se tornaram pro-
gramas de extrema importância no mundo empresarial. 
A sociedade brasileira enfrenta fortes transformações na 
concepção e nos padrões de condutas governamentais e 
empresariais. Os movimentos anticorrupção são exemplos 
de tais transformações. Foi a partir das investigações de 
escândalos de corrupção, tais como o Mensalão e as Ope-
rações Lava Jato e Zelotes, que se tornou possível observar 
a prisão de grandes executivos e outras pessoas que ocupam 
altos cargos de direção no Brasil. 

Nesse sentido, o Direito brasileiro passou a trabalhar 
com uma nova concepção no que se refere às responsabili-
dades, ou seja, à teoria do domínio do fato; e foi partir de tal 
conceito, da realidade atual e da edição da Lei 12.846/2013, 
a chamada Lei Anticorrupção, que o Compliance e a inte-
gridade corporativa atingiram o patamar de programas 
essenciais nas grandes corporações. Nesta nova perspectiva, 
o dirigente que, por sua função, deve estar ciente do que 
se passa na empresa que gere, mas não toma esta atitude, 
também passa a ser responsabilizado em âmbito civil, ad-
ministrativo e criminal pelos atos ilícitos cometidos por 
funcionários sob seu comando. Foi então que os programas 
de Compliance e de integridade corporativa passaram a fazer 
parte das discussões das diretorias.

O Compliance chegou ao Brasil muito antes da Lei 
Anticorrupção, por meio das empresas multinacionais que 
estavam sujeitas às exigências do mercado de ações, isso 
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porque o chamado Foreign Corrupt Practices Act– FCAP,  
legislação americana anticorrupção de 1977, e o UK Bribery 
Act de 2010, no Reino Unido, já aplicavam multas por atos 
de corrupção praticados no exterior, bem como instigavam 
as empresas a implantarem departamentos de Compliance 
em todas as suas filiais espalhadas pelo mundo.

No Brasil, a CVM - Comissão de Valores Mobiliários, 
a exemplo de países como EUA e Reino Unido, por meio 
da Instrução 509, de 16 de novembro de 2011, estabeleceu 
que as empresas de capital aberto no Brasil deveriam possuir 
meios para receber denúncias - inclusive sigilosas - internas 
e externas à companhia.  Essa determinação representou um 
avanço importante nas práticas de governança corporativa 
e nos esforços das empresas para detecção e tratamento dos 
desvios de conduta e situações de fraude. A preocupação 
com a reputação também passou a ser prioridade no país, 
tendo em vista a situação de grandes construtoras brasileiras. 

Com a publicação da Lei 12.846/13 e do Decre-
to Federal 8.420/15, as empresas passaram a ser punidas 
pelos atos de corrupção executados inclusive pelos seus 
colaboradores. Nessa sintonia, organizações começaram a 
implantar e a sistematizar programas de Compliance e de 
integridade corporativa com o objetivo de conter e atenuar 
as pesadas perdas financeiras causadas por eventuais multas 
impostas. Da mesma forma, ainda que seja comprovado que 
a corrupção descoberta se trate de um ato isolado de um 
funcionário ou de um grupo de funcionários, será mais 
eficaz a defesa judicial da empresa ou do dirigente. 

Em função de possíveis perdas financeiras, condena-
ções, riscos de se comprometer a reputação da empresa 
ou a própria continuidade da atividade empresarial, se faz 
necessária uma reflexão pautada na Análise Econômica do 



80

Direito, que objetiva aplicar ao sistema jurídico a maximi-
zação da riqueza. 

O presente estudo visa apenas e tão somente apreciar 
alguns apontamentos a respeito do Compliance e da integri-
dade corporativa sob a perspectiva da Análise Econômica 
do Direito. Para fins didáticos, optou-se, no presente estudo, 
por abordar primeiramente algumas considerações sobre 
a Análise Econômica do Direto, posteriormente discorrer 
sobre alguns pontos da governança corporativa, na sequ-
ência adentrar em alguns aspetos da Lei Anticorrupção 
brasileira e, por fim, discorrer sobre as concepções de Com-
pliance e integridade corporativa com base na doutrina, nas 
orientações do Ministério da Transparência, Fiscalização e 
Controle e no Decreto Federal 8.420 de 2015.

3.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE 
ECONÔMICA DO DIREITO

A Análise Econômica do Direito pode ser considerada 
como o estudo da teoria e dos métodos econômicos frente 
aos impactos das determinações legais e do direito. Ou seja, 
é o debate polarizado entre economia e direito. 

O surgimento da Análise Econômica do Direito está 
vinculado ao desenvolvimento de doutrinas econômicas 
frente às determinações jurídicas. Nas palavras dos profes-
sores Ribeiro e Galeski Júnior:

O movimento conhecido como Análise Econô-
mica do Direito (AED) ou Law and Economics 
que, preliminarmente, pode ser definido como 
a aplicação da teoria econômica, em especial das 
normas e instituições jurídicas, surgiu a partir 
do desenvolvimento das doutrinas econômicas 
e da atenção dos economistas para os assuntos  
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jurídicos vindo, posteriormente, chamar a 
atenção dos juristas para esse novo enfoque do 
“fenômeno” jurídico. (RIBEIRO, GALESKI 
JÚNIOR, 2015, p.69)

Segundo os professores Eduardo Goulart Pimenta e 
Henrique Avelino Lana:

Pode-se afirmar que a Análise Econômica do 
Direito cuida-se de nítida reformulação do Di-
reito, em sentido econômico, visando resolver 
problemas judiciais que se relacionam com a 
eficiência do direito em si, os gastos para efeti-
vação de seus institutos, bem como os impactos 
decorrentes de eventuais intervenções judiciais, 
inclusive as relacionadas ao Direito Civil. Dá-se 
mediante aplicação no ordenamento jurídico de 
premissas e conceitos utilizados pelo economista. 
(LANA; PIMENTA, 2010)

Para tanto, a Análise Econômica do Direito não está 
restrita ao Direito Econômico, pelo contrário, consistindo 
numa inter-relação em os vários ramos do direito e sua 
relação com a Economia, ou seja, em “um movimento in-
terdisciplinar, que traz para o sistema jurídico as influências 
da ciência econômica, especialmente os elementos valor, 
utilidade e eficiência” (Diniz e Ribeiro, 2010). 

Em sintonia com tais afirmações, é possível interpretar 
a Análise Econômica do Direito, comum a várias áreas do 
conhecimento do Direito, com objetivos econômicos e até 
sociais. Portanto, a Análise Econômica do Direito é essen-
cialmente um movimento que traz para o sistema jurídico 
a influência das ciências sociais econômicas, especialmente 
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os elementos de “valor”, “utilidade” e “eficiência” (Ribeiro, 
Galeski Junior, 2015, p.83).

Há quem argumente que a Análise Econômica do 
Direito se aplica preferencialmente a determinadas áreas:

Os autores da Análise Econômica do direito 
aplicam seu método normalmente sobre o di-
reito de propriedade, responsabilidade civil e 
direito dos contratos. Não são, porém, as únicas 
áreas do Direito que merecem atenção da Es-
cola, já que o objetivo é buscar a interpretação 
mais abrangente do fenômeno jurídico com a 
aplicação dos critérios econômicos. (RIBEIRO, 
GALESKI JÚNIOR, 2015, p.69)

É evidente que a Análise Econômica do Direito po-
deria ser tratada em outras áreas, mas as áreas acima citadas 
são, de fato, as que mais se destacam. No presente estudo, 
que aborda o Compliance e a integridade corporativa, a 
interdisciplinaridade é uma realidade, pois gera impactos 
no que se refere à responsabilidade civil, ao direito dos 
contratos e patrimônio, entre outros. 

Alguns autores trabalham a relevância da conduta ética 
no aspecto econômico. Ao tratar da ética e sua relação com 
o direito instituidor do Compliance, as professoras Marcia 
Carla Pereira Ribeiro e Patricia Dittrich Ferreira Diniz 
mencionam que:

Uma visão ponderável na doutrina acerca do 
questionamento da inserção do estudo da ética 
na economia é aquela expressa por Amartya 
Sen. O economista defende a concepção de um 
desenvolvimento pleno, fomentado pela inclusão 
da análise da ética na economia, discutindo o 
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pressuposto do comportamento autointeressado 
utilizando na economia moderna, tendo em 
vista que, para obter o pleno desenvolvimen-
to, há que se analisar a condição de bem-estar 
(aplicação da justiça distributiva) e a condição 
do agente (adotando uma visão mais abrangente 
da pessoa, incluindo a valorização de elementos 
desejados pelo agente, sua capacidade de formar 
estes objetivos e realizá-los) (RIBEIRO, DINIZ, 
2015, p. 90)

É possível afirmar que relação da Análise Econômica 
do Direito com o Compliance e com a integridade corpora-
tiva tem sua origem nos institutos do antitruste e da defesa 
da concorrência, principalmente pela presente articulação 
entre o Direito e a Economia.

Ao tratar da Análise Econômica do Direito e das or-
ganizações os autores Décio Zylbersztajn e Rache Sztajn 
iniciam a reflexão mencionando que:

A origem da discussão contemporânea de (Di-
reito e Economia) encontram-se nos trabalhos 
pioneiros de Ronald Coase, Guido Calabresi 
e Trimarcchi, que apontaram novos aspectos 
e questões para o tratamento da relação entre 
Direito e Economia, e, mais recentemente na 
Teoria das Organizações. O primeiro, ganhador 
do Nobel de Economia, demonstrou como a 
introdução de custos de transação na análise 
econômica determina as formas organizacio-
nais e as instituições do ambiente social. Coase 
explicou que a inserção dos custos de transação 
na Economia e na Teoria das Organizações im-
plica a importância do Direito na determinação 
dos resultados econômicos. (ZYLBERsztajn, 
SZTAJN, 2006, p.1)
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Os citados autores mencionam o instituto do custo de 
transação, que consistem fundamentalmente nas despesas que 
os investidores e empresários enfrentam quando compram e 
vendem no mercado. Em outras palavras, são os custos com 
a negociação, com a disponibilização dos itens no mercado e 
com a própria determinação da estrutura organizacional de 
uma empresa. Os custos de transação podem ser entendidos 
como aqueles não diretamente relacionados às formas pelas 
quais as transações econômicas são processadas. 

Os professores Pimenta e Lana, ao tratar do instituto 
do “Custo de Transação”, o define como: o custo para se 
encontrar um interessado; custo para negociação, elaboração 
e discussão de contratos, contratação de advogado, obtenção 
de informações; custos para fazer cumprir o contrato; etc. 
(Pimenta e Lana, 2010, p. 112). Os referidos professores 
lembram que a Teoria dos Custos de Transação faz parte 
da Teoria Neoinstitucionalista, em contraposição à Teoria 
Neoclássica, que presume a perfeição do mercado.

Não se pode deixar de sinalizar que a escola Law and 
Economics busca avaliar as variáveis, ou seja, se por um lado 
há uma análise do custo da transação, por outro, para alcan-
çar a eficiência, estimula um acentuado nível de incertezas. 
O entendimento, com base no escopo da integridade, é de 
que a eficiência isolada não deve ser o único objeto para o 
qual se dirigem as regras jurídicas, uma vez que é preciso 
levar em consideração tanto as questões econômicas quanto 
os princípios que permeiam os direitos sociais.  

Assim, a Análise Econômica do Direto não se restringe 
às relações contratuais, medindo também os ricos além do 
contrato. O professor Nelson Rosenvald argumenta que:

Em sede de ilícitos extracontratuais, a análise 
econômica, explicam FREZZA e PARISI,  
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direciona-se a identificar aquilo que os eco-
nomistas definem como um conjunto de re-
gras de responsabilidade com a capacidade de 
promover uma eficiente alocação de recursos. 
Regras que hipoteticamente teriam sido esta-
belecidas entre as partes interessadas (ofensor e 
ofendido) se tiverem a oportunidade de contra-
tar ex ante, na ausência de custos da transação. 
Nessa ótica, o sistema de responsabilidade civil 
é direcionado ao desenvolvimento de uma 
função fundamental: incentivar o potencial 
causador do dano (incentivos primários) e as 
potenciais vítimas (incentivos secundários) 
à adoção de medidas de precaução e cautela 
(care level) e a redução do nível de risco criado 
pela atividade (activity level). (ROSENVALD, 
2013, p. 153)

Rosenvald realiza tal inferência com a finalidade de 
induzir a uma reflexão a respeito do ingresso da pena civil 
no sistema de Direito Privado, no qual leva-se em conside-
ração os chamados punitive damages, ou seja, a indenização 
punitiva, que contempla as finalidades retributiva e deses-
timuladora dentro da sistemática da Análise Econômica do 
Direto, que apesar de serem institutos diferentes,  eventual-
mente se encontram. Em outro trecho que merece destaque 
no presente estudo está o reconhecimento da valoração da 
Análise Econômica do Direito em termos morais:

Na Análise Econômica do Direito é bem de-
lineada uma ética contemporânea da perfeita 
eficiência técnica, que se resume em fazer algo 
bem feito, independentemente da valoração da 
própria ação em termos universais da moral. Não 
se duvide de que apesar da técnica e pragmática,  
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a Law and economics é uma forma ética. (RO-
SENVALD, 2013, p.162) 

Por outro lado, é importante mencionar que a ideia do 
lucro a qualquer custo também foi levada em consideração 
pela Análise Econômica do Direito na teoria da eficiência. 
O chamado lucro da intervenção3 é o lucro obtido por 
aquele que, sem autorização prévia, interfere nos direitos 
ou bens jurídicos de outros. Mas esse lucro da intervenção 
nos dias atuais está se tornando mais restrito, mesmo porque 
a própria responsabilidade civil equaliza as consequências. 

O professor Nelson Rosenvald apresenta as três di-
mensões que formam o contexto transitivo:

A desenvoltura da análise econômica deriva do 
seu foco nos estudos de incentivos da parte de 
sujeitos econômicos a aderirem a um contex-
to de promessas, obrigações e remédios. Este 
contexto transitivo se compõe de três dimen-
sões: (I) a dimensão contratual – que se atém 
exclusivamente às relações entre os contraentes; 
(II) a dimensão competitiva – que se refere a 
potenciais contratantes que estão fora da refe-
rida transação (a disciplina do Mercado); (III) a 
dimensão coercitiva – que se refere ao sistema de 
enforcement, público ou privado. O específico 
vínculo entre as três dimensões determina os 
custos translativos complexos. Assim, em uma 
única certa transação, será possível indicar re-
médios mais eficazes e eficientes para inibir ou 

3 As expressões “enriquecimento por intromissão”, “lucro ilicitamente 
obtido através da ingerência na esfera jurídica alheia”e “enriqueci-
mento obtido mediante fato injusto” são também utilizadas doutri-
nariamente como sinônimos de “lucro da intervenção”. PEREIRA 
COELHO, Francisco Manuel. O Enriquecimento e o dano. p.8.
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incentivar comportamentos. (ROSENVALD, 
2013, p. 150-151)

Sem a pretensão de enveredar na complexidade 
da Análise Econômica do Direito, o presente estu-
do pretende analisar sua aplicabilidade, levando em 
consideração as regras de Compliance e da integridade 
corporativa em seu aspecto legal, bem como sua função 
como fenômeno jurídico.

3.3. GOVERNANÇA CORPORATIVA

Em função da evolução mundial da economia, e da 
sistematização empresarial, surgiu a necessidade de normas 
de definição dos papéis das organizações, principalmente no 
que se refere à abertura do mercado ao capital externo, com 
o objetivo de proteger os acionistas dos abusos de poder 
da alta administração das empresas.  Os Estados Unidos e 
o Reino Unido foram os pioneiros no assunto, mas vários 
países já adotam essa prática.

No Brasil, desde 27 de novembro de 1995, o Insti-
tuto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG) vêm 
contribuindo para o desempenho sustentável e influen-
ciando os agentes da sociedade por mais transparência, 
justiça e responsabilidade.

A definição de “governança corporativa” tem um 
papel fundamental na implantação das práticas de Com-
pliance e na cultura da integridade. De acordo com o 
referido instituto:

Governança corporativa é o sistema pelo qual 
as empresas e demais organizações são dirigi-
das, monitoradas e incentivadas, envolvendo 
os relacionamentos entre sócios, conselho de 
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administração, diretoria, órgãos de fiscalização 
e controle e demais partes interessadas. As boas 
práticas de governança corporativa convertem 
princípios básicos em recomendações objetivas, 
alinhando interesses com a finalidade de preser-
var e otimizar o valor econômico de longo prazo 
da organização, facilitando seu acesso a recursos 
e contribuindo para a qualidade da gestão da 
organização, sua longevidade e o bem comum.4

Por outro lado, vale mencionar que a estrutura de uma 
empresa não a torna mais ética. Há quem defenda, porém, 
que o modelo organizacional pode facilitar a comunicação 
na estrutura gerencial e também se mostrar fundamental 
na melhoria da eficiência dos sistemas de controle interno, 
como auditorias internas, sistemas de gestão da qualidade, 
entre outros, prevenindo fraudes e mitigando riscos. Esses 
controles são esseciais para garantir a eficácia dos programas 
de Compliance, nas palavras do professor e executivo Luis 
Roberto Antonik:

Responsabilidade social, ética e compliance não 
existem sem controles rígidos. O mundo é hostil 
e enganoso, onde prevalecem as aparências diante 
da venda e das virtudes. De nada adiantaria uma 
empresa repleta de normas de governabilidade 
se elas não forem sistemática e exaustivamente 
auditadas. (ANTONIK, 2016, p.20)

Com esse raciocínio, seria razoável afirmar, primei-
ramente, que nada adiantaria a adoção de regras internas, 

4 Consulta realizada no portal do Instituto Brasileiro de Governan-
ça Corporativa. Disponível em: <http://www.ibgc.org.br/inter.
php?id=18161>. Acesso em 19 Jun 2016.
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canais de comunicação, promoção de treinamentos, entre 
outras atividades, se a empresa não estruturar de modo 
adequado departamentos e gerências para a finalidade es-
pecífica do controle. Além disso, não bastaria ter a estrutura, 
já que também seria necessário o comprometimento e o 
envolvimento técnico e ético dos envolvidos. 

No que se refere à concepção de governança, o pro-
fessor Modesto Carvalhosa explica que:

Quando se tratar de pessoas jurídicas que possua 
órgão colegiado nele de ser criado um comitê 
de governança para supervisionar o exercício 
regular e eficaz da auditoria interna nas suas 
funções de aplicar o Código de Ética, promover 
a auditoria jurídica, econômica e financeira dos 
contratos, investigar as condutas internas de seus 
quadros dirigentes e funcionais, bem como as 
condutas da própria pessoa jurídica nos seus 
relacionamentos como o Poder Público. (CAR-
VALHOSA, 2015, p. 330)

Nesse aspecto, não se pode deixar de levar em 
consideração que constituir gerências, departamentos 
e contratar profissionais especializados para o controle 
tem um custo elevado. Também consomem parte do 
tempo das atividades produtivas,  sem mencionar a 
necessidade de promover treinamentos constantes e 
desenvolver canais que, de alguma forma, se tornam 
burocráticos. Tudo isso causa impacto significativo no 
full-time equivalent (FTE), um método de mensuração 
do grau de envolvimento de um colaborador ou fun-
cionário nas atividades de uma organização ou projeto, 
e as corporações devem considerar essa atribuição no 
core business.
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Adotar ética, compliance e responsabilidade social 
como tônicas gerenciais é um processo mais 
difícil ainda e requer maturidade empresarial e 
solidez de propósitos. Os acionistas têm o papel 
primordial nas formas como o trabalho será 
conduzido, pois é pela manifestação da vontade 
deles que será conhecida a direção a se seguir, 
os objetivos a serem alcançados e, o mais im-
portante, como os propósitos serão atingidos 
(ANTONIK, 2016, p.32)

3.4. A LEI ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA

A Lei Federal 12.846/135, que entrou em vigor em 
29 de janeiro de 2014, regula a responsabilidade objetiva, 
administrativa e judicial de pessoas jurídicas pela prática de 
atos lesivos à administração pública nacional e estrangeira. 
Este texto normativo, que ficou conhecido como Lei An-
ticorrupção, se tornou um marco legal de muita relevância 
para o Brasil em um contexto de julgamentos de grandes 
empreiteiras e condenações de diretores e agentes políticos. 
A referida lei está em sintonia com as práticas internacionais, 
a exemplo do Foreign Corrupt Practices Act – FCAP6, nos 
Estados Unidos, e do UK Bribery Act7, no Reino Unido:

5 Regulamentado pelo Decreto Nº 8.420, DE 18 de março de 2015 
que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas ju-
rídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional 
ou estrangeira e dá outras providências.

6 The Foreign Corrupt Practices Act of 1977, as amended, 15 U.S.C. §§ 
78dd-1, et seq. (“FCPA”), was enacted for the purpose of making it 
unlawful for certain classes of persons and entities to make payments 
to foreign government officials to assist in obtaining or retaining busi-
ness. Specifically, the anti-bribery provisions of the FCPA prohibit the 
willful use of the mails or any means of instrumentality of interstate 
commerce corruptly in furtherance of any offer, payment, promise to 
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7Os esforços de globalização do combate à corrup-
ção estão igualmente presentes em diversas ações da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico – OCDE, que resultam na edição 
da “Convenção sobre o Combate da Corrupção 
de Funcionários Públicos e Estrangeiros em Tran-
sações Comerciais e Internacionais”, assinada pelo 
Brasil em 1997 e ratificada e promulgada em 2000. 
Apesar da ratificação da Convenção pelo Brasil 
em 2000, a apenas em 2010 – mesmo ano em 
que foi publicada a Lei Anticorrupção do Reino 
Unido, o UK Bribery Act – é que foi proposto 
pela Presidência da República o Projeto de Lei nº 
6.286/2010, que resultaria anos depois na edição 
da nossa própria Lei Anticorrupção. (CASCIONE 
E RIBEIRO, 2015, p.7)

Sem adentrar em maiores particularidades da legisla-
ção, principalmente da legislação internacional, no que se 

pay, or authorization of the payment of money or anything of value 
to any person, while knowing that all or a portion of such money 
or thing of value will be offered, given or promised, directly or in-
directly, to a foreign official to influence the foreign official in his or 
her official capacity, induce the foreign official to do or omit to do an 
act in violation of his or her lawful duty, or to secure any improper 
advantage in order to assist in obtaining or retaining business for or 
with, or directing business to, any person. Disponível em: <https://
www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act.> 
acesso em 24 Jun 2016.

7 The Bribery Act 2010 was introduced to update and enhance UK 
law on bribery including foreign bribery in order to address better 
the requirements of the 1997 OECD anti-bribery Convention. It 
is now among the strictest legislation internationally on bribery. 
Notably, it introduces a new strict liability offence for companies 
and partnerships of failing to prevent bribery. Disponível em:< 
http://www.transparency.org.uk/our-work/business-integrity/
bribery-act/.> acesso em 24 Jun 2016).
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refere ao Direito Público, o Brasil já estava empenhado a 
responsabilizar as pessoas jurídicas por atos de corrupção ao 
ratificar os seguintes atos: a Convenção sobre o Combate 
da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em 
Transações Comerciais Internacionais, da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, de 
1997 (Decreto nº 3678/2000), a Convenção Interamericana 
contra a Corrupção, de 1996 (Decreto nº 4.410 de 2002) 
e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 
2003 (Decreto nº 5.687 de 2006).

No que se refere ao ordenamento jurídico brasilei-
ro, várias leis de alguma forma já estabeleciam sanções 
aos atos ilícitos promovidos por pessoas jurídicas junto à 
administração pública, como, por exemplo: a Lei de Im-
probidade Administrativa (Lei 8.249/92), a Lei Antitruste 
(Lei 12.529/2011) e Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 
9.613/98), entre outras; mas a Lei Anticorrupção viabili-
zada novas ferramentas jurídicas com inovações no escopo, 
na  responsabilidade e na solidariedade, envolvendo até os 
terceiros contratados:

A presente Lei, ademais, torna as companhias 
objetivamente responsáveis por atos de corrupção 
junto ao Poder Público independente das pessoas 
físicas envolvidas, direta e indiretamente, no ilícito.
Essa responsabilidade objetiva alcança a solida-
riedade entre empresas controladoras, controla-
das e consorciadas, aquelas resultantes de fusão 
e de aquisições, além das terceiras envolvidas 
nas condutas corretivas típicas presentes na Lei. 
(CARVALHOSA, 2015, p. 30)

A responsabilidade objetiva por atos lesivos contra a 
administração pública, realizados pelos agentes diretamente 
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responsáveis ou por terceiros, utilizados para simular seus 
reais interesses se configura de maneira solidária. Isto im-
plica que a responsabilidade prevista na Lei Anticorrupção 
não depende da apuração de culpa ou do dolo, seja por 
parte da empresa ou de seus dirigentes, e que também 
se desdobra para pessoas jurídicas a responsabilidade por 
fatos cometidos por pessoas do âmbito hierárquico de sua 
organização. Em função disso:

Como consequência, a pessoa jurídica acusada 
não pode se defender de eventuais acusações 
formuladas pelo Poder Público, seja na instância 
administrativa, seja na instancia judicial, alegan-
do o desconhecimento, a não autorização ou 
mesmo a expressa proibição dos atos praticados 
para a punição são a demonstração da efetiva 
existência do ato lesivo contra a administração 
pública e do nexo de causalidade entre o ato 
lesivo e a atividade da pessoa jurídica acusada. 
(CASCIONE E RIBEIRO, 2015, p.100)

Cabe salientar ainda que o disposto na citada lei 
abrange as sociedades empresárias e as sociedades simples, 
personificadas ou não, independentemente da forma de 
organização ou modelo societário adotado, bem como 
quaisquer fundações, associações de entidades ou de pes-
soas, ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial 
ou representação no território brasileiro, constituídas de 
fato ou de direito, ainda que temporariamente, conforme 
dispõe o parágrafo único do Art.1º. Em complemento, o 
Art. 3º amplia a responsabilidade também para a alta di-
reção das empresas, ou seja, a responsabilização da pessoa 
jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus 
dirigentes, administradores ou de qualquer pessoa natural, 
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autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Nesse sentido, 
até mesmo o parceiro comercial poderá ser responsabili-
zado. É bem verdade que os dirigentes ou administradores 
somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida 
da sua culpabilidade.

Apesar da análise cuidadosa que merece a Lei Anti-
corrupção, o presente estudo tem como foco a motivação 
trazida pela referida lei no que se refere à atenuação das 
penalidades e até ao oferecimento de vantagens caso as 
empresas tenham em execução programas de integridade. 
Em outras palavras, o estabelecimento de normas regu-
lamentares de conformidade, mediante a adoção de um 
código de ética, de processos de análise de riscos, de audi-
torias internas com poderes de verificação do mérito das 
transações, entre outros, tem o objetivo de coibir a prática 
da corrupção, como fica estabelecido no artigo 7º da Lei 
12.846/2013: 

Art. 7º  Serão levados em consideração na 
aplicação das sanções:

I - a gravidade da infração;

II - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;

III - a consumação ou não da infração;

IV - o grau de lesão ou perigo de lesão;

V - o efeito negativo produzido pela infração;

VI - a situação econômica do infrator;

VII - a cooperação da pessoa jurídica para a 
apuração das infrações;

VIII - a existência de mecanismos e pro-
cedimentos internos de integridade, audi-
toria e incentivo à denúncia de irregularidades 
e a aplicação efetiva de códigos de ética e de 
conduta no âmbito da pessoa jurídica;
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IX - o valor dos contratos mantidos pela pes-
soa jurídica com o órgão ou entidade pública 
lesados; e

X - (VETADO).

Parágrafo único.  Os parâmetros de avaliação de 
mecanismos e procedimentos previstos no inciso 
VIII do caput serão estabelecidos em regula-
mento do Poder Executivo federal. (grifo nosso)

Com base na redação do inciso VIII, fica estabelecida a 
premiação pela existência de programas com o objetivo de 
criar, incentivar e efetivar métodos de conformidade, o que 
na filosofia pode ser entendido como formação profissional 
ética. Em termos de manual, pode haver a implantação de 
códigos de conduta:

É, com efeito, o regime de conformidade tem 
por objeto precipuamente a própria pessoa jurí-
dica no que respeita não apenas aos seus deveres 
de estrito e legítimo cumprimento da lei, como 
aqueles junto à comunidade em que atuam, 
nela compreendidos os seus beneficiários (fim 
social), e os seus usuários (stakeholders); todos 
voltados para o atendimento precípuo do inte-
resse público, como expressão do bem comum. 
(CARVALHOSA, 2015, p. 326)

3.5. COMPLIANCE E INTEGRIDADE 
CORPORATIVA

O Brasil tem melhorado muito institucional-
mente. Nos últimos anos, corruptos tem sido 
presos, de forma inédita, o que não estávamos 
acostumados a ver. Os contadores são, cada vez 
mais, valorizados e requisitados. Dificilmente  
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alguém firma um contrato empresarial sem 
contar com a orientação de um advogado. Um 
empresário não ousaria colocar à mesa um im-
portante projeto de desenvolvimento sem o 
auxílio de um consultor especializado. A Receita 
Federal tem se aparelhado instrumentalmente, 
seus funcionários estão entre os melhores da 
administração pública. Os agentes da Polícia 
Federal são muito bem preparados. A imprensa 
brasileira é investigativa, diligente, independente 
e implacável. Assim, em uma sociedade cada 
vez mais combativa em relação à corrupção, 
um indivíduo deve pensar duas vezes antes de 
praticar o ato ilícito. (ANTONIK, 2016, p.49)

As palavras do professor Luis Roberto Antonik no 
trecho acima chegam a denotar uma função de catarse, um 
desabafo. Entretanto, de alguma forma, são verdadeiras as 
afirmações, uma vez que retratam um momento nunca visto 
da história do país, como diz o jargão. O fato é que, seja 
pela Análise Econômica do Direto e/ou pelas consequên-
cias das condutas inadequadas (multas e outras punições), o 
país vem passando por um amadurecimento institucional. 
As condenações imediatas passaram a alcançar patrimônio 
localizado no Brasil, contas bancárias no exterior, empresas 
e, principalmente, sua imagem e reputação. 

O citado professor reforça que usar a corrupção como 
parte do negócio passou a custar caro (Antonik, 2016). Além 
dos valores que devem ser ressarcidos aos cofres públicos 
no caso de desvio, as multa poderão ser estipuladas no valor 
de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) 
do faturamento bruto do último exercício anterior ao da 
instauração do processo administrativo, excluídos os tribu-
tos, o que nunca será inferior à vantagem auferida, quando 
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for possível sua estimação. Em muitos casos, dependendo 
do seguimento da empresa, as multas poderão ultrapassar 
a margem de lucro.

Diante do cenário de riscos que podem comprometer 
inclusive a continuidade da empresa, talvez a forma mais 
adequada para se evitar a responsabilização seja impedir 
da maneira mais sistematizada possível que atos ilícitos 
e inadequados sejam cometidos pela pessoa jurídica ou 
por seus dirigentes, administradores e colaboradores de 
alguma forma.

Relembre-se que a cultura de compliance, orien-
tada por decisão empresariais em conformidade 
com best pratices e por padrões procedimentais 
de governança corporativa, não se limita à ava-
liação de um “estar em conformidade com a 
Lei”. A instrução de deveres no âmbito cor-
porativo também diz respeito aos incentivos às 
novas práticas empresariais, buscando fomentar, 
por meio de regulamentação jurídica, um ver-
dadeiro novo padrão de mercado. (SILVEIRA, 
2015, p. 321).  

O Conselho Administrativo de Defesa da Economia 
CADE, divulgou em um guia que Compliance é um con-
junto de medidas internas que permite prevenir ou mini-
mizar os riscos de violação às leis, decorrentes de atividade 
praticada por um agente econômico e de qualquer um de 
seus sócios ou colaboradores.8 Os professores Ribeiro e 

8 Guia de Programa de Compliance. Orientações sobre estruturação 
e benefícios da adoção dos programas de compliance concorrencial. 
< http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-ins-
titucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf >. 
Acesso em 29 de junho de 2016.
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Diniz defendem que o Compliance pode ser aplicado em 
todos os tipos e corporações:

O compliance envolve questão estratégica e se 
aplica a todos os tipos de organização, visto que 
o mercado tende a exigir cada vez mais condutas 
legais e éticas, para a consolidação de um novo 
comportamento por parte das empresas, que 
devem buscar lucratividade de forma sustentá-
vel, focando no desenvolvimento econômico e 
sócio ambiental na condução dos seus negócios. 
(RIBEIRO, DINIZ, 2015)

No que se refere ao programa de integridade, o de-
creto nº 8.420/2015 definiu no art. 41 que:

Programa de integridade consiste, no âmbito de 
uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos 
e procedimentos internos de integridade, audi-
toria e incentivo à denúncia de irregularidades 
e na aplicação efetiva de códigos de ética e de 
conduta, políticas e diretrizes com objetivo de 
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades 
e atos ilícitos praticados contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira. (BRASIL, 2015)

O parágrafo único do referido artigo ainda versa que 
o programa de integridade deve ser estruturado, aplicado 
e atualizado de acordo com as características e riscos atuais 
das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, 
deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do 
programa, visando garantir sua efetividade. 

No portal do Ministério da Transparência, Fiscalização 
e Controle são divulgadas ações da administração pública 
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com o objetivo de colaborar na implantação dos controles. 
Entre os destaques de publicações estão o Programa de 
Integridade para Empresas Privadas, que é basicamente um 
guia de implantação do programa, o Programa de Integri-
dade para Empresas Estatais e, como se não isso bastasse, um 
Guia de Integridade para Pequenos Negócios. Esse guia 
expõe que a integridade seria, em geral, definida como a 
qualidade daquele que se comporta de maneira correta, 
honesta e contrária à corrupção9.

Cabe mencionar que há entendimentos de que Com-
pliance não corresponde exatamente ao conceito de in-
tegridade, pois o primeiro estaria estritamente ligada ao 
estrito cumprimento da lei e da norma, ao passo que o 
segundo vai além da determinação legal, indo ao encon-
tro do que seja correto. Os que defendem esta diferença 
argumentam que o Compliance nasce morto, uma vez 
que sem uma cultura de integridade o programa não 
se sustenta. Para o presente estudo, isso não interfere na 
análise, pois estão sendo considerados os dois conceitos 
como complementares.

O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle 
(MTFC), antiga Controladoria-Geral da União (CGU), 
atualmente é o órgão do Governo Federal responsável por 
assistir direta e imediatamente o Presidente da República 
quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, 
sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incre-
mento da transparência da gestão por meio das atividades 
de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção 
e combate à corrupção e ouvidoria.

9 Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-in-
tegridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-em-
presas-privadas.pdf >. Acesso em 25 de junho de 2016.
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Os guias disponibilizados no portal do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controle são bem completos 
e possuem informações que realmente tem por intuito 
colaborar na implantação ou na melhoria dos programas 
de controle. O Programa de Integridade para Empresas 
Privadas, ao tratar da integridade, expõe que:

Verifica-se que o Programa de Integridade tem 
como foco medidas anticorrupção adotadas pela 
empresa, especialmente aquelas que visem à pre-
venção, detecção e remediação dos atos lesivos 
contra a administração pública nacional e estran-
geira previstos na Lei nº 12.846/2013. Empresas 
que já possuem programa de compliance, ou 
seja, uma estrutura para o bom cumprimento de 
leis em geral, devem trabalhar para que medidas 
anticorrupção sejam integradas ao programa 
já existente. Mesmo empresas que possuem e 
aplicam medidas dessa natureza, sobretudo para 
atender a legislações antissuborno estrangeiras, 
devem atentar-se para a necessidade de adaptá-las 
à nova lei brasileira, em especial para refletir a 
preocupação com a ocorrência de fraudes em 
licitações e na execução de contratos com o 
setor público.10

O Decreto Federal nº 8.420/2015 versa, em seu art. 
2º, que a apuração da responsabilidade administrativa de 
pessoa jurídica que possa resultar na aplicação das sanções 
previstas na Lei Anticorrupção será efetuada por meio de 
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

10 Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-in-
tegridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-em-
presas-privadas.pdf >. Acesso em 25 de junho de 2016.
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Outros critérios também são definidos, como: a instauração 
do PAR, acordo de Leniência, Cadastro de Empresas Inidô-
neas e Suspeitas (CEIS) e Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas (CNEP).

Como o presente estudo também não tem por 
pretensão o estudo do decreto e sim apontar algumas 
considerações sobre os programas de Compliance e de 
integração, vale salientar que o parágrafo quarto do art. 
5º referido decreto dispõe que, caso a pessoa jurídica 
apresente em sua defesa informações e documentos re-
ferentes à existência e ao funcionamento de programa 
de integridade, a comissão processante deverá exami-
ná-lo segundo os parâmetros indicados no capítulo IV, 
do mesmo texto legal, para a dosimetria das sanções a 
serem aplicadas. Assim, o art. 42 dispõe os itens a serem 
avaliados no programa de integridade:

Art. 42.  Para fins do disposto no § 4o do art. 5o, 
o programa de integridade será avaliado, quanto 
a sua existência e aplicação, de acordo com os 
seguintes parâmetros:

I - comprometimento da alta direção 
da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, 
evidenciado pelo apoio visível e inequívoco 
ao programa;

II - padrões de conduta, código de ética, polí-
ticas e procedimentos de integridade, aplicáveis 
a todos os empregados e administradores, inde-
pendentemente de cargo ou função exercidos;

III -  padrões de conduta, código de ética 
e políticas de integridade estendidas, quando 
necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, 
prestadores de serviço, agentes intermediários 
e associados;
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IV - treinamentos periódicos sobre o pro-
grama de integridade;

V - análise periódica de riscos para realizar 
adaptações necessárias ao programa de integridade;

VI - registros contábeis que reflitam de forma 
completa e precisa as transações da pessoa jurídica;

VII - controles internos que assegurem a pron-
ta elaboração e confiabilidade de relatórios e 
demonstrações financeiros da pessoa jurídica;

VIII - procedimentos específicos para prevenir 
fraudes e ilícitos no âmbito de processos licita-
tórios, na execução de contratos administrativos 
ou em qualquer interação com o setor público, 
ainda que intermediada por terceiros, tal como 
pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, 
ou obtenção de autorizações, licenças, permis-
sões e certidões;

IX - independência, estrutura e autorida-
de da instância interna responsável pela 
aplicação do programa de integridade e 
fiscalização de seu cumprimento;

X - canais de denúncia de irregularidades, 
abertos e amplamente divulgados a funcionários 
e terceiros, e de mecanismos destinados à pro-
teção de denunciantes de boa-fé;

XI - medidas disciplinares em caso de vio-
lação do programa de integridade;

XII - procedimentos que assegurem a pronta 
interrupção de irregularidades ou infrações 
detectadas e a tempestiva remediação dos da-
nos gerados;

XIII - diligências apropriadas para con-
tratação e, conforme o caso, supervisão, de 
terceiros, tais como, fornecedores, prestadores 
de serviço, agentes intermediários e associados;
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XIV - verificação, durante os processos de fu-
sões, aquisições e reestruturações societárias, do 
cometimento de irregularidades ou ilícitos ou 
da existência de vulnerabilidades nas pessoas 
jurídicas envolvidas;

XV - monitoramento contínuo do programa 
de integridade visando seu aperfeiçoamento 
na prevenção, detecção e combate à ocorrência 
dos atos lesivos previstos no art. 5o da Lei no 
12.846, de 2013; e

XVI - transparência da pessoa jurídica quanto 
a doações para candidatos e partidos políticos. 
Grifo nosso (BRASIL, 2015)

Sobre o inciso IX, cabe mencionar que a indepen-
dência indicada deve ser funcional e, preferencialmente, 
financeira. Os mencionados departamentos e a estrutura de 
governança devem estar livres de interferência de instâncias 
hierárquicas superiores e devem possuir centros de custos 
próprios, sem o quais a independência funcional pode ser 
comprometida pela criação de obstáculos orçamentários 
na gestão das atribuições.11

Tanto o referido inciso quanto alguns dos demais 
incisos do art. 42, como, por exemplo, o comprometido 
da alta direção, os padrões de conduta, a análise periódica 
de riscos e as diligências apropriadas na contratação, por-
tam uma carga de subjetividade, de modo que mensurar 
o real cumprimento de tais itens será um desafio para 
os julgadores e maior ainda será o grau de dificuldade 
da pessoa jurídica submetida a esse crivo comprovar a 
eficácia do programa. 

11 CASCIONE, Fábio de Souza Aranha (org.). Lei anticorrupção: 
uma análise interdisciplinar. São Paulo: LiberArts, 2015, p. 107.
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O parágrafo primeiro do art. 42 dispõe sobre os 
parâmetros em que deverá ser  considerado o porte da 
pessoa jurídica:

§ 1º Na avaliação dos parâmetros de que trata 
este artigo, serão considerados o porte e  espe-
cificidades da pessoa jurídica, tais como:

I - a quantidade de funcionários, empregados 
e colaboradores;

II - a complexidade da hierarquia interna e 
a quantidade de departamentos, diretorias ou 
setores;

III - a utilização de agentes intermediários como 
consultores ou representantes comerciais;

IV - o setor do mercado em que atua;

V - os países em que atua, direta ou indireta-
mente;

VI - o grau de interação com o setor público e a 
importância de autorizações, licenças e permis-
sões governamentais em suas operações;

VII - a quantidade e a localização das pessoas 
jurídicas que integram o grupo econômico; e

VIII - o fato de ser qualificada como microem-
presa ou empresa de pequeno porte.

3.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, fica evidente que o Compliance e 
a integridade corporativa surgem numa realidade indecli-
nável, tanto no que se refere à responsabilidade objetiva 
trazida pela Lei Anticorrupção, que exige atos de prevenção 
e monitoramento para redução dos riscos, quanto pela re-
levância dada aos programas de integridade na dosimetria 
das multas previstas.
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Os programas de integridade se mostram uma nova 
necessidade no contexto brasileiro, dentro da sistemática 
gerencial. As empresas estão percebendo que a integridade 
corporativa agrega valor ao negócio. Talvez porque um 
sistema de governança corporativa bem estruturado, com 
programas de integridade, traz retorno para o acionista. 
Possivelmente não por uma vocação exclusivamente ética, 
mas sim por mitigar riscos, garantir a continuidade dos ne-
gócios e promover lucro. Além de evitar riscos e infrações, 
a existência de programa de Compliance pode também ser 
interpretada como boa-fé, surgindo como atenuante nas 
penalidades dispostas na legislação. Não restam dúvidas de 
que as multas por infrações à Lei Anticorrupção são muito 
altas e os custos estimados das defesas são iguais ou maiores 
do que as multas.

Dessa forma, o Compliance e a integridade corporati-
va sob a perspectiva da Análise Econômica do Direto são 
elementos a serem apreciados pelas novas empresas e pelas 
corporações que já estejam no mercado, pois não se tratam 
exclusivamente de custos extras das atividades empresariais, 
mas, sim, de investimentos em segurança e prevenção de 
riscos.  Talvez a estratégia mais ampla deva ser a de incor-
porar a ética à cultura de negócios empresarias, de modo 
que não seja possível dissociar o comprometimento com 
a observância das leis de suas normas internas.
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4

CUSTOS DE TRANSAÇÃO DA  
DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL 
DE LUCROS EM SOCIEDADES  
LIMITADAS PRESTADORAS  
DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Lucas Pacheco Vieira1

4.1. INTRODUÇÃO
A ordem constitucional brasileira estabelece que a 

saúde é direito de todos e dever do Estado. As ações e po-
líticas públicas necessárias para concretizar esta ambiciosa 
meta são coordenadas e executadas pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), que é organizado de forma regionalizada e 
hierarquizada. Os serviços oferecidos pelo SUS, de acordo 
com a Carta Magna, devem atender aos princípios da uni-
versalidade, da integralidade e da igualdade. Às instituições 
privadas foi permitida uma participação complementar, 
regida pelas diretrizes do SUS, com preferência para as 
entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

1 Mestrando em Direito da Empresa e dos Negócios pela Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Especialista em Direito 
Tributário pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS). Bacharel em Direito pela Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM). Advogado.
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A grande abrangência do sistema público brasileiro2, 
entretanto, somente foi alcançada, com as conhecidas defi-
ciências, por meio da participação massiva do setor privado. 
O parque hospitalar é majoritariamente privado, composto 
por 70% de estabelecimentos particulares e 30% de hospitais 
públicos.3 De um total de 496 mil leitos hospitalares, 341 
mil estão disponibilizados para o SUS.4

O setor privado de saúde ainda possui uma significativa 
base de usuários através dos planos de saúde. Em março de 
2015, as operadoras chegaram à marca de 50,8 milhões de 
beneficiários.5 Tal quadro, de participação forte no sistema 
público e uma robusta clientela no âmbito dos planos de 

2 O SUS atende, atualmente, 70% da população brasileira, prestan-
do serviços a quatro vezes o número de pessoas beneficiadas pela 
Previdência Social, conforme o estudo Financiamento público de 
saúde, promovido pelo Ministério da Saúde em parceria com a 
Organização Pan-Americana da Saúde. BRASIL, Ministério da 
Saúde. Financiamento público de saúde. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2013. pp. 10 e 23. Disponível em: < http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/financiamento_publico_saude_eixo_1.pdf> 
Acesso em: 13.10.2015.

3 Os dados são de setembro de 2015 e foram coletados no sítio do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS). Disponível em: <http://
www.cns.org.br/links/DADOS_DO_SETOR.htm.>. Acesso em: 
13.10.2015.

4 As informações são de setembro de 2015 e foram obtidas na base 
de dados do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Disponível em: 
<http://www.cns.org.br/links/DADOS_DO_SETOR.htm.> 
Acesso em: 13.10.2015.

5 O dado consta na edição de junho de 2015 do Caderno de Infor-
mação da Saúde Suplementar, elaborado pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). BRASIL, Agência Nacional de Saúde 
Suplementar. Caderno de informação da saúde suplementar: 
beneficiários, operadoras e planos. Rio de Janeiro, ANS, Ano 9, n. 
2, jun/2015, p. 9. 
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saúde, explica o fato de o setor privado ser responsável por 
56% do total de investimentos em saúde no país.6

Em razão de ser um segmento econômico com cus-
tos elevados e em crescimento contínuo, decorrentes das 
inovações tecnológicas, do aumento no volume de serviços 
utilizados, do envelhecimento da população e da maior 
expectativa de vida, os agentes privados são compelidos 
a desenharem modelos empresariais que proporcionem 
máxima eficiência.

Neste contexto, verifica-se, na realidade, que a orga-
nização econômica do setor de saúde vem estimulando a 
criação de empresas compostas por profissionais dos ramos 
médico, fisioterápico, de enfermagem, entre outros, para 
atender à demanda de grandes entidades, como hospitais e 
centros de tratamento. Com isso, reduzem-se custos impor-
tantes dessas instituições. As estruturas societárias adotadas 
pelas empresas são diversas, cabendo destacar as sociedades 
limitadas e as sociedades em conta de participação. Os 
critérios utilizados para a opção por um tipo societário 
variam de acordo com os custos envolvidos, principalmente 
os trabalhistas e tributários. 

No presente artigo, examinam-se os custos de tran-
sação que incidem sobre a opção pela distribuição des-
proporcional de lucros no âmbito das sociedades limita-
das prestadoras de serviços de saúde. Em face do caráter 
jurídico-econômico do fenômeno, o estudo harmoniza 
elementos de matriz normativista com os instrumentos 
desenvolvidos pelas escolas de law and economics.

Inicialmente, apresentam-se as teorias da economia 
de custos de transação e da economia dos contratos. Em 

6 BRASIL, Ministério da Saúde. Financiamento público de saúde. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2013. p. 83.
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seguida, realiza-se uma análise de cunho normativista so-
bre a matéria, ancorado na doutrina comercialista pátria e 
na jurisprudência dos Tribunais. Adiante, examinam-se os 
riscos tributários e trabalhistas que envolvem a opção pela 
distribuição desproporcional de lucros neste contexto eco-
nômico e societário, pontuando os aspectos normativistas 
– abordados por meio de doutrina, soluções de consulta 
da Receita Federal e jurisprudência dos Tribunais – com 
reflexões jurídico-econômicas.

4.2. A TEORIA DOS CUSTOS DE 
TRANSAÇÃO, A ECONOMIA DOS 
CONTRATOS E A ESCOLHA DE 
ARRANJOS CONTRATUAIS

A teoria dos custos de transação propõe que a transa-
ção é a unidade básica da análise econômica. Aponta para 
a centralidade da compreensão dos custos que envolvem 
as relações entre os agentes econômicos para a inserção de 
produtos ou serviços no mercado.

A economia dos custos de transação reduz a ênfase 
dada ao sistema de preços pela economia neoclássica 
em favor de uma abordagem que privilegia o estudo 
das estruturas internas das empresas e suas interações no 
mercado. Os problemas organizacionais, vinculados a 
questões de cooperação, coordenação e conflitos entre 
os indivíduos, ganham lugar de destaque na análise do 
sistema econômico. Trata-se de uma orientação relacional, 
institucional, plural, das (trans)ações que pautam os fenôme-
nos econômicos. Ao lado da market-centred economy, surge 
a organizational economy; o economic man, caracterizado pela 
hiper-racionalidade, é substituído pelo organizational man, 
dotado de racionalidade limitada.
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Oliver Williamson entende que a análise de custos de 
transação diz respeito ao exame comparativo dos custos de 
planejamento, adaptação e monitoramento das interações 
entre os agentes econômicos7. Assim como as máquinas 
geram fricções entre suas peças para funcionar, as empre-
sas lidam com diversos entraves negociais para colocar 
seus produtos e serviços no mercado.8 Em termos amplos, 
podem-se dividir os custos de transação, com base nas 
lições de Ronald Coase, em três categorias: (i) elaboração 
e negociação dos contratos; (ii) busca e aquisição de in-
formações (assimetria de informações); e (iii) fiscalização/
monitoramento do contrato.9

Os custos que envolvem a elaboração e a negociação 
dos contratos consistem nas dificuldades inerentes (a) à 
redação do acordo, que podem demandar o auxílio de 
um profissional especializado; (b) às condições das partes 
de promover uma barganha efetiva e justa, que variam 
da igualdade inter partes até a imposição total dos termos 
contratuais, como ocorre com os monopólios situacionais.10 

7 WILLIAMSON, Oliver. The economics of organization: the tran-
saction cost approach. American Journal of Sociology. Vol. 87, 
Issue 3, nov/1981, pp. 552-553.

8 Idem. p. 552.
9 COASE, Ronald. The problem of social cost. The Journal of Law 

and Economics. Vol. III, out/1960, p. 15.
10 Robert Cooter e Thomas Ulen descrevem os monopólios situa-

cionais como “casos especiais em que um conjunto incomum de 
circunstâncias criou uma situação em que, para as pessoas envolvidas 
e para o período de tempo em que se encontram, é, para todos os 
efeitos práticos, um monopólio”. Nestas hipóteses, “as barganhas 
podem ser muito unilaterais, no sentido de que um lado se aproveita 
do outro”, podendo os tribunais decidirem pela imposição, com 
fulcro na doutrina da onerosidade excessiva, de uma redefinição das 
bases contratuais ou até mesmo da anulação da avença. COOTER, 
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Os custos decorrentes da assimetria de informações 
ocorrem antes da troca comercial (ex ante) e revelam-se nas 
seguintes hipóteses: (a) uma das partes carece de informa-
ções essenciais sobre o contrato; (b) todas as partes carecem 
de informações essenciais sobre o contrato; (c) as partes 
mentem ou sonegam informações para obter vantagem na 
negociação; (d) as partes deixam de transmitir informações 
para economizar custos de comunicação.11 Em todas as si-
tuações haverá perdas em virtude de deficiências na busca 
e aquisição de informações pelos contratantes. O arranjo 
contratual será ineficiente pelo fato de os custos de transa-
ção serem superiores em comparação com um cenário em 
que as partes fossem mais cooperativas (não mentissem ou 
sonegassem informações) ou mais diligentes/comprome-
tidas (buscassem e adquirissem as informações essenciais). 
Vale ressaltar que os termos de comparação são condições 
possíveis, referentes a informações que os contratantes 
dispõem ou informações essenciais que poderiam adquirir; 
o cenário de posse e compartilhamento da totalidade das 
informações, por óbvio, é impossível, não administrável e, 
em muitos casos, indesejável, pois inviabilizaria o interesse 
de uma ou de ambas as partes em contratar.

Os custos de fiscalização/monitoramento ocorrem 
depois da transação (ex post) e englobam as despesas incor-
ridas para que haja o cumprimento adequado do contrato 
e para os reajustes necessários no caso de inadimplemento. 

Robert; ULEN, Thomas. Direito e economia. 5. ed. Tradução 
de Luis Marcos Sander e Francisco Araújo da Costa. Porto Alegre: 
Bookman, 2010. p. 235.

11 As situações foram extraídas das proposições de Robert Cooter 
e Thomas Ulen. COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito 
e economia. 5. ed. Tradução de Luis Marcos Sander e Francisco 
Araújo da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 233.
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Consistem nos instrumentos de incentivo e controle da 
execução contratual, bem como nos remédios negociais 
para o estabelecimento de novas bases contratuais caso 
haja ruptura. 

A teoria dos custos de transação apresenta, ainda, 
uma preocupação com os traços comportamentais sobres-
salentes nos acordos firmados no ambiente de mercado. 
Williamson propõe que os atributos humanos fundamen-
tais nestas circunstâncias são (a) a racionalidade limitada e 
(b) o oportunismo.12 A racionalidade limitada expressa a 
impossibilidade de os agentes lidarem perfeitamente com 
a complexidade subjacente a todos os aspectos relevantes 
de um contrato.13 O oportunismo consiste na busca do 
interesse próprio dentro da relação contratual, o que se 
verifica em atitudes como a omissão de informações e a 
quebra eficiente do contrato.

Cabe mencionar, para arrematar a breve revisão sobre 
os instrumentos da economia dos custos de transação, a tese 
sobre as características principais das transações. Williamson 
aponta (i) a frequência, (ii) o grau de incerteza e (iii) a 
especificidade dos ativos como as dimensões analíticas das 
transações.14 A frequência determina se os contratos são 
recorrentes, isolados ou únicos. A incerteza diz respeito 
aos distúrbios externos, não antecipáveis, que impactam as 
transações. A especificidade dos ativos representa os custos 
referentes à impossibilidade de utilizar determinado ativo 

12 WILLIAMSON, Oliver. The economic institutions of capi-
talism: firms, markets, relational contracting. New York: The Free 
Press, 1985. pp. 44-50.

13 WILLIAMSON, Oliver. The economics of organization: the tran-
saction cost approach. American Journal of Sociology. Vol. 87, 
Issue 3, nov/1981, pp. 553-554.

14 Idem. p. 555.
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em outras transações. Segundo Décio Zylbersztajn, a úl-
tima característica é a mais importante, uma vez que está 
associada ao pressuposto de ação oportunística dos atores, 
que podem se beneficiar unilateralmente da relação de 
dependência criada por um ativo muito específico.15

Mediante o instrumental dos custos de transação, 
avalia-se a eficiência dos diferentes arranjos contratuais 
possíveis para as transações no sistema de mercado. Ste-
ven Cheung, economista neoinstitucionalista discípulo 
de Coase, realizou uma análise desta natureza no trabalho 
Transaction Costs, Risk Aversion and the Choice of Contractual 
Arrangements, em que é examinado o comportamento dos 
agentes econômicos na negociação de contratos vinculados 
à agricultura. Cheung observou que devem ser seriamente 
considerados os custos decorrentes dos diferentes arranjos 
contratuais possíveis para regular a mesma transação. 

Além disso, o economista sino-americano sublinhou 
que é de suma importância a avaliação da efetividade do 
law enforcement.16 Assim, não apenas os custos de transação 

15 ZYLBERSZTAJN, Décio. Estruturas de governança e co-
ordenação do agribusiness: uma aplicação da nova economia 
das instituições. 1995. 239 fls. Tese de Doutorado – Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1995. p. 24.

16 CHEUNG, Steven. Transaction costs, risk aversion and the choice of 
contractual arrangements. The Journal of Law and Economics. 
Vol. 12, Nº 1, 1969. Cheung apresenta essas conclusões no seguinte 
trecho do artigo: “In transactions, one relevant consideration is the 
cost of alternative contractual arrangements which we have discussed 
at some length. One might think that, as a cost constraint, efficiency 
will be attained when, other things equal, the set of arrangements 
with the lowest transaction is chosen. However, transaction costs also 
depend on alternative legal arrangements. For example, the varying 
effectiveness of law enforcement, (…) will affect the costs of tran-
saction in the market place.” CHEUNG, Steven. Op. Cit. p. 42.
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e os atributos humanos deve entrar no cálculo dos custos 
envolvidos nas relações contratuais, mas também a maior 
ou menor garantia da aplicação da lei oferecida pelo sis-
tema jurídico. Vale dizer, as instituições não são neutras e 
interferem nos custos de transação.

Apresentada uma análise prática efetuada com os ins-
trumentos desenvolvidos pela teoria dos custos de transação, 
dá-se por concluída a exposição dos principais aspectos 
desta corrente do pensamento econômico, que fornece ele-
mentos interdisciplinares capazes de orientar estudos sobre 
direito contratual, teoria das organizações e economia.17  

A apreciação jurídico-econômica adequada do pro-
blema central do presente artigo, no entanto, exige a consi-
deração de algumas ferramentas e das finalidades propostas 
pela economia dos contratos. Serão utilizados os seguintes 
instrumentos teóricos: (i) contratos imperfeitos, (ii) con-
fiança, (iii) cooperação e (iv) finalidades econômicas do 
direito contratual. A imbricação deles com a teoria dos 
custos de transação permite uma solução de continuidade 
entre as abordagens.

Embora seja a forma mais eficiente de organizar a 
atividade econômica18, os contratos são imperfeitos, uma 

17 Segundo Williamson, “Transaction analysis is na interdisciplinar 
approach to the study of organizations that joins economics, or-
ganization theory, and aspects of contract law. It provides a unified 
interpretation for a disperate set of organizational phenomena.” 
WILLIAMSON, Oliver. The economics of organization: the tran-
saction cost approach. American Journal of Sociology. Vol. 87, 
Issue 3, nov/1981. p. 573.

18 Luciano Timm e João Francisco Guarisse apontam que “os contratos 
geram riqueza na sociedade, na medida em que levam os bens para 
aqueles que mais os valorizam”, tendo inclusive observado que 
Bruce Greenwald e Joseph E. Stiglitz provaram matematicamente 
a asserção. TIMM, Luciano; GUARISSE, João Francisco. Análise 
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vez que possuem lacunas decorrentes da racionalidade 
limitada dos agentes e da existência de custos de transação 
positivos.19 Em vista delas, as partes devem projetar um 
arranjo que distribua de forma eficiente os riscos previsí-
veis (ex ante) e os prejuízos imprevisíveis (ex post). Cooter 
e Ulen desenvolvem esta abordagem a partir da descrição 
do contrato perfeito, vislumbrado a partir das balizas da 
completude e da eficiência:

Um contrato perfeito é completo. Toda contin-
gência é prevista; o risco associado a ela é alocado 
eficientemente entre as partes; todas as informa-
ções relevantes foram comunicadas; nada pode 
dar errado. Um contrato perfeito também é 
eficiente. Cada recurso é alocado à parte que mais 
o valoriza; cada risco é alocado à parte que pode 
arcar com ele ao menor custo; e as condições 
do contrato esgotam as possibilidades de ganho 
mútuo mediante a cooperação entre as partes.
Se as partes tiverem negociado um contrato per-
feito, ele não tem lacunas, de modo que elas não 
necessitam do tribunal para fornecer condições 
supletivas. Se as partes tiverem negociado um 
contrato perfeito, ele não tem falhas, de modo que 
elas não necessitam do tribunal para regulamentar 
suas condições. Concluímos que as partes de um 
contrato perfeito necessitam do Estado para fazer 
cumprir seu acordo em consonância com suas 
condições, mas nada mais se exige do Estado.20

econômica dos contratos. In: TIMM, Luciano (org.). Direito e 
economia no Brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 164.

19 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito e economia. 5. 
ed. Tradução de Luis Marcos Sander e Francisco Araújo da Costa. 
Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 230.

20 Idem. p. 229.
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Diferentemente deste ideal, os contratos reais são 
imperfeitos, pois estão sujeitos à ocorrência de eventos 
imprevisíveis que podem afetar as prestações das partes e/
ou a execução do contrato, em que até a confiança que 
as partes depositam uma na outra pode ser frustrada, bem 
como submetidos ao risco de que qualquer das partes 
adote comportamento oportunista para obter vantagens 
extraordinárias, conforme assinala Rachel Sztajn21.

A constatação da incompletude dos contratos demanda 
remédios que reduzam os seus impactos econômicos. Para 
tanto, análise econômica do direito aponta para a neces-
sidade de aperfeiçoar (i) a confiança e (ii) a cooperação 
entre as partes a fim de compor os interesses por meio da 
distribuição eficiente dos benefícios e ônus do contrato. 

A confiança reduz custos de transação e aumenta 
o nível da eficiência na execução do contrato, pois os 
agentes criam a expectativa de que o pacto celebrado 
será cumprido sem o respaldo de garantias relevantes 
ou da execução forçada. Com isso, reduz-se o tempo da 
negociação e da fiscalização.22 

Entretanto, a confiança não é construída instantane-
amente ou pela vontade unilateral dos agentes. Conforme 
aduzem Alexandre Cateb e Silvia Veloso, a confiança é 
composta pelos elementos informais da reputação e da 

21 SZTAJN, Rachel. Sociedades e contratos incompletos. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Vol. 101, 
jan-dez/2006, p. 175.

22 CATEB, Alexandre; VELOSO, Sílvia. Análise econômica do ina-
dimplemento contratual oportunista versus o inadimplemento 
eficiente (efficient breach). Revista Virtual da Faculdade de 
Direito Milton Campos. p. 8. Disponível em: <http://www.
revistadir.mcampos.br/PRODUCAOCIENTIFICA/artigos/ale-
xandrebuenocatebsilviamechelanyanaliseeconomica.pdf> Acesso 
em: 12.10.2015.
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credibilidade.23 Ambas são erigidas gradualmente e per-
manecem sendo constantemente testados nas transações 
realizadas no mercado. 

Por sua importância para a alocação eficiente dos riscos 
e prejuízos decorrentes da incompletude dos contratos, 
bem como para o funcionamento adequado do mercado, 
uma vez que oferece ganhos em termos de cumprimen-
to/manutenção dos pactos, a confiança deve ser sempre 
fortalecida pelas partes e protegida pelo direito privado.  

Já a cooperação está vinculada à lealdade e ao interesse 
de promover o cumprimento do que foi estipulado. A pos-
tura cooperativa é o antípoda do oportunismo, identificado 
por Williamson como uma das características essenciais 
dos agentes no mercado. Luciano Timm e João Francisco 
Guarisse ilustram a importância da cooperação por meio do 
dilema do prisioneiro, proposto pela teoria dos jogos, e admitem 
que o direito contratual deve interferir em determinadas 
hipóteses para alterar o equilíbrio situacional e fazer com 
que as partes cooperem.24

Incentivar a cooperação, neste contexto, implica na 
substituição do auto-interesse puro em favor da compo-
sição dos interesses. Com isso, pode-se colmatar lacunas 
contratuais futuras, como prejuízos imprevistos, por meio 
de soluções negociadas que dividam de forma eficiente os 
ônus inesperados que atingirem o pacto.

Com a apresentação das teses dos contratos imperfei-
tos, da confiança e da cooperação, estão abertos os horizon-
tes para a exposição das finalidades econômicas do direito 

23 Idem. p. 9.
24 TIMM, Luciano; GUARISSE, João Francisco. Análise econômica 

dos contratos. In: TIMM, Luciano (org.). Direito e economia no 
Brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. pp. 170-171.
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contratual. A teleologia econômica deste ramo é detalhada 
em seis compromissos por Robert Cooter e Thomas Ulen: 

1. Possibilitar que as partes cooperem conver-
tendo jogos com soluções não cooperativas em 
jogos com soluções cooperativas.

2. Incentivos a divulgação eficiente de informa-
ções dentro da relação contratual.

3. Assegurar o compromisso ótimo com o cum-
primento do contrato.

4. Assegurar a confiança ótima.

5. Minimizar os custos de transação da nego-
ciação de contratos fornecendo condições e 
regulamentações padrão eficientes.

6. Promover relações duradouras, que resolvem 
o problema da cooperação recorrendo menos 
aos tribunais para fazer cumprir os contratos.25

O desenho das finalidades do direito contratual serve 
como orientação para o processo de engenharia de custos 
de transação promovido pelos profissionais da área jurídica, 
notadamente os advogados, em circunstâncias contratuais 
complexas. A remoção, ou a melhor gestão, dos obstáculos 
decorrentes da incompletude inata dos contratos e dos seus 
custos de transação é imprescindível para que os agentes 
econômicos possam organizar seus negócios, e somente 
pode ser executada por especialistas da área jurídica.26

25 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito e economia. 5. 
ed. Tradução de Luis Marcos Sander e Francisco Araújo da Costa. 
Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 237.

26 Por essa razão, Cooter e Ulen afirmam que os advogados são enge-
nheiros de custos transacionais. COOTER, Robert; ULEN, Thomas. 
Direito e economia. 5. ed. Tradução de Luis Marcos Sander e 
Francisco Araújo da Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010. p. 458.
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É neste ponto de cruzamento entre a economia dos 
custos de transação e a economia dos contratos, no qual se 
destaca o processo de engenharia de custos transacionais, que se 
localiza o tipo de análise que se pretende empreender em 
face do problema da distribuição desproporcional dos lucros 
em sociedades limitadas prestadoras de serviços de saúde. 

Por se tratar de procedimento sujeito a custos de 
transação relevantes – pois a elaboração do acordo deve 
ser feita por profissional especializado e a assimetria de 
informações costuma ser grande entre os sócios –, além de 
ser indispensável a confiança, a cooperação e a observância 
das finalidades econômicas do pacto, é imperioso que se 
levem em consideração os instrumentos analíticos da law 
and economics para selecionar o melhor arranjo contratual 
para operacionalizar essa modalidade de distribuição de 
lucros em sociedade limitada atuante na prestação de ser-
viços de saúde.

A aplicação das ferramentas desenvolvidas pela análise 
econômica do direito ao problema concreto será realiza-
da de forma interpolada com o exame normativista da 
questão, efetuado a seguir em relação às regras e doutrinas 
comerciais, tributárias e trabalhistas aplicáveis, de modo 
a contextualizar as possíveis soluções, que harmonizarão 
os fatores econômicos e jurídicos envolvidos na situação.

4.3. A DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL 
DOS LUCROS EM SOCIEDADES 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

O Código Civil autoriza expressamente a distribuição 
desproporcional dos lucros no art. 1.007, aplicado às socie-
dades limitadas com fulcro no art. 1.053, ao determinar que 
“salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros 
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e das perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, 
cuja contribuição consiste em serviços, somente participa 
dos lucros na proporção média do valor das quotas.” 

A melhor doutrina comercialista avaliza integral-
mente esse entendimento. Rubens Requião leciona que 
a distribuição dos lucros pode não ser pactuada de modo 
proporcional, “mas sim atribuída a um sócio, por motivos 
particulares, participação nos lucros maior do que a con-
ferida aos outros, embora o valor da contribuição seja o 
mesmo ou até inferior”27. O Mestre inclusive ressalta que 
essa solução era conhecida e admitida desde o direito ro-
mano.28 A única restrição é a “sociedade leonina, na qual 
os lucros ou perdas corram a favor ou a cargo de um sócio 
apenas, pois então inexiste sociedade.”29

No mesmo sentido, Marlon Tomazette sustenta que “a 
princípio, é livre à sociedade decidir a forma de sua divisão, 
desde que não haja um pacto leonino, isto é, desde que 
não se atribuam vantagens ou desvantagens exageradas a 
algum sócio.”30  

Fábio Ulhoa Coelho apresenta posicionamento se-
melhante, destacando que esta formatação é mais comum 
no setor de serviços profissionais: 

Assim, em qualquer limitada, pode-se licitamente 
contratar a incorrespondência entre os percen-
tuais referentes à participação no capital social 
e nos lucros. Os sócios podem convencionar,  

27 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. v. 1. 33. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 503.

28 Idem. p. 503.
29 Idem. p. 503.
30 TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: teoria 

geral e direito societário. v. 1. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 298.
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por exemplo, que os lucros serão distribuídos 
de acordo com a receita proporcionada pelos 
negócios viabilizados por cada um, independen-
temente da contribuição para o capital social. 
Essa desproporção é incomum no comércio, 
em geral, mas freqüente no setor de prestação 
de serviços profissionais.31

O consagrado professor paulista sublinha que é prefe-
rível que este pacto esteja fixado em cláusula no contrato 
social, embora reconheça a possibilidade de estatuí-lo em 
instrumento negocial apartado, como o acordo de quotistas. 
No entanto, observa que o último procedimento pode gerar 
dúvidas sobre a aplicação da Lei das SA, em detrimento do 
que foi ajustado pelos sócios.32

Sendo assim, é plenamente admissível que os sócios 
de uma limitada prestadora de serviços de saúde, mediante 
acordo válido e consensual, consignado em cláusula no 
contrato social ou em acordo de quotistas, definam que a 
distribuição dos lucros será promovida de forma despro-
porcional em relação às participações no capital social. 

O que se verifica, nesta hipótese, é o exercício lícito 
por parte dos sócios de planejarem a estrutura jurídica 
e o funcionamento da empresa, com amparo, em nível 
constitucional, no direito à livre iniciativa e no direito de 
propriedade, previstos nos arts. 5º, inciso XXII, e 170, da 
Constituição Federal, e, em nível legal, no art. 1.007 c/c 
1.053, do Código Civil. Ademais, a configuração da dis-
tribuição de lucros nesta modalidade atende igualmente 

31 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003. p. 29.

32 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. v. 2: direito 
de empresa. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 432.
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aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade 
contratual, que dirigem as relações privadas.

O Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de 
Justiça do Mato Grosso referendam este posicionamento, 
conforme se observa, respectivamente na Apelação Cível nº 
1057873-78.2013.8.26.0100, de relatoria do Desembargador 
Ramon Júnior, e no Agravo de Instrumento 43.565/2005, 
de Relatoria do Desembargador Donato Ojeda.33

Diante da autorização legal e do entendimento favo-
rável da doutrina comercialista e da jurisprudência, cabe 
elencar alguns arranjos contratuais que os sócios podem 
estipular para distribuir desproporcionalmente os lucros: (i) 
participações percentuais fixas sobre os lucros; (ii) limitação 
máxima dos lucros de um ou mais dos sócios, por critérios 
específicos, como tempo de participação na sociedade; (iii) 
prioridade na participação dos lucros até certo montante; 
(iv) variação na participação em certos períodos; (v) atri-
buição dos lucros decorrentes de determinada operação 
a um ou mais sócios vinculados a ela; (vi) pagamento de 
soma fixa para um ou mais sócios.

A opção por uma dessas modalidades contratuais 
dependerá das relações entre os sócios e do desempenho 
econômico da sociedade. A fixação de critérios claros e 
justos para a distribuição desproporcional dos lucros é 
fundamental, de modo a evitar conflitos entre os sócios e 
legitimar o procedimento perante as autoridades públicas.

33 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Apelação Cível nº 1057873-78.2013.8.26.0100. Relator(a): Ramon 
Mateo Júnior; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara Re-
servada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 16/03/2015; 
Data de registro: 18/03/2015. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES-
TADO DO MATO GROSSO. Agravo de Instrumento 43565/2005, 
DES. DONATO FORTUNATO OJEDA, SEGUNDA CÂMARA 
CÍVEL, Julgado em 20/09/2006, Publicado no DJE 09/10/2006.
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Tendo em vista a maior probabilidade de ocorrência 
de custos de transação de matriz tributária e trabalhista nas 
circunstâncias objeto do presente artigo, afigura-se impres-
cindível a realização de uma abordagem sobre os riscos de 
desqualificação dos sócios nestes campos jurídicos.

4.4. RISCO DE DESQUALIFICAÇÃO DOS 
SÓCIOS NA ESFERA TRIBUTÁRIA

No âmbito tributário, os riscos de desqualificação 
dos sócios em virtude da distribuição desproporcional dos 
lucros não ser realizada de forma adequada consistem na 
eventual aplicação do entendimento de que deveria incidir 
IRRF sobre os valores pagos aos sócios e de que a socie-
dade deveria ter recolhido as contribuições previdenciárias 
dos arts. 22, inciso III (a cargo da empresa) e 30, inciso I, 
alínea ‘b’ (devida por segurados contribuintes individuais), 
da Lei nº 8.212/91. A exigência destes tributos resultaria, 
igualmente, na imposição de multa de ofício e na cobrança 
de juros sobre o montante apontado pelos agentes fiscais.

O fundamento de uma autuação nestes moldes resi-
de na possibilidade de o Fisco considerar que os valores 
distribuídos a título de lucro em verdade consubstanciam 
remuneração por serviços prestados. Haveria desqualifica-
ção dos sócios, por serem, de fato, prestadores de serviços.

Nesta hipótese, a opção pode ser qualificada como 
fraude à lei, uma vez que o Fisco pode entender que o 
contribuinte montou uma estrutura jurídica amparada por 
determinadas normas, cumprindo-as plenamente, mas que 
objetiva, na realidade, contornar outra (s) que implicaria 
em maior tributação.34 

34 A definição da fraude à lei foi extraída da doutrina de Marco Aurélio 
Greco. GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 3. ed. 
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A eventual autuação afastaria as normas isentivas de 
imposto de renda e contribuições previdenciárias que 
alcançam a distribuição de lucros. As regras que garantem 
a não sujeição dos lucros pagos pelas pessoas jurídicas ao 
imposto de renda constam nos arts. 10, da Lei nº 9.248/95, 
e 39, inciso XXIX, do Decreto nº 3.000/99 (Regulamento 
do Imposto de Renda). Já a isenção de contribuição pre-
videnciária, neste caso, é assegurada pelo art. 201, § 1º, do 
Decreto nº 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social).

Caso haja irregularidades no quadro de sócios e na 
distribuição desproporcional dos lucros, os valores pa-
gos pela empresa a título de lucro serão tributados pelo 
IRRF, porquanto inaplicável a isenção do art. 10, da Lei 
nº 9.249/95, e haverá a cobrança das contribuições pre-
videnciárias previstas no art. 22, inciso III, e 30, inciso I, 
alínea b, da Lei nº 8.212/91. 

Todavia, este posicionamento, utilizado pelo Fisco de 
forma abusiva e arbitrária em muitas oportunidades, deve 
ser balanceado pelas circunstâncias de fato e em consonân-
cia com as regras constitucionais e legais aplicáveis. Em ter-
mos fáticos, a empresa pode comprovar que a distribuição 
de lucros é hígida e a configuração societária não padece 
de irregulares, mediante, por exemplo, a demonstração de 
que a distribuição de lucros foi feita com critérios claros e 
a concordância expressa dos sócios, inclusive, a depender do 
caso, em deliberações assembleares devidamente registradas. 
Assim, quando a sociedade utilizar algum dos arranjos ex-
postos no capítulo anterior em que a participação nos lucros 
é realizada com critérios específicos, afigura-se inadmissível 
a cobrança dos referidos tributos. Destaque-se que mesmo 
nas hipóteses em que a distribuição é feita através de somas 

São Paulo: Dialética, 2003. p. 251.
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fixas aos sócios, o Fisco deverá apresentar provas robustas 
para exigir o IRRF e as contribuições previdenciárias. 

Ademais, cabe salientar que a regularidade do con-
trato social, com o atendimento dos requisitos do art. 997, 
do Código Civil, e o registro das modificações na junta 
comercial, bem como a integralização da quotas pelos 
sócios e a participação deles nos processos decisórios da 
sociedade, com deliberações postas em ata sobre os temas 
do art. 1.071, do CC, e, quando necessário, tomadas res-
peitando os quóruns legais específicos, também contribuem 
substancialmente para comprovar que a distribuição des-
proporcional dos lucros não possui qualquer mácula, em 
especial no âmbito administrativo fiscal, embora não sejam 
elementos imprescindíveis.

Em termos de direito, a posição do Fisco deve ser 
ponderada pela norma que proíbe o desvirtuamento de 
institutos, conceitos e formas de direito privado com ob-
jetivos arrecadatórios. Trata-se do art. 110, do Código 
Tributário Nacional.

Note-se que o Supremo Tribunal Federal, ao tratar 
da aplicação do dispositivo, pronunciou-se expressamente 
pela impossibilidade de a legislação em matéria tributá-
ria – o que se estende às atividades executivas da fiscali-
zação – alterar o conteúdo e o alcance dos institutos de 
direito privado com fins arrecadatórios.35 A doutrina mais 
autorizada igualmente rechaça este procedimento de viés 

35 De acordo com a Corte Suprema, “a norma pedagógica do artigo 
110 do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a 
lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consa-
grados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados 
expressa ou implicitamente”. BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 
RE 390840, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Ple-
no, julgado em 09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT 
VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n. 133, 2006, p. 214-215
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arrecadatório, conforme se observa na lição de Heleno 
Taveira Torres:

Desde que os negócios jurídicos entabulados en-
tre os particulares, na dinâmica de sua atividade 
empresarial, realizem-se e desenvolvam-se em 
conformidade com as normas de direito privado 
que os disciplinam, não haverá campo para atu-
ação discricionária dos agentes da fiscalização, os 
quais deverão respeitar a autonomia da vontade 
daqueles primeiros, tal como lhes foi assegurada 
pela Constituição e pelo Código Civil.36

Ademais, conforme salientado acima, a opção por orga-
nizar a atividade econômica sob a forma limitada e a escolha 
da distribuição desproporcional dos lucros estão protegidas 
pela livre iniciativa, pelo direito de propriedade e pela liber-
dade contratual (autonomia privada), que constituem direitos 
fundamentais previstos nos arts. 5º, caput e inciso XXII, e 
170, da Carta da República. Sendo assim, o Estado, seja na 
instituição da lei, ou na sua aplicação, não pode obrigar os 
contribuintes a adotar determinada forma societária ou fixar 
o modo como vai pagar por uma participação societária. 
E mais: o Estado não apenas tem o dever de não restringir 
esses direitos e liberdades, como têm o dever de garanti-los. 

Sublinhe-se, por fim, que a própria Receita Federal e 
o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais consideram 
lícita e admissível a distribuição desproporcional de lucros, 
desde que observadas as regras da legislação de regência e 
esteja devidamente estipulada no contrato social. O entendi-

36 TORRES, Heleno Taveira. Direito tributário e direito privado: 
autonomia privada, simulação, elusão tributária. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 154.



130

mento foi fixado, no âmbito da Receita Federal, na Solução 
de Consulta DISIT nº 46, de 24 de maio de 2010, exarada 
pela Superintendência Regional da Receita Federal da 6ª 
Região Fiscal.37 O mesmo posicionamento foi adotado pelo 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no Acórdão 
nº 2102-001.496, publicado em 24 de agosto de 2011.38

Portanto, verifica-se que existem riscos de desquali-
ficação dos sócios e exigência de IRRF e contribuições 
previdenciárias em virtude de uma distribuição despropor-
cional dos lucros efetuada de maneira equivocada, elevan-
do substancialmente os custos de transação das empresas 
prestadoras de serviços de saúde por motivos de redação ou 
negociação defeituosas e de busca/aquisição insuficiente 
de informações sobre a questão. Todavia, as contribuintes 
terão amplo respaldo da legislação, da doutrina e das ma-
nifestações da RFB e do CARF se investirem na redução 
destes custos transacionais por meio da fixação adequada da 
cláusula (no contrato social ou em instrumento apartado) e 
dos seus critérios, mediante a assessoria de profissional es-
pecializado e de um acordo justo e razoável entre os sócios.

4.5. RISCO DE DESQUALIFICAÇÃO DOS 
SÓCIOS NA ESFERA TRABALHISTA

Na seara trabalhista, as incertezas relacionadas à des-
qualificação dos sócios e à aplicação de punições às empresas 

37 BRASIL, Secretaria da Receita Federal do Brasil. Solução de 
Consulta DISIT/SRRF06 nº 46. Superintendência Regional 
da Receita Federal da 6ª Região Fiscal. Emitida em 24/05/2010. 
Publicada em 14/06/2010.

38 BRASIL, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 
nº 2102-01.496. Conselheiro Relator Giovanni Campos. 1ª Câ-
mara da 2ª Turma Ordinária. Julgado em 23/08/2011. Publicado 
em 24/08/2011.
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prestadoras de serviços de saúde que optam pela distribuição 
desproporcional dos lucros são ainda maiores que na órbita 
fiscal. Tanto os sócios podem ajuizar reclamatórias visando 
obter, de modo oportunista, uma parcela maior de retorno, 
quanto o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do 
Trabalho podem entender que existe relação de trabalho 
entre os sócios que recebem participações inferiores nos 
lucros e o que recebe maior parcela.

As especificidades do Direito do Trabalho elevam 
substancialmente os riscos descritos acima, com a agravante 
de não ser raro o acolhimento desta espécie de pedidos 
pelo Judiciário quando se trata de empresas prestadoras 
de serviços de saúde. As razões jurídicas que embasam 
este posicionamento consistem no princípio da primazia 
da realidade e na hermenêutica conferida aos arts. 3º, 5º e 
461 da Consolidação das Leis do Trabalho.

O princípio da primazia da realidade, segundo Bezer-
ra Leite, prescreve que “a realidade fática na execução do 
contrato prevalece sobre o aspecto formal das condições 
nele avençadas.”39 Amauri Mascaro Nascimento, na esteira 
das lições de Plá Rodriguez, a quem se reputa a formulação 
do princípio, entende que tal vetor interpretativo significa 
que, em casos de discordância entre o que ocorre na prá-
tica e o que emerge em documentos ou acordos, deve se 
dar preferência ao que sucede no terreno dos fatos.40 Em 
termos de direito positivo, o princípio está previsto no art. 
9º, da CLT, que estabelece a nulidade de pleno direito dos 
atos praticados com o objetivo de impedir a aplicação das 
regras trabalhistas.

39 BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. Curso de direito do tra-
balho. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 84.

40 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito contemporâneo do 
trabalho. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 483.
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Assim, é irrelevante que a Carteira de Trabalho não es-
teja assinada para o reconhecimento do vínculo de emprego.  
O salário registrado na CTPS não vincula o entendimento 
do magistrado, pois se for comprovado que o empregado 
recebe comissões “por fora” mensalmente a decisão pri-
vilegiará a realidade fática, com a consequente inclusão 
destas quantias no salário. 

O princípio da primazia da realidade exerce grande 
influência sobre a interpretação e a aplicação dos arts. 3º, 5º 
e 461, da CLT, que podem ser utilizados para uma eventual 
desqualificação dos sócios e da distribuição de lucros das 
empresas prestadoras de serviços de saúde. A identificação 
de laços trabalhistas ou empregatícios, ao invés de socie-
tários, é viável por meio deste conjunto de normas caso 
a sociedade não esteja constituída e em funcionamento 
conformes à legislação laboral, bem como o arranjo con-
tratual da distribuição desproporcional de lucros não tenha 
sido elaborado com o máximo de cuidado e esteja sendo 
cumprido fielmente.

O art. 3º, da CLT, estabelece que se considera “em-
pregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza 
não eventual a empregador, sob a dependência deste e 
mediante salário”. Embora a legislação utilize os vocábu-
los “dependência” e “salário”, a hermenêutica do direito 
laboral, caracterizada pela busca da proteção máxima do 
hipossuficiente, permite que acordos societários “quase 
leoninos” e com distribuições de lucros sem critérios ra-
zoáveis sejam desconsiderados e a relação seja reconhecida 
como empregatícia. A divisão dos lucros com pagamentos 
de somas fixas aos sócios durante longos períodos está es-
pecialmente sujeita a esse tipo de risco, ainda mais se não 
tiver sido devidamente registrada em cláusula no contrato 
social ou instrumento formal apartado.
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Caso declarada a relação como de emprego, uma inter-
pretação expansiva do art. 5º c/c art. 461, da CLT, poderá 
autorizar a equiparação dos ganhos dos sócios, fazendo com 
que a empresa tenha que pagar àqueles que recebiam parcela 
inferior na distribuição dos lucros sejam beneficiados com 
somas elevadas, talvez impagáveis pela sociedade.

A conjuntura apresentada indica que os custos de 
transação trabalhistas de um mal acordo de distribuição des-
proporcional dos lucros podem levar inclusive à quebra da 
empresa. Os riscos são maiores que os verificados na esfera 
tributária em razão da maior flexibilidade na interpretação 
e aplicação das normas laborais. A depender das circunstân-
cias, abrem-se possibilidades de oportunismo – na acepção 
dada pela análise econômica do direito – aos sócios com 
participação reduzida nos lucros, que podem vislumbrar 
chances de êxito no ajuizamento de reclamatórias trabalhis-
tas para reconhecimento de vínculo. Defeitos na redação do 
acordo de divisão de lucros e a verificação de que as partes 
não tinham condições de promover negociações efetivas 
e justas sobre essa questão, que consubstanciam custos de 
transação, podem contribuir para o oferecimento de uma 
ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho. 
Na seara da economia dos contratos, a falta de confiança e 
cooperação entre os sócios, somada à existência de lacuna 
contratual sobre a divisão assimétrica dos resultados, po-
derão estimular a litigância trabalhista contra a sociedade 
por sócios descontentes.

Portanto, a análise econômica dos riscos trabalhistas 
que envolvem a opção ora discutida leva à conclusão de 
que as empresas prestadoras de serviços de saúde devem 
investir em medidas preventivas, haja vista os altos custos 
de transação que podem incidir se os sócios adotarem um 
comportamento negligente. 
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4.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo, examinou-se a questão da distri-
buição desproporcional dos lucros em sociedades limitadas 
prestadoras de serviços de saúde. Em virtude das repercus-
sões econômicas da matéria, consubstanciadas em elevados 
custos de transação caso seja mal equalizada, optou-se por 
empreender uma análise interdisciplinar mediante o uso 
do instrumental da law and economics combinado com um 
estudo normativista sobre os aspectos jurídicos comerciais, 
tributários e trabalhistas da questão.

As principais ferramentas da escola de direito e eco-
nomia foram apresentadas, com ênfase nas desenvolvidas 
pela teoria dos custos de transação e pela economia dos 
contratos. Elementos analíticos sofisticados como custos 
de transação, assimetria de informações e racionalidade limitada 
foram abordados. 

À luz destes instrumentos, procedeu-se uma análise 
normativista da regra que permite a distribuição des-
proporcional dos lucros, mediante revisão da doutrina 
comercialista e da jurisprudência dos Tribunais, e foram 
elencados alguns dos critérios possíveis para balizar esta 
escolha contratual. Em seguida, projetaram-se os riscos 
de natureza tributária e trabalhista a que estão expostas as 
sociedades limitadas que optam por esta forma de divisão 
dos lucros, cotejando-se o exame normativista – pautado 
pela doutrina e, no âmbito fiscal, nas decisões da RFB e 
do CARF – com reflexões jurídico-econômicas.

Diante de todo o exposto, conclui-se que as empresas 
devem adotar medidas preventivas para reforçar a legalidade 
e legitimidade da opção pela distribuição desproporcional 
dos lucros, de modo a mitigar os riscos tributários e traba-
lhistas, tais como (i) a formalização do acordo de distribuição  
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desproporcional de lucros, seja no contrato social ou em 
instrumento apartado; (ii) a fixação de critérios objetivos, 
justos e pertinentes para a assimetria na distribuição dos 
lucros; (iii) a revisão periódica obrigatória da distribuição 
dos lucros; e (iv) a garantia de participação efetiva dos só-
cios nestas deliberações, que devem ser registradas em ata.

REFERÊNCIAS

BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. Curso de direito do 
trabalho. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

BRASIL, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Caderno de 
informação da saúde suplementar: beneficiários, operadoras 
e planos. Rio de Janeiro, ANS, Ano 9, n. 2, jun/2015. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Financiamento público de 
saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

CATEB, Alexandre; VELOSO, Sílvia. Análise econômica do 
inadimplemento contratual oportunista versus o inadimplemento 
eficiente (efficient breach). Revista Virtual da Faculdade 
de Direito Milton Campos. Disponível em: <http://www.
revistadir.mcampos.br/PRODUCAOCIENTIFICA/artigos/
alexandrebuenocatebsilviamechelanyanaliseeconomica.pdf> 
Acesso em: 12.10.2015.

CHEUNG, Steven. Transaction costs, risk aversion and the 
choice of contractual arrangements. The Journal of Law and 
Economics. Vol. 12, Nº 1, 1969.

COASE, Ronald. The problem of social cost. The Journal of 
Law and Economics. Vol. III, out/1960. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 6. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2003. 

______. Curso de direito comercial. v. 2: direito de empresa. 
13. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.



136

COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito e economia. 
5. ed. Tradução de Luis Marcos Sander e Francisco Araújo da 
Costa. Porto Alegre: Bookman, 2010.

GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 3. ed. São 
Paulo: Dialética, 2003.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito contemporâneo 
do trabalho. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. v. 1. 33. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

SZTAJN, Rachel. Sociedades e contratos incompletos. Revista 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
Vol. 101, jan-dez/2006.

TIMM, Luciano (Org.). Direito e economia no Brasil. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: 
teoria geral e direito societário. v. 1. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

TORRES, Heleno Taveira. Direito tributário e direito 
privado: autonomia privada, simulação, elusão tributária. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

WILLIAMSON, Oliver. The economics of organization: the 
transaction cost approach. American Journal of Sociology. 
Vol. 87, Issue 3, nov/1981. 

______. The economic institutions of capitalism: firms, 
markets, relational contracting. New York: The Free Press, 1985.

ZYLBERSZTAJN, Décio. Estruturas de governança 
e coordenação do agribusiness: uma aplicação da nova 
economia das instituições. 1995. 239 fls. Tese de Doutorado 
– Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995.



137

5

DO REGIME DE 
ADMINISTRAÇÃO  
ESPECIAL TEMPORÁRIA  
DAS INSTITUIÇÕES  
FINANCEIRAS EM CRISE

Felipe Falcone Perruci1

5.1. INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea onde o capitalismo 
prevaleceu sobre o socialismo, a empresa passou a exercer 
função preponderante, principalmente levando-se em conta 
o questionamento acerca do papel a ser desempenhado pelo 
Estado nesta ordem, haja vista sua dificuldade em enfrentar 
os problemas sociais e econômicos da atualidade. 

A empresa bancária assumiu importante papel no de-
senvolvimento social e econômico do Estado, especialmente 
em função das inúmeras relações negociais que gravitam 
em torno do negócio bancário.

Em razão disto, o Estado percebeu a necessidade de 
preservar a integridade do sistema financeiro, com programas  

1 Doutorando em Direito Privado pela PUC/MG, mestre em Direito 
Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos, professor 
de Direito da Faculdade Pitágoras, advogado.
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de saneamento e adotando postura austera de fiscalização 
e controle das atividades bancárias.

Nesse contexto, exsurge o Regime De Administração 
Especial Temporária como eficaz meio de saneamento e 
preservação da confiança do mercado no sistema financeiro 
como um todo.

O presente trabalho pretende analisar a sistemática e 
funcionalidade do regime especial de gestão promovido 
pelo Banco Central do Brasil.

Todavia, a exata compreensão do tema reclama o 
estudo de algumas questões incidentes.

O primeiro capítulo apresenta a evolução histórica da 
atividade bancária e o segundo a importância da empresa e 
algumas definições dogmáticas importantes para o melhor 
entendimento do tema.

O capítulo seguinte apresenta as justificativas para o 
controle do Estado e sua intervenção na atividade bancária 
e, posteriormente é apresentado um panorama da legislação 
que trata do tema em seus vários aspectos, dando destaque 
a sua sistemática e efeitos.

Por fim, à guisa de conclusão, são apresentadas as crí-
ticas ao Regime De Administração Especial Temporária.

O objetivo deste geral do presente trabalho é, portan-
to, apresentar a sistemática do Regime De Administração 
Especial Temporária no direito brasileiro.

5.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA  
DA ATIVIDADE BANCÁRIA

Certas práticas bancárias já eram conhecidas no pe-
ríodo histórico da Antiguidade remota, a partir do século 
VI a.C. (ABRÃO, 2005)

 Apesar do pioneirismo dos povos fenícios na prática 
comercial e por ser-lhes atribuída a criação dos primeiros 
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mecanismos bancários, foi na Babilônia que tais práticas 
se disseminaram e ganharam vulto.

As operações de intermediação de crédito entre os 
babilônicos era intensa, especialmente as que se destinavam 
à concessão de empréstimos e antecipações de valores, re-
gistradas em documentos e qualificadas como promessas 
de pagamento ao portador. Como reflexo desta prática 
corriqueira, o próprio Código de Hamurabi tratou de im-
por formalidades ao mútuo e à restrição das taxas de juros. 

Aliado a isso, alguns autores atribuem o desenvolvi-
mento da atividade bancária entre os babilônicos, fení-
cios e egípcios, a necessidade de reduzirem os impactos 
e dificuldades causadas pela dificuldade de transporte de 
dinheiro em espécie, transferindo a pessoa interposta a 
responsabilidade para promover os pagamentos e cobranças 
em locais distantes.2

Entretanto, é reputado aos gregos o mérito de terem 
criado os primeiros centros bancários semelhantes aos dos 
dias de hoje. É de se notar, porém, que não foi o gênio 
grego o responsável direta e isoladamente pela idealização 
da estrutura bancária moderna. Em verdade, os gregos 
cuidaram apenas de aperfeiçoar o que os fenícios haviam 
criados anos antes. 

Os primeiros centros bancários gregos, como era de 
costume em todas as esferas da cultura helênica, tinha como 
pilar a religiosidade. Os negócios desenvolviam-se com 
a participação de um sacerdote que recebia os depósitos 
e promovia empréstimos a juros. Nesse período inicial 
destacaram-se os templos de Delfos, Delo, Samo e Éfeso. 
(RODRIGUES, 2004)

2 A esse respeito vide SANDRONI, Paulo. Novíssimo dicionário 
de economia. Best Seller: São Paulo, 1999.
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Com o desenvolvimento da economia monetária 
entre os helênicos, ganhou destaque na sociedade grega 
uma nova classe social, compostas por banqueiros privados 
e cambistas que controlavam  as atividades bancárias, sendo 
chamados de trapezistas. Essas pessoas eram as responsáveis 
pelas mais variadas atividades mediadoras de crédito, dentre 
elas: o pagamento de contas para clientes, a concessão de 
empréstimos a juros, com garantias ou a descoberto, realiza-
ção de depósitos, financiamento de atividades econômicas, 
especialmente marítimas, interposição no pagamentos que 
envolviam praças distantes, avaliação de moedas, dentre 
outras. (BORGES, 1971)

A ascensão do Império Romano, num primeiro mo-
mento, pouco alterou a sistemática da estrutura bancária 
grega. Isto se dava em função da pequena identificação dos 
romanos com a prática comercial, especialmente em função 
da prevalência de outras atividades, tais como a política, 
a indústria bélica e agrária. Além disso, outro fator que 
dificultou o desenvolvimento das atividades bancárias em 
Roma era sua destacada estratificação social. 

Todavia, a grandiosa expansão do Império, aliada à 
disseminação da moeda fizeram com que a estrutura social 
romana sofresse drástica transformação, com o surgimento 
de uma nova classe de aristocratas chamados de argentá-
rios e numerários, aos quais cabia o privilégio das práticas 
bancárias. (RODRIGUES, 2004)

Interessante observar que todo o arcabouço contábil para 
controle das atividades financeiras em geral, hoje existente, teve 
origem e remonta desse período. É que os argentários eram os 
responsáveis por toda escrituração dos banqueiros, de modo 
que a equivocada anotação das movimentações financeiras, em 
especial da cobrança de dívida dos clientes, culminaria com a 
irremediável perda de sua moradia, como punição.
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Com o ápice das invasões bárbaras, a derrocada do 
Império Romano e a organização dos feudos e, posterior-
mente, dos primeiros Estados Nacionais, a Igreja passou 
a exercer significativa influência na atividade econômica, 
especialmente no que tocava às práticas bancárias. As au-
toridades eclesiásticas exerciam severo controle sobre a 
atividade social e econômica, tendo sido vedada a usura, o 
que contribuiu sobremaneira para o retrocesso à atividade 
agrária e de escambo, culminando com o (quase) desapa-
recimento do comércio bancário.

A despeito do cenário desfavorável para a prática 
comercial, fosse em função do alto grau de interferência 
da Igreja na atividade econômica, ou ainda em função 
da mão forte dos senhores feudais, os pequenos comer-
ciantes passaram a ser organizar sob a forma de corpo-
rações de vários gêneros3, fortalecendo, paulatinamente, 
a atividade comercial.

O alto grau de organização das corporações de ofí-
cio fez com que os comerciantes passassem a exercer 

3 As corporações de ofício ou de mercadores surgiram a partir do séc. 
XII e consistiam na reunião de artesãos e mercadores que contavam 
com seus órgãos de direção e jurisdição próprios. Estas organizações 
alcançaram enorme sucesso político-econômico, a ponto de terem 
sido responsáveis pela conquista de autonomia de algumas cidades 
italianos dos feudos a que pertenciam, destacando Veneza, Florença 
e Gênova. Foi no seio das corporações de ofício ou de mercadores 
que surgiu o Direito Comercial, a partir das normas de caráter 
pragmático, das compilações doutrinárias e jurisprudenciais dos 
julgamentos dos cônsules e, sobretudo, dos costumes. A este respeito 
vide ESTRELLA, Hernani. Curso de direito comercial. José 
Konfino Editor: Rio de Janeiro, 1973, p. 26. Cf. REQUIÃO, Rubens. 
Curso de direito comercial. 25 ed., Saraiva: São Paulo, 2003, p. 
9-12, BORGES, João Eunápio. Curso de direito comercial. 5 
ed., Forense: Rio de Janeiro, 1973, p. 26 e BULGARELLI, Waldírio. 
Direito comercial. 11 ed. Atlas: São Paulo, 1995, p. 29-30
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destacada influência política e administrativa nas socie-
dades medievais. O poder e a riqueza dessa nova classe 
corporativista não só foi o um dos principais elementos 
responsável pelo surgimento do Direito Comercial, mas 
também foi o principal deflagrador do ressurgimento da 
atividade bancária.

Outro fator que deve ser mencionado como respon-
sável pela revitalização das atividades bancárias foi as feiras 
comerciais que reuniam, constantemente, comerciantes de 
diversas regiões da Europa, ganhando destaque as feiras das 
cidades de Veneza, Florença, Gênova e Amalfi.

Num primeiro momento, a atividade restringia-se à 
operações de câmbio de divisas. Posteriormente, passou-se 
a praticar de maneira destacada empréstimos e descontos 
bancários, especialmente por judeus e lombados, haja vista 
que não se sujeitavam à proibição religiosa da usura pela 
imposta pela Igreja Católica. Somente após o fim da con-
denação da prática de juros é que os cambistas medievais 
cristãos passaram a exercer as atividades de banqueiros, com 
a realização de empréstimos e descontos.

Frederico Vianna Rodrigues a esse respeito des-
creve que:

Dentre estes, as ordens eclesiásticas dos Templá-
rios destacaram-se, no século XIII, como verda-
deiras potências financeiras, possuindo agências 
espalhadas tanto no Ocidente como no Oriente 
Recebendo valores em depósitos, alugando seus 
cofres aos nobres, fazendo empréstimos e ante-
cipações a taxas menores do que as praticadas 
por judeus, as ordens dos Templários torna-
ram-se extraordinárias instituições bancárias, 
possibilitando o financiamento das Cruzadas.
(RODRIGUES, 2004)
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Com a reconquista do domínio do Mar Mediterrâneo, 
após inúmeras batalhas entre cristãos e mulçumanos, o trá-
fico comercial se tornou mais intenso, especialmente em 
função das feiras comerciais que eram realizadas na região. 
Esse aumento de mercado e, especialmente, a facilitação da 
intermediação de mercadorias fez com que os negociantes 
de dinheiro acumulassem riqueza, tornando-se os principais 
financiadores das guerras renascentistas. Importante destacar 
que, nesse período, a atividade estatal foi durante muito 
tempo financiada pelos bancos privados, mediante a emissão 
de títulos pelo Estado como garantia pelo recolhimento de 
impostos. A chamada Casa di San Giorgio – corporação 
de credores do Estado – foi organizada exatamente com 
este propósito, atuou como banco até os idos de 1799 e 
tornou-se uma das organizações mais poderosas da Europa.4

A criação da política Mercantilista no século XV, que 
teve como estandarte a valorização da moeda e o acúmulo 
de metais, fez com que a atividade bancária passasse a um 
outro nível. Esse movimento econômico fez com que 
surgissem diversas instituições bancárias, destacando-se o 
Banco de Amsterdã (1609), o Banco de Hamburgo (1619) 
o Banco de Roterdã (1635) o Banco de Rialto (Veneza, 
1587) e o Banco de Sant´Ambrosio (Milão, 1593).5

Com o advento da Revolução Industrial, o crédito 
passou a ser cada vez mais importante para a viabilização 
das atividades econômicas, fazendo com que as instituições 

4 A esse respeito convém conferir artigo da lavra de Fábio Konder 
Comparato Na proto-história das empresas multinacionais: o Banco 
Medici de Florença. In: Direito empresarial: estudos e pareceres, 
Saraiva: São Paulo, 1995, p. 261-270.

5 Cf. REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 23 ed., 
v.I, Saraiva: São Paulo, 2003 e COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de 
direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2003, v. I.



144

bancárias se tornassem imprescindíveis para o desenvol-
vimento econômico e social, proporcionando a criação 
e desenvolvimento de poderosas organizações bancárias 
como as que se observa nos dias de hoje.

5.3. A CRISE BANCÁRIA E O  
CONTROLE DO ESTADO 

5.3.1.	Justificativa	para	o	controle	 
e intervenção do Estado  
nas atividades bancárias

Ultrapassadas estas questões preliminares, importa 
descer à análise da especialidade da empresa bancária para 
observar as justificativas para o controle e intervenção do 
Estado neste setor da economia.

Como sabido, as práticas comerciais e, especificamente 
a bancária, nada mais são do que o aperfeiçoamento dos 
atos praticados pelos comerciantes ainda nos idos da Idade 
Média. Já naquele tempo os responsáveis pelas atividades 
bancárias, sejam os trapezistas na Grécia, os argentários em 
Roma ou ainda os cambistas ou cambiatores, todos realiza-
vam suas atividades de banqueiros utilizando o dinheiro que 
lhes era confiado para emprestá-los a terceiros, exercendo 
seu mister como verdadeiro intermediário de crédito. 

Nos dias de hoje a realidade não é diferente. Os bancos 
continuam tendo com a função destacada de intermediação 
e mobilização de capital dos depositantes, cujos valores 
ultrapassam o próprio capital das instituições. Em verdade 
o capital dos bancos serve mais como uma garantia de suas 
operações do que como objeto de suas atividades. Assim, a 
referência de liquidez e segurança das instituições bancárias 
serão proporcionalmente maiores aos valores dos fundos 
próprios envolvidos. (BOTREL, 2005)
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Por esta razão a doutrina especializada insiste em re-
conhecer aos bancos a função de aplicadores de recursos 
impróprios, posto que seu capital tem a função primor-
dial de constituir fundo de garantia dos depósitos de seus 
clientes, ao passo que os valores dos respectivos depósitos 
destinam-se, a posteriori, a viabilizar a empresa bancária.

Há autores que indagam sobre a legalidade de tais 
operações, uma vez que não há consentimentos expresso 
ou mesmo autorização dos depositários para tais operações. 
(BOTREL, 2005)

Entretanto, a jurisprudência dominante caminha no 
sentido de admitir a realização de tais operações, mesmo 
sem a autorização expressa dos depositários, sob o funda-
mento de que tal prática é da essência dos negócios que 
envolvem instituições bancárias.

Em conclusão, tem-se que a atividade principal dos 
bancos é a intermediação de crédito aliada à sua mobi-
lização. Disto resulta serem os bancos e instituições fi-
nanceiras sociedades empresárias que exercem a empresa 
mediante utilização de recursos monetários próprios e de 
terceiros, na atividade creditícia, podendo, ainda, exercer 
atividades acessórias.

É exatamente esta intensa mobilização de recursos que 
justifica a importância social das instituições financeiras no 
plano econômico.6 

6 É de se observar que as instituições financeiras brasileiras, em sua 
maiorias, estruturam-se de acordo com as normas próprias das 
sociedades anônimas, tendo em vista, sobretudo, a capacidade de 
captação de recursos deste tipo societário. Pensando na importância 
que as companhias podem significar para a coletividade, em função 
da tradição histórica de vultosos empreendimentos desta modalidade 
societária, o legislador impôs normas de conduta aos administradores 
das S/As, com clara conotação social, tendo a sociedade, em última 
instância responsabilidade social. Exemplo disto são os arts. 153 e 
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As sociedades bancárias, empresárias em sua essência, 
são consideradas aquelas que têm por objeto a alocação do 
capital inerte, fazendo com que este cumpra sua função 
econômica e social, que é a de contribuir para a produção 
e desenvolvimento da economia do país. (BOTREL, 2005)

O legislador, a despeito da posição doutrinária con-
vergentes, não cuidou de elaborar conceituação legal de 
banco, limitando-se a apresentar definição legal de insti-
tuição financeira. Nesse sentido a Lei nº 4.595/67, em seu 
art. 17 dispõe:

Consideram-se instituições financeiras, para efei-
tos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas 
públicas ou privadas, que tenham como atividade 
principal ou acessória a coleta, intermediação ou 
aplicação de recursos financeiros próprios ou de 
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e 
a custódia de valor de propriedade de terceiros.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei e da 
legislação em vigor, equiparam-se às instituições 
financeiras as pessoas físicas ou jurídicas que 
exerçam qualquer das atividades referidas neste 
artigo, de forma permanente ou eventual 

Algumas sociedades empresárias, que exercem ativi-
dade própria de empresário sujeito a registro (art.982 do 
Código Civil) e, portanto, são alcançadas pelas normas 
próprias do Direito Empresarial, em determinadas situações, 
podem ser tuteladas por normas próprias de Direito Público.

154 da Lei nº 6.404/76. A par desta realidade, pode-se verificar 
que a importância social das instituições bancárias atua em dois 
planos, em dois sentidos: tanto na direção banco – cidadãos, como 
no sentido inverso, cidadãos – bancos.
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Isto se dá em função da relevância e destaque que po-
dem ocupar no meio social em que se inserem, envolvendo 
interesses maiores do que os fins meramente privatísticos 
do empreendimento, chegando a atingir conotação de 
quase-pública (RODRIGUES, 2004) enquanto para outros 
trata-se de um serviço público (BOTREL, 2005)

A empresa bancária7 pode ser tratada como um exem-
plo limite das entidades cujo funcionamento vincula-se ao 
controle e à regulamentação do poder público.

Ora, atual grau de avanço da organização do siste-
ma financeiro nacional e a indiscutível necessidade de 
crédito de todos os setores da economia justificam e, 
ao mesmo tempo, explicam a necessidade de haver um 

7 De acordo com o Código Civil de 2002 a correta acepção do termo 
empresa está ligado à atividade exercida pelo empresário ou pela 
sociedade empresária. Miguel Reale, em seus comentários ao Projeto 
de Código, entende que o conceito de empresa é composto por “três 
fatores em unidade indecomponível; a habitualidade no exercício 
de negócios que visem a produção ou a circulação de bens ou de 
serviços; o escopo de lucro ou resultado econômico; a organização 
ou estrutura estável dessa atividade”. A proposta do então relator do 
projeto do código Civil Italiano de 1942. Para Haroldo Malheiros 
Duclerc Verçosa, embora haja alguma divergência quanto à correta 
utilização do termo, a empresa nada mais é do que a atividade eco-
nômica organizada para produção do circulação de bens e serviços 
ao mercado. Confira-se: Tem-se afirmado nesta obra, inúmeras vezes, 
que, como conceito, a empresa é a atividade econômica organizada 
pelo empresário, na qual o lucro é buscado como finalidade. Este 
é, na verdade, o sentido próprio adotado pelo Direito quando se 
debruça sobre esse fenômeno. No entanto, a partir de estudo de 
Alberto Asquini que se tornou clássico na literatura jurídica, sabe-
-se que tanto a doutrina quanto, principalmente, o legislador não 
utilizam o termo em sua acepção adequada, encontrando-se outros 
significados ou perfis. Sobre outros conceitos de empresa confira: 
FIUZA, César (coord). Direito e negócios empresariais, Del 
Rey: Belo Horizonte, 2010. 
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tratamento diferenciado por parte do Estado no tocante 
ás atividades bancárias.

Pragmaticamente, o controle ou intervenção do Estado 
na atividade creditícias das instituições bancárias compreen-
de: a proteção da economia popular, a proteção do sistema 
de pagamentos e, por fim, pelo controle da solvência e 
estabilidade do sistema financeira em sua totalidade.

A crise financeira mundial que eclodiu em 2008 a 
partir dos títulos subprime nos Estados Unidos da América 
reacendeu a discussão acerca da necessidade (ou não) de 
aprimorar os mecanismos de controles da atividade bancária 
a fim de salvaguardar o sistema como um todo.

A seguir serão apresentadas concretamente justifica-
tivas para a existência de controle e fiscalização do Estado 
nas atividades financeiras das instituições em crise.

5.3.1.1. A proteção à economia popular

A proteção à economia popular promovida pelo Esta-
do encontra diversas justificativas. A mais consistente delas 
prende-se à hipossuficiência do depositante em conhecer 
ou mesmo autorizar a mobilização do crédito promovida 
pelo banco. Em verdade, a principal motivação dos depo-
sitantes em se verem impedidos de movimentar a quantia 
disponibilizada para o depósito, calca-se nos elementos 
confiança e tempo, presentes em todos os títulos de crédito8, 
e, em especial nas relações bancárias. 

O principal sentido da intervenção do Estado nas 
relações bancárias decorre da necessidade de preservação 
do direito do consumidor em ter seu depósito honrado, 
como historicamente ocorre no país.

8 Confira: COSTA, Wille Duarte. Títulos de crédito. Del Rey: 
Belo Horizonte, 2004.
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Há, entretanto, corrente que reputa como principal 
motivo para a intervenção estatal, a fraqueza contratual 
comum a um vasto universo de personagens que não pos-
suem aptidão para realizar um negócio jurídico bancário.

5.3.1.2. A preservação do sistema de pagamentos

O segundo aspecto a ser considerado no tocante 
à justificativa de intervenção e controle do Estado nas 
atividades bancárias gira em torno da preservação do 
sistema de pagamentos.

É sabido que atualmente a moeda representa a princi-
pal forma de pagamento das obrigações, especialmente nos 
negócios empresariais, podendo ser, tanto da modalidade 
manual, escritural ou eletrônica. 9 

Na medida em que o depositante utiliza a rede bancá-
ria como depositária de seus valores monetários, a tendência 
é que o pagamento de suas obrigações cotidianas dê-se sob 
a forma escritural.

Diversas são as razões para que isto ocorra. Entretanto, 
a facilidade de manuseio da moeda escritural e, especial-
mente, a segurança oferecida pelas instituições bancárias 
na guarda dos valores dos depositantes, são os fatores de-
terminantes para a realização dos pagamentos pelo meio 
escritural. Desta forma, pode o depositante promover 
toda sua movimentação financeira sem a necessidade de 
transportar qualquer valor, utilizando-se, para tanto de 
todo o aparato mecanizado das instituições bancárias, 
tais como cartões, ordens de transferência eletrônicas, via 
internet, cheques etc.

9 Impende diferenciar as duas espécies de moeda: a manual, que é o 
próprio dinheiro – e a escritural, que é representada pelos depósitos 
realizados nas instituições bancárias.
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Modernamente, pode-se observar que os depósitos 
bancários, e por via de consequência a utilização da moeda 
escritural, corresponde à maior parte dos meios de paga-
mento, razão pela qual sua fiscalização tornou-se, cada vez 
mais, importante.

De outro lado, interessante observar que, como 
dito anteriormente, os bancos prestam-se a mobilizar 
capital, na expectativa de que todos os seus depositan-
tes não sacarão seus valores de forma simultânea. Se tal 
fato ocorresse, certamente os bancos não conseguiriam 
honrar seus compromissos, na medida em que apenas 
partes dos depósitos à vista fica à disposição imediata dos 
depositantes, sendo o restante utilizado em operações 
ativas. (RODRIGUES, 2004)

Essa possível vulnerabilidade dos bancos diante do 
comportamento de seus depositantes deve ser objeto de 
observação do Estado, a fim de evitar que um efeito-do-
minó possa ocasionar o colapso do sistema de pagamentos, 
por falta de recursos depositados nas instituições financeiras. 

 Nelson Abrão em sua obra sobre Direito Bancário é 
categórico a afirmar que 

Nada pior do que a derrocada do banco e sua 
situação falimentar, que gera efeito cascata, atinge 
outras instituições e leva risco e insegurança para 
todo o mercado, fazendo crescer a preocupação 
internacional no ditar regras que eliminem o 
pânico de imprevisíveis impactos da falta de 
liquidez, tanto em países desenvolvidos como 
naqueles nessa direção. (ABRIL, 2005)

Portanto, sendo os bancos de relevante importância 
para a economia nacional e, indiretamente, para a harmonia 
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econômica mundial, é dever do Poder Público manter ri-
gorosa fiscalização, especialmente em caráter preventivo das 
instituições bancária para que seja preservado o importante 
sistema de pagamentos, com o objetivo de antever situações 
limites de vulnerabilidade e insolvência.  

5.3.1.3. A manutenção da solvência e  
estabilidade do sistema financeiro

Por fim, o terceiro aspecto a ser observado diz respeito 
à necessidade de manutenção da solvência e estabilidade 
do sistema financeiro.

É sabido que a insolvência e a posterior quebra de um 
banco produz efeitos sistêmicos na sociedade, muitas vezes 
em grandes proporções. Por este motivo sua insolvência 
não pode ser analisada de forma isolada.

Em verdade, a crise de uma instituição financeira, 
culminada com sua liquidação extrajudicial ou mesmo 
falência, possui desdobramentos macroeconômicos, capazes 
de afetar todo o sistema financeiro e, em última instância, 
a economia de um país.

Deve-se observar, neste ponto, que a confiança tratada 
anteriormente, e que é a responsável pela criação do binô-
mio bancário e pelo funcionamento do sistema bancário, 
é colocada em xeque em sociedades que dispõe de um 
sistema financeira frágil ou incapaz de atender às necessi-
dade e aos estímulos do mercado e da política econômica. 
(RODRIGUES, 2004)

Em função desta possibilidade de descrédito do sistema 
financeiro nacional é que o Pode Público deve intervir de 
maneira contundente nas instituições bancárias que possam 
causar crises macroeconômicas com desdobramentos no 
plano interno, como também externo. 
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Essa internacionalização doe efeitos negativos das 
crises bancárias foi muito bem anotada por Sérgio Botrel, 
ao assinalar, amparado nas lições de Rosa Maria Lastra que 

Outrossim, não se pode olvidar que, nos termos 
do que já foi colocado, em razão da interna-
cionalização do mercado financeiro, os efeitos 
sistêmicos das crises bancárias internas podem 
se expandir além das fronteiras nacionais , re-
percutindo em nível mundial. Consequência 
disso é que em um mundo onde os bancos 
não são mais a preocupação nacional, assegurar 
uma coordenação de práticas de supervisão 
internacional torna-se algo imperativo. (BO-
TREL, 2005)

Neste contexto, não só a quebra de instituições de 
grande porte é capaz de produzir efeitos danosos ao sis-
tema financeiro nacional. Pelo contrário. Até mesmo ins-
tituições consideradas pequenas e de menor importância 
no cenário econômico poderão causar danos, em efeito 
cascatas, a diversas outras instituições e ao mercado e ao 
sistema em geral. 

De fato, a propagação dos efeitos em dominó das crises 
bancárias ultrapassam a esfera jurídica e econômica daqueles 
que estão diretamente envolvidos com a instituição insol-
vente. Tais colapsos financeiros podem ser caracterizados 
pelo contágio generalizado do sistema.

Esta possibilidade tem como justificativa primordial 
o fato de ser a confiança do público depositante e dos 
investidores no sistema como um todo, e não apenas em 
determinadas instituições.

A atuação do Estado, portanto, deve ser preventiva.
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De outro lado, deve-se observar que as crises das 
instituições financeiras não podem ser consideradas ele-
mentos isolados ou individuais para o descrédito do sistema 
bancário em geral.

Há situações em que escândalos envolvendo conduta 
de administradores de bancos de igual modo podem causas 
instabilidade e descrença nas instituições e, eventualmente, 
no próprio sistema.

Para resguardar a integridade do sistema como um 
todo, deve o Estado promover eficiente supervisão e fis-
calização pormenorizada das atividades dos bancos, em 
especial, dos atos de seus administradores.

Para a manutenção da ordem financeira e monetária 
o Estado estruturou o Sistema Financeiro Nacional em 
subsistemas de caráter normativo –que controla o outro 
sistema por meio de normas expedidas pelas autoridades 
monetárias, sendo composto pelo Conselho Monetário 
Nacional, pelo Banco Central do Brasil, e pela Comissão 
de Valores Mobiliários - e operativo – que é integrado 
pelas instituições financeiras públicas e privadas que 
atuam no mercado.

5.4. O REGIME DE ADMINISTRAÇÃO 
ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET)

No capítulo anterior demonstrou-se a necessidade 
de controle e intervenção do Estado na empresa bancária, 
sempre tendo como foco a manutenção da estabilidade 
do sistema financeiro em âmbito nacional e internacional. 

Atendendo a este reclame, o legislador disciplinou di-
versas modalidades de procedimentos extrajudiciais aplicá-
veis às instituições financeiras em crise, dos quais se destaca 
o regime da administração especial temporária (RAET).
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Antes de adentrar na análise específica deste proce-
dimento, mister traçar um breve panorama histórico dos 
regimes especiais de intervenção do Poder Público nas 
instituições bancárias.

5.4.1. Breve escorço histórico da legislação 
intervencionista no setor bancário

A primeira referência legal que se tem acerca do 
tratamento distinto das empresa bancárias insolventes é o 
Decreto nº 3.308 de 17 de setembro de 1864. Das dispo-
sições concernentes a esta norma, destacavam-se a possibi-
lidade de concessão de moratória geral, com a suspensão e 
prorrogação, por sessenta dias, dos vencimentos dos títulos 
e obrigações do credor.10

Tempos à frente, com a consolidação do Estado Liberal, 
cessou o tratamento diferenciado das instituições financei-
ras, com o advento da Lei de Falências que instaurou um 
regime único para as sociedades comerciais.

Com a Grande Depressão de 1929, o governo brasilei-
ro alterou a normatização das empresas bancárias em crise, 
criando a liquidação extrajudicial e expediu o Decreto nº 
19.476, com regulamentação dada pelo de nº 19.634, de 
18 de janeiro de 1931.

Importante alteração na estrutura normativa das ins-
tituições bancárias foi percebida com o advento, de 1964, 

10 Este fato é atribuído à crise econômica pela qual passou a casa 
bancária José Alves Souto & Cia, à época o maior banco do Impé-
rio. A esse respeito vide VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. 
A responsabilidade civil especial dos administradores e 
controladores de instituições financeiras, e a responsabi-
lidade de outras pessoas a elas relacionadas, nos regimes 
extraordinários do direito brasileiro. São Paulo: USP, 1990, 
Tese de Doutoramento.
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da Lei nº 4.595, que conferiu ao Banco Central do Brasil 
competência para intervir em ditas instituições.

Todavia, em 13 de março de 1974 foi promovida 
verdadeira revolução legislativa com a criação da Lei nº 
6.024, de 13 de março de 1974, na qual foi disciplinada 
a intervenção e liquidação extrajudicial das instituições 
financeiras, que ainda encontra-se em vigência.

O regime da administração especial temporária, por 
sua vez, somente veio a ser instituído com o advento do 
Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, tendo 
sido aditado pelo Decreto-Lei nº2.327, de 24 de abril do 
mesmo ano.

Neste contexto, merece ser destacada, ainda, a Lei nº 
9.447, de 14 de março de 1997, que impôs responsabilida-
de solidárias dos controladores de instituições financeiras 
submetidas aos regimes especiais de intervenção, reforçando 
o poder do Banco Central do Brasil, no exercício de seu 
mister. (BOTREL, 2005)

5.4.2. Caráter preventivo das  
medidas intervencionistas

Como visto anteriormente, o elemento basilar para o 
bom funcionamento do mercado financeiro é a confian-
ça dos depositantes/investidores no sistema, e, por via de 
consequência, nas instituições bancárias.

As disciplina legal dos regimes especiais de interven-
ção, possui exatamente o objetivo de preservar e manter a 
credibilidade e solidez deste mesmo sistema. 

O objetivo da norma, portanto, não é outro senão 
possibilitar a adoção de medidas preventivas pelo próprio 
Poder Público, capazes de evitar ou, em última instância, 
minimizar as consequências do estado de insolvência das 
instituições bancárias e seus efeitos sistêmicos no mercado. 
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A par disto, a atuação do Banco Central do Brasil deve 
ser encarada como o exercício de verdadeiro poder-dever 
de cautela. 

A perfectibilização deste escopo, “abrange limi-
tes prudenciais, vedações e requisitos e prestações de  
informações aos quais os bancos se encontram submeti-
dos” (RODRIGUES, 2004), sendo conferido ao Banco 
Central amplos poderes para fiscalizar operacional e ad-
ministrativamente a atuação das sociedades bancárias e, 
em especial, de seus administradores.

A política adotada no Brasil ao longo dos últimos 
anos tem sido fortemente influenciada por uma aborda-
gem prudencial de supervisão. O histórico de instabili-
dade monetária e de fragilidade do sistema financeiros 
impuseram implantação de uma conduta austera por parte 
do Banco Central. 

Pode-se concluir, portanto, que a determinação de 
medidas acautelatórias e intervencionistas por parte do 
Banco Central afiguram-se como instrumento eficaz para 
a manutenção do principal elemento integrador do sistema 
bancário: a confiança.

5.4.3. Disciplina legal 

O regime da administração especial temporária é um 
instrumento colocado à disposição do Banco Central do 
Brasil que dever ser implementado na hipótese de não 
serem eficazes as medidas acautelatórias ou ainda no caso 
de as mesmas não terem surtido o efeito necessário.

A Lei nº 6.024/74 prescreve duas modalidades de pro-
cedimentos extrajudiciais aplicáveis às instituições bancárias 
em crise, a saber, liquidação e intervenção.

O regime da administração especial temporária surgiu 
com a edição do Decreto-Lei nº 2.321/87. A nova regu-
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lamentação dividiu a doutrina em torno da manutenção 
ou não do regime da intervenção.

Para Nelson Abrão (2005), referido Decreto promoveu 
a substituição do regime da intervenção pela administração 
especial temporária

Com a edição do Decreto-Lei nº 2.321, de 
25 de fevereiro de 1987, a intervenção foi 
substituída pelo regime da administração es-
pecial temporária.

Para o citado autor, são dois os motivos que conduzi-
ram a esta substituição: o primeiro gira em torna da pro-
priedade de se regular a matéria por decreto-lei; o segundo 
diz respeito à ponderação de norma jurídicas, ou seja, se 
um decreto-lei pode revogar uma lei.(ABRÃO, 2005)

Para compreensão do primeiro aspecto, deve-se ob-
servar que a Constituição de 1969 autorizava Chefe do 
Executivo a expedir decretos-leis em casos de emergência 
ou de relevante interesse público, sobre matérias que ver-
sassem sobre finanças públicas. Entretanto, segundo o autor, 
“as instituições financeiras sob o regime de empresa, mesmo 
as públicas, se inserem na órbita do Direito Privado, não 
havendo cogitar se tratar de matéria de finanças públicas, 
que são aquelas que dizem respeito ao Estado como pessoa 
jurídica de Direito Público.” (ABRÃO, 2005)

Assim, conclui que a matéria jamais poderia ser re-
gulada por Decreto-Lei.

Abstraindo da questão atinente à legitimidade ou pro-
priedade da norma que regula o procedimento, prossegue o 
autor aduzindo que “é ato atentatório aos mais elementares 
princípios de axiologia jurídica a pretensão de revogar-se, 
ainda que parcialmente, lei por decreto-lei (...)” (ABRÃO, 
2005) Esta afirmação leva em conta a redação do art. 19 do 
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Decreto-Lei que admite aplicável à administração especial 
temporária as disposições da Lei nº 6.024/74 que com ele 
eventualmente não colidissem.

Por isto, entende que atualmente encontram-se em 
vigor duas modalidades de procedimentos extrajudiciais das 
instituições financeiras: a administração especial temporá-
ria, regulada pelo Decreto-Lei nº 2.321/87 e a liquidação 
extrajudicial, regulamentada pela Lei nº 6.024/74, restrita 
àquilo que não colida com o instituto do regime especial 
de administração temporária.

Entretanto, recorrentemente a doutrina especializada 
discorda do posicionamento do autor em comento. Frede-
rico Viana Rodrigues (2005), amparado nos ensinamentos 
de Luiz Alfredo Paulin entende que “o Decreto em questão 
não teve o condão de revogar os dispositivos que tratam 
da Intervenção Administrativa”(RODRIGUES, 2005) 
Argumenta que ambos os regimes não são incompatíveis, 
não havendo, portanto, que se cogitar de qualquer espécie 
de revogação. E assevera

Com efeito, o simples fato de haver sido im-
plementado um novo regime especial, com 
procedimento e efeitos diversos dos da Inter-
venção Administrativa, não fez com que esta 
desaparecesse do ordenamento jurídico pátrio. 
A Administração Especial Temporária não subs-
tituiu nem complementou a Intervenção. São 
dois regimes distintos, cada qual com normas 
próprias, cabendo ao Banco Central optar pela 
adoção da Intervenção ou da Administração 
Especial Temporária, aplicando-se as normas 
da Lei nº 6.024/74 ou do Decreto-Lei nº 
2.321/87. O próprio legislador fez questão de 
salientar que os institutos subsistem paralela-
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mente, ao dispo, no art. 1º da Lei nº 9.447, de 
14 de março de 1997, que a responsabilidade 
solidária controladores prevista no Regime De 
Administração Especial Temporária aplica-se 
também à Intervenção Administrativa.(RO-
DRIGUES, 2005)  

Em nota de rodapé, o Sérgio Botrel (2005) expõe sua 
posição no mesmo sentido, ao asseverar que

De fato, considerando que o novo regime ins-
tituído confere ao Bacen um instrumento mais 
eficaz do que aquele da intervenção extrajudi-
cial, esta parecia ter caído em desuso, em que 
pese a vigência deste regime ter sido ratificada 
quando da ingerência do Bacen no Banco San-
tos S/A, em meados de novembro de 2004. Na 
verdade os dois regimes coexistem, afirmação 
esta confirmada quando da edição da Lei nº 
9.447/97, que, no art. 5º, reconhece a vigência 
de ambos os regimes de intervenção.

De fato, a posição mais correta parece ser a que admite 
a co-existência dos dois regimes de intervenção, uma vez 
que lei posterior reafirmou esta possibilidade.

5.4.4. Particularidades do regime 

O Regime De Administração Especial Temporária tem 
com principal fundamento possibilitar a recuperação e a 
reorganização da sociedade bancária, buscando evitar sua 
liquidação pela autoridade bancária, que somente poderia 
ser aplicada depois de constatada a impossibilidade de sa-
neamento da instituição. Nesse sentido, curial transcrever 
a lição do jurista Francisco José de Siqueira (2001)
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Convém aqui destacar a existência de um duplo 
objetivo que se procura atingir com a decretação 
da medida de intervenção ou de liquidação ex-
trajudicial na instituição bancária: por um lado, 
diante da hipótese relacionada com a ocorrência 
de eventual risco sistêmico, está o propósito 
de sanear o mercado; por outro, em função do 
interesse geral que se encontra ameaçado, o 
intuito de resguardar os direitos dos credores 
da empresa.11

5.4.5. Pressupostos

É inegável que a administração especial temporária 
representa significativa ingerência do Poder Público. Em 
função da relevância social do procedimento, o mesmo 
somente poderá ser implementado se atendidos os casos 
taxativamente previstos em lei. 

Assim, terá guarida o procedimento em comento, a 
teor dos arts. 1º do Decreto-Lei nº2.321/87 e 2º da Lei 
nº 6.024/74, nas hipóteses de ocorrer, segundo Nelson 
Abrão (2005)

a) prática reiterada de operações contrárias às 
diretrizes de política econômica ou financeira 
traçadas em lei federal; 

b)existência de passivo descoberto; 

c) descumprimento de normas referentes à conta 
de reservas bancárias mantida no Banco Central 
do Brasil; 

11 SIQUREIRA, Francisco José de. Instituições financeiras: regimes 
especiais no dirieto brasileiro, Revista de Direito Bancário, do 
Mercado de Capitais e da Arbitragem, nº 12, abril-junho de 
2001, Revista dos Tribunais: São Paulo, p. 45
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d) gestão temerária ou fraudulenta se seus ad-
ministradores; 

e) prejuízo decorrente de má administração que 
sujeite a risco seus credores; 

f) reiteradas infrações a dispositivos da legislação 
bancária, na regularizadas após determinações 
do Banco Central do Brasil, no uso de suas 
atribuições de fiscalização; 

g) atos mencionados no art. 94 da Lei nº 11.011, 
de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de Falências), ou 
seja, impontualidade ou  prática dos chamados 
atos de falência, havendo possibilidade de evi-
tar-se a liquidação.

Além destes pressupostos, o autor indica ainda outros 
seis atos que poderiam ser reputados ruinosos que não se 
encontram disciplinados na lei falimentar. Assim, entende 
que no do Decreto –Lei nº 2.321/87, a má-gestão, a con-
duta conflitante com as regras de política econômica ou 
financeira federais e bancária e seus desdobramentos, além 
de responsabilizarem os administradores, pode ensejar a 
adoção do regime especial de intervenção. (ABRÃO, 2005)

5.4.6. Efeitos da decretação  
e seu procedimento

A análise dos efeitos da decretação do regime especial 
de administração temporária é de alta relevância e deve ser 
tomada sob dois planos: no plano interno, que diz respeito 
ao funcionamento da sociedade, e no plano externo, na 
relação entre a entidade bancária e o mercado.

No plano interno, a decretação do regime especial não é 
capaz de promover a interrupção das atividades da sociedade 
bancária. Antes, porém, deve haver continuidade dos negócios.
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Não se pode confundir os efeitos deste procedimento 
com os efeitos da falência. Não há, portanto, vencimento 
antecipado das obrigações; suspensão da fluência dos pra-
zos das obrigações vincendas anteriormente contraídas ou 
tampouco a inexigibilidade dos depósitos já existentes à 
época de sua decretação. (ABRÃO, 2005)

No âmbito da administração da sociedade, a decre-
tação do regime especial impõe a imediata substituição 
dos administradores da sociedade bancária. A gestão da 
sociedade bancária passará a ser exercida por um conselho 
diretor nomeado pelo Banco Central do Brasil.

Os membros do conselho diretor submetem-se às 
mesmas limitações e impedimentos dos administradores 
das sociedades empresárias.

A responsabilidade dos membros do conselho diretor 
é agravada pelo fato de responderem com seu próprio pa-
trimônio por eventuais irregularidades e ganha contornos 
ainda maiores na medida em que respondem, também, 
por erros na gestão da sociedade sem qualquer ressalva. 
(ABRÃO, 2005)

A nomeação dos membros do conselho diretor é 
realizada de acordo com os interesses do Banco Central, 
sendo, inclusive o número de seus componentes determi-
nado pela Autarquia.

Os novos administradores disporão de todos os poderes 
ordinários de gestão, devendo, no entanto, serem autori-
zados pela Autarquia para a prática daqueles especiais que 
eventualmente se apresentarem como necessários.

Imediatamente após a investidura na função, os mem-
bros do conselho deverão: a) eleger seu presidente; b) 
estabelecer as atribuições e poderes de cada um; c) adotar 
as providências dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 6.024/74 
(ABRÃO, 2005), ou seja, .arrecadar todos os livros e  
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documentos, levantar o balanço geral, elaborar o inventário 
de bens e exigir dos ex-administradores a declaração do 
art. 10 da Lei nº 6.024/74 e apresentar relatório completo 
de exame da escrituração. (NEGRÃO, 2004)

É de se notar que não há qualquer referência legal 
acerca da remuneração dos membros do conselho diretor, 
como ocorre, por exemplo, na falência com a nomeação 
do síndico/administrador e do liquidante.

Entretanto, tal omissão pode ser solucionada a partir 
da exegese do art. 9º do Decreto-lei, ao autorizar o Banco 
Central a utilizar recursos da Reserva Monetária visando 
o saneamento econômico-financeiro da instituição.

A omissão da lei e a possibilidade de utilização dos recur-
sos da Reserva denotam o grande poder de arbítrio do Banco 
Central no Regime De Administração Especial Temporária.

Entretanto, a utilização de tais recursos somente será 
operada após autorização do Conselho Monetário Nacio-
nal, em situações excepcionais, nos termos do art. 12 da Lei 
nº 5.143/66, a saber: a) recomposição do patrimônio de 
sociedade e instituição financeira integrante do sistema de 
distribuição no mercado de capitais, com o saneamento de 
seus ativos e passivos; b) no pagamento total ou parcial do 
passivo de qualquer das instituições e sociedades referidas 
anteriormente, por meio de cessões e transferências dos 
créditos, direitos e ações, a serem efetivados pelo Banco 
Central. (ABRÃO, 2005) 

Por outro lado, no plano externo, ou seja, na relação 
entre a sociedade bancária e o mercado, inquestionavel-
mente haverá abalo do elemento confiança, de que se já 
tratou. Efetivamente, a missão do Banco Central ao decretar 
o regime especial tem por escopo, além de sanear a institui-
ção, em última análise, recuperar a confiança e credibilidade 
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do mercado na sociedade bancária e, sobretudo, no sistema 
como um todo.

5.4.7. Cessação

Como dito, o conselho diretor no momento em que 
assume suas funções à frente da sociedade bancária deve 
elaborar um relatório circunstanciado das atividades da 
entidade, em especial de sua escrituração.

Apresentado o relatório, Autarquia Federal poderá 
adotas diversas providências, a seu prudente critério, tendo 
em mira o término da regime especial de administração 
temporária. Ricardo Negrão (2004) destaca que após a 
apresentação do relatório, o Banco Central poderá optar 
por sete diferentes caminhos, a saber:

transformação da sociedade, consistente na al-
teração de sua estrutura societária, desde que 
convocada assembleia geral, antes da deliberação 
do presidente do conselho diretor;

incorporação da sociedade a outra, situação em 
que a sociedade poderá ser absorvia por uma 
sucessora em todos os seus direitos e obriga-
ções. É prudente que sejam ouvidos os sócios 
da sociedade, antes da deliberação do presidente 
do conselho.

fusão com outra instituição, compreendendo a 
reunião de duas sociedades em uma nova, que 
lhe sucederá em todas as obrigações e direitos. 
Do mesmo modo, torna-se necessária a oiti-
va dos demais sócios, que poderão, inclusive, 
exercer seu direito de recesso, assim como na 
hipótese anterior; 

cisão patrimonial, momento em que parcela 
do seu patrimônio será transferido para outras 
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sociedades, constituídas para este fim ou já exis-
tentes no mercado, igualmente devendo serem 
ouvidos os sócios; 

transferência do controle acionário, tida como 
uma sub-espécie de cisão, com a transferência 
de parte do patrimônio aliada à administração 
de pessoas que assumam a sociedade; 

desapropriação de ações do capital social, obser-
vando os critérios constitucionais de defesa do 
consumidor e proteção da concorrência; 

decretação da liquidação extrajudicial.

Em verdade, estas opções da Administração nada mais 
são do que as formas de se encerrar o regime especial de 
administração temporária, de acordo com o prudente ar-
bítrio do Banco Central. 

Seja qual for a medida implementada, importa observar 
que o ato do Banco Central é discricionário, devendo, no 
entanto, por medida de cautela, ser precedido de audiência 
dos sócios, e, especialmente tendo como parâmetro critérios 
rigorosamente técnicos.

5.4.8. Críticas ao regime de administração 
especial temporária

O Regime De Administração Especial Temporária, 
sem dúvida, representou enorme avanço no tratamento 
das crises de instituições financeiras. E mesmo tendo sido 
publicado em 1984 ainda hoje se mostra de fundamental 
importância para a preservação do sistema de pagamentos 
e da atividade bancária em geral.

A importância em traçar políticas públicas com vistas a 
promover o saneamento das entidades bancárias, preservan-
do a confiança e credibilidade dos investidores e depositantes  
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no sistema financeiro em geral, é inquestionável. Embora 
se possa discutir o nível ideal de interferência do Estado 
no mercado em geral e mais especificamente nas atividades 
bancárias, não nos resta dúvidas de que uma ação preven-
tiva e tempestiva das autoridades parece ser o caminho 
mais adequado, pois pode reduzir os custos de transação e 
garantir maior eficiência ao sistema.

Todavia, mesmo que o regime especial atualmente 
conviva em harmonia com o instituto da intervenção, sua 
funcionalidade não é imune a críticas.

De fato, a legislação que disciplina o regime especial 
não traz diretriz específica a respeito do destino da socie-
dade em caso de recuperação plena da empresa bancária. 

Todavia, tendo sido admitida a implantação do regi-
me, cabe ao Banco Central determinar os procedimentos 
necessários para o retorno integral, sob o ponto de vista 
administrativo da sociedade ao antigos gestores, sem maiores 
embaraços, pautando, sempre, pelos princípios da publici-
dade dos atos e, especialmente, da legalidade.

De outra senda, importante observar que a prerrogativa 
conferida ao Banco Central para utilização de recursos 
da Reserva Monetária para promoção do saneamento 
de instituições financeiras é elemento que causa receio e 
preocupação na sociedade em geral. 

Esta afirmativa encontra amparo, inclusive, nas palavras 
de Rosa Maria Lastra, que após analisar diversos estágios da 
supervisão do Estado das atividades bancárias, assim preleciona

Dos quatro estágios do processo de supervisão 
bancária, o mais difícil e oneroso é o último: a 
administração de crises. Quando um banco que-
bra ou perde a confiança do mercado, o governo 
geralmente intervém, se teme o efeito sistêmico. 
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O papel das autoridades públicas em uma crise, 
através do papel de doador de último recurso 
do Banco Central, através do seguro de depósito 
governamental e através de diversos tipos de pa-
cotes de salvamento, é uma das maiores razões que 
justificam a regulamentação e supervisão públicas. 
Há uma relação entre o montante de proteção 
oficial e o montante de supervisão oficial.

(...)

Menos proteção oficial é o preço que os bancos 
deverão pagar pela maior crença na supervisão 
de mercado. (LASTRA, 2000)

Do mesmo modo que o conselho diretor deve man-
ter o mercado informado sobre as atividades praticadas 
durante a gestão especial, a fim de manter a segurança e 
credibilidade do regime, deve o Banco Central apresentar 
justificativas técnicas suficientes para afastar qualquer pecha 
de dúvida, acerca da utilização dos recursos públicos para 
o saneamento da instituição financeira.

Não bastasse o receio do mercado com o caráter 
discricionário do ato do Banco Central que decreta o 
Regime de Administração Especial Temporária, a maior 
crítica a este procedimento repousa nos altos custos de sua 
manutenção, especialmente nos casos em que o estado de 
insolvência da instituição torna-se irrecuperável.

Na prática, o Regime de Administração Especial 
Temporária tem sido pouco utilizado e, na mais das vezes, 
como mero antecessor do de um regime  de intervenção 
do Banco Central.12 

12 O Banco Central do Brasil (BACEN) publica a relação de institui-
ções que estão sob algum regime especial (intervenção, liquidação ou 
regime especial de administração temporária - RAET) no endereço 
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 Significa dizer que o Banco Central poderia inten-
sificar sua fiscalização e adotar ações preventivas para fazer 
valer o Regime de Administração Especial Temporário com 
mais eficiência, evitando-se a decretação de intervenções 
que, a depender do transcurso do tempo, poderá causar 
mais prejuízos aos correntistas e demais credores. 

5.5. CONCLUSÃO

Com a consolidação do capitalismo como sistema 
político-econômico na sociedade moderna, a empresa 
passou a exercer função preponderante, sendo, em grande 
parte, responsável pela manutenção, crescimento e desen-
volvimento do Estado, quer atuando como fomentadora 
da economia, quer na geração de empregos e recursos, 
ou sendo uma interlocutora ágil e dinâmica que dialoga 
constantemente com o mercado consumidor.

Dentro desta realidade, a empresa bancária, entendi-
da em sua correta acepção de mera atividade econômica 
organizada pela sociedade empresária, no caso os bancos, 
assumiu papel de destaque na sociedade.

Sua importância para o funcionamento do sistema 
financeiro nacional é tamanha, que atualmente envolve 
interesses e valores maiores do que os fins privatísticos do 
empreendimento, chegando a atingir, conforme alguns 
autores,  conotação de quase-pública ou mesmo como 
verdadeiro serviço público, sendo determinantes par o 
fortalecimento das bases monetárias do Estado.

<http://www4.bcb.gov.br/Lid/Liquidacao/default.asp>. Uma 
análise de tais informações indica que o Regime de Administração 
Especial Temporária - RAET atualmente não é indicado com ativo 
dentre as 1.120 instituições que se estão sujeitas a algum regime 
imposto pelo BACEN e foi decretado em somente 64 ocasiões.
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Este fato justifica o controle e/ou intervenção do Poder 
Público na atividade creditícias das instituições bancárias.

O Regime De Administração Especial Temporária 
(REAT) surgiu com o objetivo de otimizar as políticas de 
controle e saneamento das instituições financeiras em crise, 
a fim de preservar a confiança e credibilidade do mercado 
no sistema financeiro como um todo.

No plano principal de sua existência, ocupa-se de 
tentar evitar eventual colapso financeiro com a quebra 
ou liquidação de uma instituição financeira promovendo 
o saneamento da instituição, mediante diversas práticas, 
inclusive, com a inserção de capital público na entidade.

Ficou demonstrado no presente trabalho que o atu-
al regime não é imune a críticas, especialmente aquelas 
voltadas para o alto grau de discricionariedade do Banco 
Central, desde sua decretação até a definição do destino 
da sociedade a ser saneada. 

Sob outro aspecto, diversas críticas recaem sobre os al-
tos custos de manutenção da administração especial tempo-
rária, bem como pelo receio de desequilíbrio na utilização 
dos recursos provenientes da Reserva Monetária nacional 
para o saneamento das empresas bancárias em crise.

Certo é, que tratando-se de ato de intervenção e todos 
os seus consectários de especial gravidade e especificidade, 
de natureza administrativa e discricionária, a verificação 
pormenorizada de todos as circunstância autorizativas da 
decretação, impõe-se de modo imperativo, a fim de evitar 
maiores custos de transações e ineficiência do sistema como 
um todo num cenário de crise. 

A medida em estudo deve ter caráter acautelatório, 
preventivo e diligente, para que seja afastada qualquer possi-
bilidade de descrédito do Sistema Financeiro Nacional com 
o Regime de Administração Especial Temporária (RAET). 
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Somente uma atuação cautelosa e diligente do mem-
bros do conselho diretor, desde a gênese do regime de 
administração, até sua cessação, poderá viabilizar o sane-
amento da instituição financeira em crise e o alcance se 
seus objetivos.

A despeito das diversas críticas formuladas pela dou-
trina, o presente regime intervencionista revela-se como 
importante ferramenta à disposição do Poder Público, 
mas que vem sendo pouco utilizada na prática,  para a 
manutenção da credibilidade do sistema financeiro e, por 
via de consequência, para viabilizar o crescimento e desen-
volvimento econômico, devendo observar estritamente o 
arcabouço regulatório, sem negligenciar a necessidade de 
redução dos custos de transações e a eficiência do sistema 
financeiro como um todo.
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6

PAPEL DO JUIZ NO  
ESTADO CONSTITUCIONAL 
MEDIANTE ANÁLISE 
ECONÔMICA DO DIREITO

Alexandre Bueno Cateb1

Alderico Kleber de Borba2

6.1. INTRODUÇÃO

O texto traz, em seu bojo, apontamentos sobre a 
atuação judicial num direito de textura aberta, através das 

1 Doutor em Direito Comercial pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (2003), fez sua graduação em Direito pela Faculdade de Di-
reito Milton Campos em 1995. Professor dos cursos de graduação 
e mestrado em Direito na Universidade FUMEC, nas disciplinas 
Direito Empresarial e Análise Econômica dos Contratos. Professor 
de Direito Civil do curso de graduação do IBMEC/MG. É funda-
dor e ex-presidente da Associação Mineira de Direito e Economia 
AMDE. Fundador, ex-presidente e atual diretor tesoureiro da Asso-
ciação Brasileira de Direito e Economia ABDE. Editor da Revista 
da Associação Mineira de Direito e Economia (RAMDE). Autor 
de livros e artigos e advogado atuante em Direito Empresarial, 
Societário e Contratual, desenvolve pesquisas nas áreas do Direito 
Empresarial e Análise Econômica do Direito.

2 Mestrando em Instituições Sociais, Direito e Democracia, na linha 
de pesquisa: Esfera Pública, legitimidade e controle – Universidade 
Fumec, Belo Horizonte-MG. Advogado. Professor do Centro de 
Ensino Superior de São Gotardo/MG – CESG.
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ideologias consagradas na Constituição de 1988, tendo por 
escopo a análise do papel do juiz no Estado Constitucional 
mediante a análise econômica do direito.

Fez-se uma análise do movimento constitucionalista 
pré-moderno ao neoconstitucionalismo, compactuando 
os ideais deste movimento com as perspectivas constitu-
cionais na atualidade. Dentre estas, a função do juiz em 
concretizar os direitos. Para isso, fez-se rubricas da Análise 
Econômica do Direito e de que maneira esta escola pode 
ser útil na interpretação e aplicação do direito, visando 
alcançar segurança jurídica, efetividade e previsibilidade 
nas decisões judiciais.

Os métodos para a captação e processamento de in-
formações com o objetivo de resolver os problemas in-
vestigados consistiram em analisar a realidade de maneira 
crítica, à luz de concepções teóricas com a finalidade de 
desenvolver a capacidade de observar, selecionar e organizar 
cientificamente os fatos da realidade.

Para a consecução de tal fim, utilizou-se os métodos 
dedutivo, dogmático e bibliográfico. Valeu-se do processo 
metodológico histórico e comparativo.

6.2. CONSTITUCIONALIZAÇÃO  
DO DIREITO BRASILEIRO

Na ideologia neoconstitucional, a Constituição Bra-
sileira de 1988 instituiu o Estado Democrático e Social 
de Direito no país, consolidando e buscando efetivar as 
liberdades e garantias fundamentais, incluindo na ordem 
jurídica princípios antes nunca garantidos3.

3 Luís Roberto Barroso et al (2006, p. 329) asseveram que: “A Cons-
tituição de 1988 foi o marco zero de um recomeço, da perspectiva 
de uma nova história. Sem as velhas utopias, sem certezas ambiciosas,  
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A constituição de 88 enquadra-se na categoria 
das constituições dirigentes. Ela é dirigente por-
que o constituinte não se limitou a estabelecer 
a estrutura básica do Estado e a garantir direitos 
individuais. Ele foi além, estabelecendo os ob-
jetivos e diretrizes para a comunidade política, 
correlacionados a um amplo e generoso pro-
jeto de transformação da sociedade brasileira, 
no sentido da promoção da justiça social, da 
liberdade real e da igualdade substantiva. Estas 
metas e diretrizes, estabelecidas em regra através 
de normas programáticas, não devem ser vistas 
como meras proclamações retóricas. Elas são 
normas jurídicas, que de alguma maneira vin-
culam os poderes políticos, estabelecendo balizas 
para o exercício das respectivas competências 
(SARMENTO, 2007, p.124).

Foi evidente a intenção do poder constituinte origi-
nário de “outorgar aos princípios fundamentais a qualidade 
de normas embasadoras e informativas de toda a ordem 
constitucional, inclusive (e especificamente) das normas 
definidoras de direitos e garantias fundamentais” (SARLET, 
2011, p. 61). Luis Roberto Barroso et al (2006, p.229-230) 
afirmam que: 

a lei fundamental e seus princípios deram novo 
sentido e alcance ao direito civil, ao direito pro-
cessual, ao direito penal, enfim, a todos demais 
ramos jurídicos. A efetividade da constituição é 

com o caminho a ser feito ao andar. Mas com uma carga de es-
perança e um lastro de legitimidade sem precedentes, desde que 
tudo começou. E uma novidade. Tardiamente, o povo ingressou na 
trajetória política brasileira, como protagonista do processo, ao lado 
da velha aristocracia e da burguesia emergente”. 
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a base sobre a qual se desenvolveu, no Brasil, a 
nova interpretação constitucional.

Flávia Piovesan aduz que: 

a ordem constitucional de 1988 apresenta um 
duplo valor simbólico: é ela o marco jurídico da 
transição democrática, bem como da instituciona-
lização dos direitos humanos no país. A Carta de 
1988 representa a ruptura jurídica com o regime 
militar autoritário que perpetuou no Brasil de 
1964 a 1985 (PIOVESAN, 1998, p. 206).

Houve o reconhecimento do princípio da dignidade 
da pessoa humana como fundamento do Estado Brasileiro, 
servindo de critério e parâmetro de valoração para com-
preender e interpretar todo o sistema jurídico brasileiro. 
Ao consagrar tal princípio como um dos fundamentos do 
Estado Democrático de Direito o Constituinte de 1988 
“reconhece categoricamente que é o Estado que existe 
em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o 
ser humano constitui a finalidade precípua, e não meio de 
atividade estatal” (SARLET, 2002. p. 65), servindo de base 
fundamentadora não só para os direitos fundamentais mas 
para todo o ordenamento jurídico. Assim, faz com que 
esta seja considerada uma das maiores inovações da Cons-
tituição Federal de 1988, constituindo, “em verdade, uma 
norma legitimadora de toda a ordem estatal e comunitária, 
demonstrando, em última análise, que a nossa Constituição 
é, acima de tudo, a Constituição da pessoa humana por 
excelência” (SARLET, 2005, p. 123).

Após a Constituição de 1988, houve o surgimen-
to de um sentimento constitucional no país, assim 
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a solução de demandas passou a seguir o prisma da 
legalidade constitucional.

a Constituição de 88 é a primeira das cartas 
brasileiras a ser incorporada à gramática de rei-
vindicação de direitos dos movimentos sociais. 
Nos últimos tempos, trabalhadores, negros, ín-
dios, sem terra, ambientalistas, dentre outros 
grupos, têm passado a ver a Constituição como 
um importante instrumento nas suas lutas eman-
cipatórias. Na verdade, a conquista de algumas 
vitórias no cenário judicial, com suporte em ar-
gumentos constitucionais, serviu para disseminar 
no âmbito da sociedade civil organizada a visão 
da Constituição de 88 como uma ferramenta 
útil nas incessantes batalhas pela afirmação dos 
direitos dos grupos desfavorecidos (SARMEN-
TO, 2007, p.125).

No Brasil, através da Constituição de 1988, com a 
aproximação entre  constitucionalismo e democracia, a 
força normativa da constituição e a difusão da jurisdição 
constitucional, surge o fenômeno da constitucionalização 
do Direito4.

4 “É possível afirmar que se vive hoje, no Brasil, um processo de 
mudança no que diz respeito às questões de definição do significado 
cultural e de determinação do papel institucional do judiciário. O 
judiciário brasileiro, sobretudo após 1988, passou a interagir com 
o sistema político, num processo complexo, do qual participam: (a) 
os tribunais judiciais, especialmente o STF; (b) governo e partidos 
políticos; (c) associações profissionais relevantes, especialmente a 
Associação dos Magistrados Brasileiros e a Associação Juízes para 
a Democracia, que têm orientações, valores e concepções distintas 
acerca do papel institucional do Poder judiciário; e (d) a opinião 
pública” (CASTRO, 2007, s/p).
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A constitucionalização do Direito importa na 
irradiação dos valores abrigados nos princípios e 
regras da Constituição por todo o ordenamen-
to jurídico, notadamente por via da jurisdição 
constitucional, em seus diferentes níveis. Dela 
resulta a aplicabilidade direta da Constituição 
a diversas situações, a inconstitucionalidade das 
normas incompatíveis com a Carta Constitu-
cional e, sobretudo, a interpretação das normas 
infraconstitucionais conforme a Constituição, 
circunstância que irá conformar-lhes o sentido 
e o alcance. A constitucionalização, o aumento 
da demanda por justiça por parte da sociedade 
brasileira e a ascensão institucional do Poder 
Judiciário provocaram, no Brasil, uma intensa 
judicialização das relações políticas e sociais. 

Tal fato potencializa a importância do debate, 
na teoria constitucional, acerca do equilíbrio 
que deve haver entre supremacia constitucional, 
interpretação judicial da Constituição e processo 
político majoritário. As circunstâncias brasileiras, 
na quadra atual, reforçam o papel do Supremo 
Tribunal Federal, inclusive em razão da crise 
de legitimidade por que passam o Legislativo e 
o Executivo, não apenas como um fenômeno 
conjuntural, mas como uma crônica disfunção 
institucional (BARROSO, 2007, p. 249).

A Constituição Brasileira de 1988, além de ampliar as 
possibilidades interpretativas, aumentou a importância do 
Poder Judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, 
nos processos de fiscalização abstrata de normas.

Certo de que a ameaça aos direitos fundamen-
tais pode originar-se dos atos legislativos, o 
constituinte robusteceu o sistema brasileiro de 
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jurisdição constitucional. Mantendo o sistema 
misto vigente no país, conferiu maior latitude 
à fiscalização abstrata de constitucionalidade 
das leis, sobretudo ao ampliar o elenco dos le-
gitimados ativos para propositura de ação di-
reta de inconstitucionalidade. Por isso, é quase 
impossível, desde 1988, que alguma lei mais 
polêmica seja editada sem que haja um imedia-
to questionamento da sua constitucionalidade 
perante o Supremo Tribunal Federal, o que tem 
gerado, como efeito colateral, uma certa judi-
cialização da política nacional (SARMENTO, 
2007, p.124).

O direito constitucional brasileiro traduz um projeto 
de construir uma sociedade livre, justa e solidária, de erradi-
car desigualdades, de não tolerar preconceitos, de erradicar 
a pobreza, de prevalência de direitos humanos, de busca 
permanente da paz, de respeito à dignidade humana, de 
soberania popular e de respeito ao pluralismo político (que 
não é partidário), ideológico e filosófico. A Constituição 
assegura a sociedade pluralista, e em virtude disto resguar-
da de eventuais arbítrios do poder contra as liberdades de 
crença, de convicção política e filosófica.

Tudo isso é fruto da evolução do direito constitucional.
No Brasil, hoje se está relendo o direito administrativo, 

o direito civil, o direito penal e o direito processual. Isto 
por causa da principiologia constitucional e dos valores 
que decorrem do texto constitucional.

O Judiciário hermético, até então, deu lugar a uma 
instituição pró-ativa, tornando-se meio a serviço da reali-
zação dos direitos.

Já os cidadãos passaram a ter consciência de seus direi-
tos, a procurar o judiciário para resolverem seus conflitos. 
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Houve um aumento significativo nas demandas, sobretudo 
em razão dos mecanismos de acesso à justiça.

E por terem consciência de seus direitos à tutela 
jurisdicional, cada vez mais as pessoas passaram 
a ir à Justiça e a dela exigir a prestação que, 
de fato, correspondesse à função que as mo-
dernas constituições lhe atribuíam. Como os 
órgãos jurisdicionais disponíveis quase nunca 
se achavam servidos por pessoal, recursos e 
meios suficientes para o bom atendimento dos 
postulantes, logo tiveram início as insatisfações 
e reclamações dos jurisdicionados.
Tudo, portanto, que o direito intermédio havia 
estruturado acerca dos procedimentos judiciais 
teve de ser revisto, desde as ideias básicas de ação, 
processo e jurisdição (THEODORO JÚNIOR, 
2015, s/p).

Toda esta evolução reflete diretamente na autuação 
jurisdicional no Estado Constitucional, sobretudo na fun-
ção do juiz.

Em decorrência da releitura do ordenamento jurídico 
brasileiro em face da Constituição Federal de 1988, a análise 
econômica do direito reflete diretamente na atuação dos 
juízes e na função social do processo.

6.3. A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE 
ECONÔMICA DO DIREITO NO PAPEL 
DO JUIZ NO ESTADO CONSTITUCIONAL

Diante do até aqui exposto, a Constituição Brasileira 
de 1988, consagrando as ideologias do constituciona-
lismo liberal, social e neoconstitucionalismo, representa 
“documento jurídico-normativo vinculante para toda a 
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sociedade, tanto nas relações públicas quanto nas relações 
particulares”5. Com a Constituição de 1988 há uma judi-
cialização da vida do país, o que aumentou sobremaneira 
a importância do judiciário.

Por tudo isso, é indiscutível que o juiz, ao aplicar a lei 
ao caso concreto, ultrapassa o simples exercício de subsun-
ção, exercendo uma função axiológica, por assim dizer. O 
juiz se vale tanto da norma posta como da tábua de valores 
existente no meio social (pautado em pressupostos éticos, 
morais e principiológicos), interando fato e norma, visando 
a solução mais justa para o caso concreto.

Os princípios, principalmente os constitucionais, dei-
xaram de ser meros meios de integração do direito (frente 
às lacunas) e convertem-se em normas situadas no pata-
mar mais elevado da ordem jurídica, aplicáveis em todos 
e quaisquer casos.

Princípio constitucional é o enunciado normativo 
que serve de vetor de interpretação. Propicia a 
unidade e a harmonia do ordenamento. Integra as 
diferentes partes da Constituição, atenuando ten-
sões normativas. Quando examinado com visão 
de conjunto, confere coerência geral ao sistema, 
exercendo função dinamizadora e prospectiva, 
refletindo a sua força sobre todo o ordenamen-
to. Apesar de veicular valores, não possui uma 
dimensão puramente axiológica, porque logra 
o status de norma jurídica. Violá-lo é tão grave 
como transgredir uma norma qualquer, pois não 
há gradação quanto ao nível de desrespeito a um 
bem jurídico. O interesse tutelado por uma nor-
ma é tão importante quanto aquele escudado em 
um princípio (BULOS, 2008, p.387).

5 Carta de Curitiba.
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Paulo Bonavides ensina que os princípios consagra-
dos na Constituição estão alçados no ponto mais alto da 
escala normativa:

Postos no ponto mais alto da escala normativa, 
eles mesmos, sendo normas, se tornam, dora-
vante, as normas supremas do ordenamento. 
Servindo de pautas ou critérios por excelência 
para avaliação de todos os conteúdos normativos, 
os princípios, desde sua constitucionalização, 
que é ao mesmo passo, positivação no mais alto 
grau, recebem como instância valorativa máxima 
categoria constitucional, rodeada do prestígio e 
da hegemonia que se confere às normas inseridas 
na Lei das Leis. Com esta relevância adicional, os 
princípios se convertem igualmente em norma 
normarum, ou seja, normas das normas (BONA-
VIDES, 2014, p. 296).

O caráter normativo dos princípios dissimulou a im-
portância do mecanicismo da subsunção e do silogismo, 
resgatando a argumentação e a racionalidade prática.

Normas princípios: são as que indicam fins a 
serem alcançados ou valores a serem preservados. 
A dogmática jurídica atual reconhece que os 
princípios possuem normatividade. Propõe a 
construção de um Direito Constitucional prin-
cipialista, em que as normas e os princípios não 
se postem como noções completamente antagô-
nicas. Reconhece, contudo, que eles obedecem 
a diferentes graus de concretização. Assim, os 
princípios seriam normas jurídicas com um 
grau de generalidade relativamente elevado. Já 
as normas lograriam um espectro de ação muito  
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mais reduzido do que os princípios (Esser). Da 
ótica da determinabilidade ou aplicação no caso 
concreto, os princípios demandariam um traba-
lho maior de concretização pela autoridade ju-
risdicional, enquanto a norma, cuja formulação 
seria menos vaga, não exigiria grande esforço 
(Larenz). Do ângulo do sistema das fontes do 
Direito, os princípios corroborariam normas de 
índole destacada na ordem jurídica em virtude 
de sua hierarquia dentro do sistema (Guastini). 
Os princípios seriam standards juridicamente 
vinculantes, que colimam reclamos de justiça, 
lastreando-se numa ideia de direito, enquanto as 
normas seriam vinculantes (Dworkin). (BULOS, 
2001, p.37)

Aplicar a lei, de maneira simples e lógica, ganha novos 
contornos com o neoconstitucionalismo, uma vez que as 
normas constitucionais têm que ter aplicação máxima. 
Neste cenário, os princípios assumem um papel prepon-
derante, sendo que no caso concreto prevalecem sobre as 
regras. Portanto, a postura neoconstitucionalista inverte a 
lógica do sistema jurídico, justificando que se pode aplicar 
um princípio independentemente de haver uma regra, ou, 
contrario sensu, mesmo que exista uma regra dispondo de 
maneira diferente6.

Releva consignar que em qualquer caso, o juiz deve 
sempre fundamentar sua decisão com argumentos res-
ponsáveis, desenvolvidos a partir da construção lógica e 
sistemática. É importante a justificação argumentativa de 

6 Isto implica em dizer que todo e qualquer caso o juiz pode decidir 
da maneira que quiser, fundamentando sua decisão em um princípio, 
de modo que a lei passa a ser um argumento que pode ou não ser 
considerado no caso concreto.
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qualquer decisão judicial, com oferecimento da atividade 
estatal de jurisdição com transparência, como resultado de 
ação séria e responsável, evitando-se decisões aleatórias, 
teratológicas, injustas, incompreensíveis e principalmente, 
que cause prejuízos às partes e a sociedade7.

O princípio do equilíbrio é fundamental nas decisões 
eficientes, uma vez que o magistrado deve decidir o que 
é melhor para a sociedade8.

A postura neoconstitucionalista incentiva o litígio, ten-
do em vista que não se pode afirmar com precisão qual é a 
regra que se aplica ao caso concreto. Saiu-se do mundo do 
império da lei para o mundo do império dos juízes, conse-
quência natural de se adotar a postura neoconstitucionalista, 
na medida em que se aplica princípios em detrimento da 

7 Com a adoção do modelo de Estado de Direito Democrático, o juiz 
atua com uma postura ativa, uma vez que o próprio direito material 
passou a depender de ações positivas. Essas últimas passaram a ser 
imprescindíveis para a prevenção dos direitos. Tudo isso, visando ao 
alargamento da ação protetiva dos direitos fundamentais.

8 A sua principal aplicação advém da Teoria dos Jogos “a combinação de 
estratégias que mais provavelmente vai ser escolhida pelos jogadores 
é aquela em que nenhum jogador pode se sair melhor do que outro 
ao escolher a estratégia, dado a estratégia que os demais escolhem. 
A estratégia de cada jogador deve ser a melhor resposta à estratégia 
dos demais”. Tradução livre de: “The combination of strategies that 
players are likely to choose is one in which no player could do better 
by choosing a different strategy given the strategy the other chooses. 
The strategy of each player must a best response to the strategies of 
the other” (AIRD, Douglas G.; GERTNER, Robert H.; PICKER, 
Randal C. Game theory and the law. Cambridge-MA: Harvard 
University Press, 1998. pág. 21). Neste caminho, busca-se um equi-
líbrio no sistema como um todo, de modo que nenhuma das partes 
obtenha vantagens significativas. Tendo em conta a teoria do Equi-
líbrio, de John Nash, os melhores resultados serão obtidos quando 
todos pensam nos interesses da coletividade em detrimento de cada 
um privilegiar seus próprios interesses.
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lei. Vale lembrar que princípios são despidos de conteúdo 
uniforme, de modo que pode-se, perfeitamente, a título de 
exemplo, com base no princípio da dignidade da pessoa 
humana, se abarcar uma série de questões9.

9 A Constituição expressamente apresenta, em seu pórtico, a digni-
dade da pessoa humana (art. 1º, III) como um dos fundamentos do 
Estado brasileiro. Também o caput do art. 170 fala em “existência 
digna”, no contexto da ordem econômica brasileira, reafirmando a 
responsabilidade do Estado quanto a esse elemento. Nesse sentido, 
o avanço é evidente. Do ponto de vista teorético, tenho afirmado 
que a dignidade da pessoa humana atende à consubstancialidade, 
o que me parece mais adequado do que afirmar, no contexto 
normativo-constitucional, de um fundamento (normativo) dos 
direitos fundamentais. Certamente se trata de um dos preceitos 
constitucionais mais “autoevidentes” e, concomitantemente, mais 
difíceis de serem definidos com precisão, para fins de incidência da 
proteção constitucional.

 Apesar da dificuldade, a Justiça Constitucional brasileira tem se 
conduzido pela aplicação direta desse princípio, comumente con-
jugando-o (consubstancialidade) com outros direitos proclamados 
constitucionalmente. Assim ocorreu com o caso do direito à saúde, 
invariavelmente relacionado, pelas decisões, ao direito à vida e à 
dignidade da pessoa.

 Mas também já se decidiu que do direito à dignidade decorre o 
direito ao nome (que não encontra previsão expressa no texto da 
Constituição de 1988), conforme aduziu o STF: “O direito ao nome 
insere-se no conceito de dignidade da pessoa humana e traduz a sua 
identidade, a origem de sua ancestralidade, o reconhecimento da 
família, razão pela qual o estado de filiação é direito indisponível, em 
função do bem comum maior a proteger, derivado da própria força 
impositiva dos preceitos da ordem pública que regulam a matéria” 
(RE 248.869-1/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 12.03.2004, 
Ementário 2.143-4).

   De outra parte, a dignidade da pessoa humana serviu para impedir 
o exame forçado de DNA por parte do pai presumido, posto que: “à 
luz do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, impõe-se 
evitar a afronta à dignidade pessoal que, nas circunstâncias, a sua 
participação [do paciente] na perícia substantivaria” (STF, Rel. Min. 
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A questão não é o que diz o princípio. A postura ne-
oconstitucionalista inverte a lógica de aplicação do direito 
(analogia, costumes e os princípios gerais de direito10) na 
medida em que se aplica um princípio independentemente 
de haver uma regra ou uma lacuna no direito.

Desta forma, há insegurança jurídica e incertezas. 
Não se pode afirmar com certeza qual é a regra que se 
aplicará ao caso concreto, ou se casos idênticos terão de-
cisões semelhantes11. A preocupação passa a ser com juiz 
que vai decidir (se é ou não proativo ou conservador) e 
não com o que diz a lei no caso concreto. Não se vis-
lumbra na atuação jurisdicional um desestímulo a novas 
demandas, na medida em que pode-se recorrer ao judi-
ciário mesmo que se esteja contra-legem, porque quando 
o juiz decide por princípios não está mais submetido à 
lei. Assim, o comportamento aético aflora. O Judiciário 
passa a ser utilizado por oportunistas. Descumprem-se 
contratos, viola-se a lei e aumenta-se a inadimplência.

Neste cenário, a Análise Econômica do Direito nas 
decisões judiciais vai auxiliar na aplicação e interpretação 
direito12, aumentando o grau de segurança e previsibilidade 

Sepúlveda Pertence, DJ 15.05.1998, Ementário 1.910-1) (Tratado 
de direito constitucional, v. 1 / coordenadores Ives Gandra da Silva 
Martins, Gilmar Ferreira Mendes, Carlos Valder do Nascimento. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.646).

10 O art. 4º da LINDB diz que “quando a lei for omissa, o juiz deci-
dirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 
gerais de direito” (Lei de introdução às normas do direito 
brasileiro – Decreto-Lei 465742).

11 No mundo onde se impera os princípios, o judiciário se torna 
uma “loteria”.

12 Quando se fala em argumento econômico e decisões judiciais, 
desde logo, vemo-nos diante do que parece ser uma contradição, ou 
uma impossibilidade. E essa impossibilidade decorre das diferenças 
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nas decisões judiciais, diminuindo os litígios e melhorando 
a qualidade da prestação jurisdicional, além de torná-la 
mais eficiente.

Contudo, para fazer isto o juiz deve fazer juízos de 
diagnose e prognose de uma dada regra, de modo que a 
análise econômica do direito é fundamental para se garantir 
a função social do processo, bem como para se refletir sobre 

de método existente entre o Direito e a Economia. Enquanto o 
Direito é exclusivamente verbal, a Economia é verbal e matemáti-
ca. Enquanto o procedimento da análise jurídica é marcadamente 
hermenêutico, o procedimento da análise econômica é fortemente 
empírico. Enquanto a aspiração última do Direito é a Justiça, a 
aspiração última da Economia é a ciência. Finalmente e mais im-
portante que tudo, enquanto uma crítica jurídica se dá a partir da 
legalidade, uma crítica econômica se dá a partir do custo. Isto é, o 
jurista trabalha principalmente a partir do mandamento, para buscar 
identificar o que está obrigado, o que está permitido e o que está 
proibido. O economista, por sua vez, trabalha marcadamente a partir 
de uma discussão de custo e, portanto, do que é eficiente ou do que 
é ineficiente. E essas diferenças de método nos põem, portanto, um 
diagnóstico que podemos chamar de “diagnóstico sendo comum” 
ou “diagnóstico ponto de partida”, que é justamente o diagnóstico 
da impossibilidade da combinação dos dois discursos ou dos dois 
pensares. Talvez, então, o jurista e magistrado falem de Direito; o 
economista fale de Economia. Será mesmo?” (SALAMA, Bruno. 
Análise econômica do direito nas decisões judiciais. Brasília: 
ENFAM, 24 abr. 2014). Palestra ministrada no Seminário “Teoria 
da decisão judicial”. No decorrer da palestra o autor discorre sobre 
os argumentos que desconstroem esta separação entre o Direito e 
a Economia, expondo e explicando brilhantemente cada uma das 
seguintes proposições: “Proposição n.º 1: O argumento econômico 
pode ser útil para melhor interpretar e aplicar o direito. Proposição 
n.º 2: O argumento econômico já existe nas decisões judicias. Pro-
posição n.º 3: O aumento no uso do argumento econômico em 
juízo no Brasil não é um modismo nem uma ideia fora de lugar, 
mas uma decorrência da estrutura jurídico-política do nosso País, 
após 1988”.
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os custos e os benefícios da decisão judicial perante a co-
letividade e não apenas para as partes envolvidas no litígio.

O juiz deve ter em mente que as regras são para a so-
ciedade e não para as partes. Assim, às situações semelhantes 
deve se aplicar o mesmo significado concreto.

A análise econômica do direito é útil para melhor 
se interpretar e aplicar o direito. Seus escopos, somados a 
função social do processo, traduzem segurança e previsibi-
lidade na solução de conflitos pelo Judiciário.

O artigo 8º do Novo Código de Processo Civil Bra-
sileiro, testifica que:

ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 
atenderá aos fins sociais e às exigências do 
bem comum, resguardando e promovendo a 
dignidade da pessoa humana e observando a 
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, 
a publicidade e a eficiência13.

Marinoni, Arenhart e Daniel Mitidiero, comentando 
o dispositivo em questão, ensinam que:

Fins sociais e bem comum. A identificação de 
finalidade exige a prévia identificação da função. 
Especificamente, a função do processo civil no 
Estado Constitucional. O processo civil serve 
para dar tutela aos direitos em uma dupla di-
mensão: prover justiça para o caso concreto e 
prover razões capazes de tornar o direito, a partir 
do caso concreto, menos indeterminado. Daí 
que a exigência de aplicação do ordenamento 
jurídico de acordo com os fins sociais e com as 
exigências do bem comum não pode significar 

13 Lei 13.105/2015, que entrará em vigor em 16/03/2016.
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outra coisa senão aplicação do ordenamento 
jurídico processual – que aqui nos interessa - sem 
o desvirtuamento de sua função. A subordinação 
da aplicação da ordem jurídica a fins sociais e 
ao bem comum, portanto, não importa previsão 
de fins outros que não aqueles assinalados pela 
sua função dentro do ordenamento jurídico ao 
processo civil. (MARINONI, Luiz Guilher-
me; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIE-
RO, Daniel. Novo código de processo civil 
comentado – São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, p.105)

O Judiciário deve servir o povo e não os litigantes 
envolvidos na relação processual14.

Insta salientar, ainda, que as concepções de Chioven-
da e Carnelutti de Jurisdição partilham da ideia de que a 
função do juiz está subordinada ao princípio da supremacia 
da lei. Ambas negam lugar à compreensão do caso con-
creto no raciocínio decisório e cada uma à sua maneira 
diz que o objetivo da Jurisdição é simplesmente afirmar o 
texto da lei (aplicando a vontade geral de forma concreta 
ou criando a norma individual para compor a lide) e não 
construir seu significado.

Não são modelos construídos para o direito constitu-
cionalizado, seara em que o juiz tem a função de iluminar 

14 José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier asseveram 
que “o intérprete ao lançar as suas fundamentações, em sua decisão, 
não pode vincular o seu convencimento a respeito do acerto deste 
julgamento apenas às partes e aos Órgãos Jurisdicionais superiores. 
Ou seja, tem-se toda uma sociedade preocupada com o alcance dessa 
justiça que será entregue e como ela é administrada”. MEDINA, 
José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Parte geral 
e processo de conhecimento (Processo civil moderno – v. 
1). 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 73/74.
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criativamente a compreensão da norma pelos princípios 
constitucionais e materiais de justiça e pelos direitos fun-
damentais, campo em que o juiz alça à categoria de agente 
do poder, que faz valer, que realiza os ditames constitucionais 
e deixa o posto de mero aplicador mecânico das diretivas 
legislativas. Marcelo Lamy, em interessante artigo publicado 
na Revista Brasileira de Direito Constitucional, aduz que 
“O juiz deve obrigatoriamente escolher, frente a possibi-
lidade de mais de uma solução interpretativa, aquela que 
outorgue maior efetividade à Constituição (é de fato um 
agente do poder)”15.

Mais ainda, pode e deve atuar mesmo na ausência de 
comandos legislativos, aplicando diretamente os comandos 
constitucionais, especialmente os de natureza fundamental.

Se nas teorias clássicas o juiz apenas declarava a 
lei ou criava a norma individual a partir da norma 
geral, agora ele constrói a norma jurídica a partir 
da interpretação de acordo com a Constituição, 
do controle da constitucionalidade e da adoção 
da regra do balanceamento (ou da regra da pro-
porcionalidade em sentido estrito) dos direitos 
fundamentais no caso concreto (MARINONI, 
2006, p. 99).

No Estado de Direito tem-se à observância, não apenas 
do positivado na lei, mas também dos princípios jurídicos, 
do ordenamento jurídico como um todo, onde a Consti-
tuição ocupa o cerne. 

A Constituição como fonte central e unificadora 
aponta o que mais interessa, os princípios e valores nela 

15 A função jurisdicional e a criação do direito. Revista Brasileira 
de Direito Constitucional – RBDC n. 15 – jan./jun. 2010
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consubstanciados, mesmo que contrários ao estabelecido 
em lei. Assim, não se está vinculado apenas à lei formal, 
mas a um bloco mais abrangente de juridicidade que inclui, 
em seu ápice, a Constituição. A ausência de lei formal não 
autoriza a ignorar deveres que decorrem do núcleo de 
princípios constitucionais. 

Em razão dos conceitos abertos e vagos que trazem 
as leis, o Poder Judiciário detém um amplo e novo poder 
no Estado Constitucional.

...na tradição ocidental, não há como falar-se em 
estado de direito quando se rejeita o princípio 
da legalidade. Mas, por outro lado, não há como 
ignorar o fato de que o Poder Judiciário possui 
hoje razoável legitimidade política para rever – e, 
em alguns casos, alterar - espaço para esse tipo de 
comportamento dos juízes, e a prática política e 
jurídica consolidou esse estado de coisas.
Então, o que se espera do magistrado? Como ele 
deve decidir? [...] Vale dizer, então, para o magis-
trado, o seguinte: a lei importa. Mas não precisa 
ser pensada como ponto de partida nem como 
linha de chegada, mas como parte inescapável do 
percurso intelectual do julgador. A preocupação 
com a consequência não pode nem deve buscar 
transformar o juiz em político, economista, soci-
ólogo ou o que quer que seja. Mas nada do que 
disse aqui deve ser compreendido como uma 
rejeição inequívoca da desejável autoridade da 
lei. No fundo, talvez haja aqui, então, não mais 
que um esforço de recuperação da complexidade 
da análise jurídica. 16

16 SALAMA, Bruno. Análise econômica do direito nas decisões 
judiciais. Brasília: ENFAM, 24 abr. 2014. Palestra ministrada no 
Seminário “Teoria da decisão judicial”.



192

Assim sendo, pode-se dizer que o juiz cria o direito, a 
partir dos dispositivos normativos, diante das circunstâncias. 
Sua criação, no entanto, não é absoluta, ex nihilo (do nada), 
se dá nos limites do anteriormente positivado. A aplicação 
da análise econômica do direito também. Deste modo, o 
equilíbrio é significativo para decisões eficientes, uma vez 
que o Poder Judiciário também está adstrito ao princípio 
da eficiência.

6.4. CONCLUSÃO

O poder absoluto do Estado que foi limitado pelo 
constitucionalismo liberal ganha novos contornos com o 
constitucionalismo social. Estas duas grandes etapas do direito 
constitucional nos permitem entrar numa nova etapa, a do 
constitucionalismo pós-positivista ou neoconstitucionalismo.

Nossa Constituição de 1988, consagrando as ideologias 
do constitucionalismo liberal, social e neoconstitucionalis-
mo, representa documento jurídico-normativo vinculante 
para toda a sociedade, tanto nas relações públicas quanto 
nas relações particulares.

Com esta Constituição houve um aumento sig-
nificativo de demandas, devido à democratização do 
judiciário, sobretudo em razão dos mecanismos de aces-
so à justiça. O judiciário tornou-se meio a serviço da 
realização dos direitos.

A postura neoconstitucionalista incentiva o litígio, 
tendo em vista que não se pode afirmar com precisão 
qual é a regra que se aplica ao caso concreto, invertendo 
a lógica de aplicação do direito (analogia, costumes e os 
princípios gerais de direito) na medida em que se aplica 
um princípio independentemente de haver uma regra ou 
uma lacuna no direito.
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Toda essa evolução reflete na atuação do juiz no Es-
tado Constitucional, uma vez que não há jurisdição nem 
processo que não seja constitucional.

Tem-se a atuação judicial influenciada por um direito 
de textura aberta e que sua tarefa direciona-se a concretizar, 
a realizar os direitos. 

É indiscutível que o juiz, ao aplicar a lei ao caso con-
creto, ultrapassa o simples exercício de subsunção, exercen-
do uma função axiológica, por assim dizer. O juiz se vale 
tanto da norma posta como da tábua de valores existente 
no meio social (pautado em pressupostos éticos, morais e 
principiológicos), interando fato e norma, visando à solução 
mais justa para o caso concreto.

Neste cenário, a Análise Econômica do Direito nas 
decisões judiciais vai auxiliar na aplicação e interpretação 
direito, aumentando o grau de segurança e previsibilidade 
nas decisões judiciais, diminuindo os litígios e melhorando 
a qualidade da prestação jurisdicional, além de torná-la 
mais eficiente.

Contudo, para fazer isto o juiz deve fazer juízos de 
diagnose e prognose de uma dada regra, de modo que a 
análise econômica do direito é fundamental para se garantir 
a função social do processo, bem como para se refletir sobre 
os custos e os benefícios da decisão judicial perante a co-
letividade e não apenas para as partes envolvidas no litígio.

O juiz deve ter em mente que as regras são para a so-
ciedade e não para as partes. Assim, às situações semelhantes 
deve se aplicar o mesmo significado concreto. 

A análise econômica do direito é útil para melhor 
se interpretar e aplicar o direito. Seus escopos, somados a 
função social do processo, traduzem segurança e previsibi-
lidade na solução de conflitos pelo Judiciário.
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A análise econômica do direito se preocupa com as 
decisões e suas consequências.

Contudo, pode-se dizer que o juiz cria o direito a 
partir dos dispositivos normativos, diante das circunstâncias. 
Sua criação, no entanto, não é absoluta, ex nihilo (do nada), 
se dá nos limites do anteriormente positivado. Este é o 
seu papel no Estado Constitucional, sobretudo, visando ao 
alargamento da ação protetiva dos direitos fundamentais.

A aplicação dos escopos da análise econômica do 
direito aumentam o grau de segurança e previsibilidade 
nas decisões judiciais, diminuindo os litígios e melhoran-
do a qualidade da prestação jurisdicional. O equilíbrio é 
significativo para decisões eficientes, uma vez que o Poder 
Judiciário também está adstrito ao princípio da eficiência.
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