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1. Direito Econômico 

 

1.1 Introdução  

 O Direito Econômico cuida das normas de intervenção do Estado no domínio econômico, 

estabelecendo políticas específicas, coibindo condutas e prevendo as formas de fiscalização, regulação e 

participação do Estado na atividade.  

 O estudo do direito econômico envolve, inicialmente, a preocupação com a compreensão do que 

seja atividade econômica, principalmente, o seu modo de acontecer, para que as normas jurídicas não 

interfiram nas regras naturais da ciência econômica. 

 Atividade econômica corresponde a todo ato de produção e consumo de bens e serviços, cuja 

finalidade é a satisfação das ilimitadas necessidades humanas. Em razão da impossibilidade de satisfação 

de todas as necessidades, bem como da produção de todos os bens, os agentes econômicos que participam 

da atividade econômica devem decidir o que produzir e o que consumir.  

 A referida decisão poderá ser livre, sendo os próprios agentes econômicos (mercado) os 

principais controladores da oferta de produtos e da sua demanda, ou coordenada por algum ente que 

centralize todas ou somente parte das decisões econômicas a serem tomadas. A própria decisão dos 

limites dessa coordenação constitui uma decisão econômica importante para que se mantenha o equilíbrio 

das satisfações humanas. 

Uma das principais dificuldades no reconhecimento do direito econômico consiste no fato de seu 

objeto se confundir com o objeto do direito empresarial na maioria das vezes. Assim, pondera-se que, em 

grande parte, as normas de direito econômico são dirigidas aos sujeitos que desenvolvem atividade 

empresária, mas nem sempre isso é verdade, pois a atividade econômica pode ser realizada por sujeitos 

não empresários que estarão sujeitos ao cumprimento de normas de direito econômico, mas não as normas 

empresariais. 

 

1.2 Definição e Autonomia do Direito Econômico 

 O conceito não é unâmime na doutrina, mas em uma definição única e preliminar tem-se o 

Direito Econômico como a reunião das normas que regulam a estrutura (Ordem Econômica) e as 

relações entre os agentes econômicos na realização da atividade econômica. 

 É o ramo do direito que disciplina a condução da vida económica do país, tendo como finalidade 

o estudo e a harmonização das relações jurídicas entre os entes públicos e os agentes privados, detentores 

dos fatores de produção, nos limites estabelecidos para a intervenção do Estado na ordem económica.  
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A caracterização de um ramo do direito depende da identificação de um objeto de proteção 

determinado, de um sujeito destinatário das obrigações e dos direitos e normas jurídicas com 

particularidades próprias.  

A justificação da autonomia do Direito Econômico sofreu e sofre dificuldades devido à 

ineficiência de determinação exata do seu objeto, que é o direito aplicado ao fato econômico. Da mesma 

maneira, a dificuldade em classificá-lo como público ou privado já antecipava discussão atual sobre o 

exato conteúdo desta classificação.  

Portanto, o direito econômico aparece assim como um dos ramos deste direito aplicado, que 

supõe evidentemente um conhecimento prévio de categorias formas que se situam tradicionalmente na 

teoria geral do direito privado ou na teoria geral do direito público. E a sua unidade ou, se preferir, a sua 

autonomia nos é dada pela sua finalidade: traduzir normativamente os instrumentos da política econômica 

do Estado.  

É bom esclarecer que a Constituição Federal, ao prever a competência concorrente da União, 

dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre Direito Econômico (art. 24, I, da CF), 

reconheceu a sua existência no mundo jurídico.  

A sistematização dos temas tratados pelo Direito Econômico ainda é de difícil realização, o que 

não implica o comprometimento da sua autonomia. O que lhe garante tal condição é o exercício do poder 

do Estado para estruturar e regular a Economia, o mercado, o que se faz pela implementação de políticas 

econômicas. As posturas gerais assumidas neste mister é que qualificam o Direito Econômico como 

portador de características próprias que lhe garantem certa individualidade. 

 

1.3 Surgimento e evolução do Direito Econômico  

Atribui-se o aparecimento do Direito Econômico à I Guerra Mundial, em razão da descoberta 

da importância da produção econômica para a eficiência das tropas nos campos de batalha. Tal fato 

impulsionou a regulamentação das atividades econômicas. 

Assim, fenômenos econômicos como a atividade monetária, a atividade de concessão de 

crédito, a atividade laboral, entre outras, passaram a ser objeto de regras jurídicas. A partir de então, a 

atividade econômica passou a sofrer algumas interferências jurídicas que visam a dirigi-la a alguns fins 

determinados.  

Dessa forma, certo cuidado deve ser exigido para que não se confunda o advento do Direito 

Econômico com uma nova forma de socialismo. O nível de intervenção do Estado no domínio econômico 

é de graus diferenciados, assim, o fato de existirem regras ou mesmo planos de desenvolvimento não é 

suficiente para caracterizar a economia de comando, portanto, a planificação passou a ser um recurso 

utilizado, em menor grau, pelas economias não socialistas. 
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1.4 Economicidade 

 Economicidade significa utilização do raciocínio econômico nas decisões jurídicas. O 

conteúdo da economicidade envolve um critério de interpretação jurídica da decisão ou da conduta 

econômica.  

 O uso jurídico da economicidade se deve justamente para que os órgãos responsáveis pela criação 

e aplicação das normas de Direito Econômico deixem de raciocinar somente juridicamente para alcançar 

os reais efeitos de uma norma criada ou aplicada para cumprir os preceitos da ordem econômica. As 

incompatibilidades entre o raciocínio econômico e o jurídico é que fomentarão o embate dessas 

disciplonas na vida prática.  

 

1.5 Planejamento 

 A ordem econômica prevista nas Constituições representa um certo planejamento da realização da 

atividade econômica. Assim, os regimes ou as ideologias políticas não limitam um certo grau de 

planejamento; a intervenção do Estado é ato de planejamento, pois somente intervirá nos casos 

autorizados por lei. 

 O objetivo do Direito Econômico frente aos planos é de legitimação da sua própria existência, 

ou seja, os limites jurídicos previstos não poderão ser desrespeitados pelas disposições cridas pelo plano.   

 

1.6 Intervenção do Estado no domínio econômico 

 O Direito Econômico representa o instrumento de intervenção do Estado no domínio 

econômico, sendo que as normas jurídico-econômicas é que regulam o nível de intervenção.  

As normas jurídicas que regulam a atividade econômica resultam do entendimento de que o 

Estado possui função de equilibrar as forças do mercado, dirigindo-as a uma política que ele próprio 

desenvolve. Assim, um grau maior ou menor de intervenção na atividade econômica é necessário para a 

sua operacionalidade.  

 Uma das características elementares do Direito Econômico é a intervenção no domínio 

econômico, aliás, tal comentário é dos mais óbvios, pois o direito é um instrumento de intervenção do 

Estado nos domínios social, familiar, cultural, político etc. A ordem econômica tem por finalidade 

fixar os limites de intervenção do Estado na atividade econômica, o que será analisado com mais 

vagar logo à frente. 

 Nos estados capitalistas, a intervenção do Estado no domínio econômico é exceção. A livre-

iniciativa e a propriedade privada são bases desse sistema que se desenvolve, em regra, pela liberdade de 
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apropriação de bens e dos meios de produção. Entretanto, sustentar a excepcionalidade da intervenção, 

atualmente, significa apenas reconhecer o menor ou maior grau da intervenção. 

 O intervencionismo estatal é pertinente para garantir a aplicação dos princípios da ordem 

econômica, o que proporcionará, por exemplo, a liberdade de explorar atividade comercial e garantir-se 

do direito constitucional da livre-iniciativa. 

 Pode até ser difícil de entender que qualquer intervenção estatal parece uma nova fuga do 

entendimento preponderante que prioriza a liberdade do homem perante o Estado, daí a ligação de 

liberdade e democracia, ou seja, o homem deve participar da formação da vontade estatal, pois sem a 

força do Estado, viverá o indivíduo em uma pseudoliberdade, uma vez que seus governantes o governarão 

sem piedade. 

 

1.7 Política Econômica 

  Os objetivos de uma ‘Política Econômica’ não se esvaem na ação do Estado sobre o 

comportamento dos agentes econômicos em termos de mercados. Para o atingimento dos fins propostos 

em sua política econômica, o Estado moderno, através da norma jurídica, impõe comportamentos que 

denotam uma ação estrutural mais ampla, realmente ‘institucional’, operando através de ‘estímulos’ e 

‘desestímulos’, de ‘freios’ e ‘contrapesos’. 

O alcance do objetivo econômico envolve a realização de uma estratégia eficiente para o melhor 

resultado possível. A política econômica corresponde ao desenvolvimento dessas estratégias e, para 

desenvolvê-las, deverá o Estado criar e utilizar instrumentos de condução de sua política econômica. 

 

1.8 Objeto do Direito Econômico  

 Para conhecer o objeto do Direito Econômico, deve-se delimitar a estrutura do sistema 

econômico e os deveres jurídicos dos agentes econômicos. O objeto do Direito Econômico pode 

parecer, em uma investigação superficial, ser todo e qualquer ato, uma vez que todo ato de alguma 

maneira tem um conteúdo econômico; por esse raciocínio, qualquer contrato de compra e venda seria 

objeto do Direito Econômico.  

Para entender a diferença, deve-se lembrar que a aquisição de um livro não gera efeitos para o 

Direito Econômico. Entretanto, quando o Estado desenvolve uma política de barateamento do preço do 

livro para incentivar esse mercado, estamos tratando de um aspecto de Direito Econômico e, portanto, 

do seu objeto. 

Em síntese, o objeto do Direito Econômico consiste na possibilidade do Estado de interferir na 

atividade econômica para ordenar o mercado, nos moldes previamente definidos em sua própria 

ordem econômica. 
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1.9 Sujeitos ou agentes econômicos 

 Na Economia, o sujeito que desenvolve atividade econômica, seja produzindo ou consumindo 

apenas, é chamado de agente econômico ou unidade econômica de dispêndio. A definição do agente 

econômico dependerá da análise econômica que se pretende realizar.  

 Empresas, grupos econômicos, Estados, organismos nacionais ou internacionais e os próprios 

indivíduos, dependendo do caso que se pretende analisar, poderão funcionar como um agente econômico, 

pois em sua realidade econômica podem: gastar resursos disponíveis; produzir bens e serviços; e podem 

escolher como agir economicamente. 

 

1.10 Fontes do Direito Econômico  

O Direito Econômico possui as mesmas fontes de outros ramos jurídicos, quais sejam: a lei, os 

costumes e a jurisprudência.  

Os precedentes judiciais também funcionam como fontes do Direito Econômico. Muitas vezes a 

interpretação dada por um Tribunal sobre determinada lei pode influenciar diretamente o planejamento da 

atividade econômica.  

Ademais, a atividade econômica se desenvolve naturalmente em razão de sua necessidade social, 

o que culmina na criação rotineira de novas práticas econômicas que também encontram as suas maneiras 

informais na resolução de problemas. Em outras palavras, assim como no Direito Empresarial, os 

costumes representam uma das fontes primordiais; no Direito Econômico, tal circunstância também é 

verdadeira, boa parte das normas criadas para regular a atividade econômica, antes de serem 

formalizadas, funcionaram como práticas reiteradas no desenvolvimento da atividade econômica. 

 

1.11 Normas de Direito Econômico  

O Direito Econômico deve atuar dentro das possibilidades reais de interferência no fenômeno 

econômico. O conteúdo da norma jurídica que disciplina a atividade econômica tem sempre como 

finalidade determinar uma consequência de natureza econômica, daí a dificuldade, às vezes, de 

particularizar a norma de Direito Econômico, pois uma lei que venha a determinar certa postura a ser 

observada pelos agentes econômicos na realização da atividade financeira, por exemplo, terá cunho 

econômico, pois tem por objeto a regulação de algum aspecto da vida econômica de uma determinada 

comunidade.  

Destaca-se que as leis econômicas possuem como uma condicionante de grande importância 

a sua vinculação com outras normas jurídicas (de outros ramos jurídicos) que caracterizam a 
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relatividade das leis econômicas, devido a sua condição de programática, portanto, dependente de outras 

que venham a lhe dar aplicabilidade prática.  

Por esse mesmo motivo, as regras econômicas também funcionam como importantes 

condicionantes da eficácia das normas jurídicas que com ela se relacionem. É o que acontece, por 

exemplo, com a Constituição Federal quando prescreve a proteção aos direitos dos consumidores (norma 

econômica programática) e o Código de Defesa do Consumidor (principal fonte do Direito do 

Consumidor – outro ramo jurídico), que lhe confere aplicabilidade prática.  

As normas de Direito Econômico funcionam como instrumentos de coordenação e de 

subordinação. Coordenação dos sistemas econômicos que são modelados de forma a funcionarem na 

busca de alguns resultados determinados e subordinação, pois as leis econômicas são dirigidas a todos que 

exercem atividade econômica, ainda que de forma não profissional.  

 

1.12 Competência para legislar sobre Direito Econômico  

Acerca do tema, a disposição constitucional assim determina:  

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: I – direito tributário, financeiro, penitenciário, 

econômico e urbanístico; II – (...) § 1º No âmbito da legislação concorrente, a 

competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. § 2º A 

competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos Estados. § 3º Inexistindo lei federal sobre normas 

gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender as 

suas peculiaridades. § 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais 

suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.  

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I – (...) VII – política 

de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; VIII – comércio exterior 

e interestadual; IX – diretrizes da política nacional de transportes; X – (...) XIX 

– sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;  

Posto isto, a competência concorrente estipulada no inc. I, do art. 24, da Constituição Federal, 

deve ser aplicado apenas quando o tema econômico não esteja incluído na competência privativa da 

União (art. 22), pois, como pode-se perceber, não há dúvidas de que legislar sobre: crédito, câmbio, 

transferência de valores, sistemas de poupança, entre outros, implica na criação de normas de 

natureza eminentemente econômica.  

Destaca-se que a maior parte dos temas econômicos são da competência privativa da União, e não 

da competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal. A expressão “direito econômico” 

prevista no inc. I do artigo 24 deve compreender apenas os temas econômicos remanescentes do art. 22.  
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Ademais, não podemos deixar de lado a situação dos municípios que podem legislar sobre direito 

econômico em razão do disposto no art. 30, II, da Constituição Federal, nos termos:  

Art. 30. Compete aos Municípios: I – (...); II – suplementar a legislação federal 

e a estadual no que couber;  

Em síntese, a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente (União, Estados e 

Distrito Federal). Entretanto, devem ser excluídos os temas econômicos previstos na competência 

privativa da União.  

Se existir norma geral da União (Lei Nacional), a própria União (Lei Federal), os Estados (Lei 

Estadual) ou o Distrito Federal (Lei Distrital) apenas poderão criar normas suplementares, salvo se 

inexistir lei federal sobre normas gerais, quando a competência se torna plena. Ou se aquela for criada 

supervenientemente, suspenderá a eficácia da lei estadual no que for contrário. De forma suplementar, os 

Municípios poderão legislar sobre temas de direito econômico. 

 

1.13 Codificação do Direito Econômico  

Desde já é importante saber que as normas de Direito Econômico não estão reunidas em um 

Código Econômico, mas em leis extravagantes. Muitas leis de natureza eminentemente civil, empresarial, 

tributária, penal etc. representam o cumprimento de preceitos normativos de Direito Econômico.  

O Direito Econômico é formado por um conjunto de leis que possuem como norte ideológico a 

ordem econômica prevista na Constituição Federal. Assim, diversas leis que determinam as práticas 

concorrenciais, as relações de consumo, o funcionamento da atividade financeira etc. correspondem a 

regras cujo objeto principal é a intervenção do Estado no funcionamento natural da atividade econômica.  

Algumas leis de conteúdo econômico: Lei 4.595/1964 (Mercado Financeiro); Lei 4.728/1965 

(Mercado de Capitais); Lei 6.385/1976 (Mercado de Valores Mobiliários); Lei 6.404/1976 (Sociedades 

Anônimas); Lei 8.078/1990 (Defesa do Consumidor); Lei 12.529/2011 (Abuso de Poder Econômico); Lei 

9.279/1996 (Propriedade Industrial – Concorrência Desleal); Lei Complementar 105/2001 (Sigilo nas 

operações financeiras); Lei 11.101/2005 (Recuperação de Empresas e Falência). 
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2. Atividade Econômica  

2.1 Análise econômica  

Num primeiro momento, o objeto da atividade econômica confunde-se com a sua finalidade, ou 

seja, a produção de bens para a satisfação de necessidades é o objeto e, ao mesmo tempo, a 

finalidade da atividade econômica. A ciência ou a técnica criada para a reflexão sobre o fenômeno 

econômico é intitulada análise econômica. Qualquer raciocínio cuja finalidade seja a constatação de 

algum efeito de natureza econômica será, na verdade, uma análise que levará em consideração todas as 

variáveis possíveis para que o resultado previsto seja confirmado.  

A concretização da atividade econômica não depende diretamente da preocupação com o fomento 

da produção ou do incentivo ao consumo, mas da criação de uma verdadeira infraestrutura para que o 

sistema econômico funcione eficientemente; para tanto, a modernização de portos e o investimento no 

transporte público podem ser decisões muito importantes para a realização da atividade econômica de 

determinada coletividade. O trabalho hoje exigido para diagnosticar e solucionar problemas na 

realização da atividade econômica chama-se análise econômica.  

De uma forma superficial, a análise econômica é realizada por todo e qualquer agente econômico. 

Não há dúvidas de que existem análises econômicas mais e menos complexas, mas o que a caracteriza é a 

ponderação de fatores para se decidir economicamente. 

 

2.2 Análises microeconômica e  macroeconômica 

A análise microeconômica tem por objeto a dimensão dos efeitos da escolha, quando analisados 

nos limites ocasionados a um indivíduo ou a um agente econômico. Referida análise desconsidera os 

possíveis efeitos da decisão aos outros agentes econômicos e também a todo o sistema econômico.  

Dessa forma, se alguém resolve guardar parte de seu salário para a realização de uma viagem no 

final do ano, tal decisão apenas refletirá para a análise microeconômica se mantiver na esfera individual 

deste agente econômico. Por sua vez, a dimensão que extrapola a preocupação individual dos agentes 

econômicos faz parte da análise macroeconômica. 

Em síntese, a microeconomia é o estudo de como as famílias e empresas tomam decisões e de 

como elas interagem em mercados específicos. A macroeconomia é o estudo de fenômenos que englobam 

toda a economia.  
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2.3 Variável econômica 

O sistema econômico chegou a um momento de tamanha complexidade, que mesmo os atos que 

não sejam de consumo ou de produção podem trazer resultados benéficos ou não para a atividade 

econômica; são conhecidos tais eventos como “variáveis econômicas”. Em outras palavras, para ser 

tomada uma decisão econômica (o que produzir, o que consumir, quando produzir etc.), leva-se em 

consideração uma série de fatos, como o custo de produção, a demanda pelo produto, as condições 

climáticas.  

Entretanto, como nem todas essas condições podem ser antecipadas, poderá ocorrer algum fato 

não esperado que modifique os efeitos econômicos da decisão tomada. Dessa forma, quando se toma 

qualquer decisão econômica, deve-se considerar a maior quantidade possível de eventos que possam 

alterar o resultado do que se espera economicamente, pois qualquer evento não esperado poderá variar 

as consequências da decisão tomada; tais eventos são chamados de variáveis econômicas. As 

consequências econômicas de tais eventos podem ser distribuídas de forma distinta entre os participantes 

de qualquer ato econômico.  

Se o governo toma uma medida econômica que resulta em efeitos imediatos na cotação de certa 

moeda estrangeira, certamente os que possuem dívidas em tal moeda poderão ser inversamente 

beneficiados ou prejudicados em razão dos que possuem crédito. Todas as novas variáveis que se 

agregaram às já existentes fazem com que a economia seja afetada por um grau de instabilidade sem 

precedentes.  

Deve-se sempre lembrar que as dificuldades enfrentadas por um agente econômico qualquer 

podem comprometer todo o funcionamento de um sistema econômico, se a compensação pelo ganho de 

um outro não for compatível para equilibrar as perdas ocorridas. A compensação da ocorrência de eventos 

que possam desequilibrar uma situação econômica qualquer funciona como um mecanismo de 

autossustentação do sistema econômico de determinada comunidade. A estabilidade tão importante e 

perseguida nos mercados deve resultar dos mecanismos de compensação nas relações econômicas. 

 

2.4 Organização dos meios de produção  

O agente econômico que produz, ao planejar o desenvolvimento de sua atividade-fim, deve 

identificar quais são os meios ou fatores que interferirão nos resultados almejados por sua atividade 

econômica.  

Fatores como capital, trabalho, tecnologia, entre outros, devem ser organizados e explorados pelo 

agente econômico que empreende. A atividade econômica compreende, inicialmente, a preocupação com 

a melhor maneira de organizar os fatores de produção. Alguns instrumentos para constatar a eficiência da 

organização dos meios de produção já foram desenvolvidos, sendo que a análise econômica pode 

contribuir de forma determinante para constatar o funcionamento eficiente ou não da atividade 

econômica.  
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3. Atividade Empresária  

O exercício da atividade econômica, em regra, é realizado por um empresário ou por uma 

sociedade empresária. O agente empresário, portanto, é sempre um explorador de atividade econômica. 

Entretanto, o oposto não é verdadeiro, pois vários agentes econômicos não são empresários, como, por 

exemplo: as sociedades de profissionais liberais sem o elemento de empresa (médicos, advogados, 

dentistas etc.) ou as cooperativas de trabalho, entre outros.  

A expressão empresa com a significação de atividade não se confunde com a atividade 

econômica, pois esta é mais ampla que aquela. O Estado também atua como agente econômico com 

importante papel na realização da atividade econômica, podendo participar diretamente da produção de 

determinados bens e serviços.  

É correto afirmar que a empresa corresponde a um agente econômico que desenvolve atividade 

econômica de maneira profissional (habitual) e de forma organizada e suportando diretamente os 

resultados de suas atividades, sejam eles lucrativos ou não, ao contrário de outros agentes econômicos que 

realizam atividade econômica, mas não empresarial. Mesmo assim, devido à importância da empresa no 

desenvolvimento da atividade econômica, não é incorreto verificar a atividade empresarial como a 

atividade econômica em quase toda a sua plenitude. 

A empresa é, por excelência, o sujeito do Direito Econômico; porém não é o único, pois outros 

sujeitos também atuam, especialmente estatais. E o Direito Econômico, por sua própria natureza, não 

pode deixar de contemplar como sujeito de direito organismos atuantes na vida econômica, em especial 

aqueles pertencentes ao Estado que, aproveitando a força incontestável de sua soberania e se intitulando 

‘empresário’, desloca a iniciativa privada, por vezes criando produção gravosa, desenvolvendo setores 

onde a iniciativa particular se tornara omissa ou lacunosa, tudo se consubstanciando em um capitalismo 

de Estado (o Estado como senhor dos meios de produção e como agente da economia) cada vez mais 

presente. 

A atividade econômica empresarial é um fazer especial, porque implica produzir para mercados 

de forma continuada, não esporádica ou episódica. Dificuldade a ser enfrentada pelos operadores do 

direito que, sob o argumento de que se trata de estrutura econômica, forma retórica de analisar 

comportamentos das pessoas em busca de utilidades, de maximização de bem-estar, de perseguição de 

riquezas, furtam-se da análise material do fenômeno. Atividades negociais, ou não, devem ser enfrentadas 

porque rotineiras no cotidiano das pessoas. São suporte fático de muitas decisões sociais. Separá-las 

porque se persegue um fim econômico constitui critério de seleção para fins de enquadramento 

normativo, é decisão de política legislativa. 
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4. Sistemas Econômicos  

 O estudo do sistema econômico deve envolver todos os elementos que de alguma forma 

interferem na realização da atividade econômica, como a ordem econômica na Constituição Federal, as 

políticas econômicas, a legislação complementar e ordinária, a análise econômica etc.  

O sistema econômico compreende um conjunto coerente de instituições jurídicas e sociais, de 

conformidade com as quais se realiza o modo de produção e a forma de repartição do produto econômico.  

Para fins de classificação teórica é importante identificar a forma adotada quanto à propriedade 

dos meios de produção, verificando se há propriedades privadas ou se é adotada a propriedade coletiva 

dos meios de produção.  

As classificações dos sistemas econômicos podem provocar um certo desencontro entre os 

pressupostos teoricamente propostos e que caracterizam e individualizam o sistema econômico e o que de 

fato será empiricamente encontrado no normal desenvolvimento da atividade econômica por seus agentes.  

Não há, portanto, uma tipologia fechada que não admite a existência de características que 

pareciam não lhe fazer parte. A economia, atualmente, é por demais complexa para contemplar 

características estanques e uniformes no que diz respeito, por exemplo, a processos de produção, 

participação de agentes públicos ou privados na realização da atividade econômica, entre outros.  

Os Sistemas mais estudados são o capitalista (propriedade privada dos meios de produção e do 

resultado da produção, livre-iniciativa e concorrência dos agentes econômicos) e o socialista, mas numa 

rápida verificação histórica podemos constatar que por outros modos e por outras características os 

sistemas econômicos foram classificados ou nominados de acordo diversos pressupostos, para tanto, basta 

lembrar-se do sistema mercantilista, por exemplo.  

 

4.1 Sistema capitalista  

O modelo capitalista pressupõe a liberdade ou o liberalismo econômico e a propriedade dos bens 

de produção. O regime jurídico, portanto, deverá assegurar esses dois pressupostos com que trabalha o 

sistema capitalista de economia, sendo certo que esse núcleo normativo comporá (ao lado de outros 

elementos) o Direito Econômico. 

O referido sistema possui como características basilares a garantia ao direito de propriedade 

(propriedade privada) e a liberdade de iniciativa e de competição. De forma geral, o capitalismo é o 

sistema cujo mote é a “liberdade” dos agentes na tomada de decisões econômicas.  
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O regulador natural da medida dessa liberdade é o mercado, daí a denominação sinônima: sistema 

de livre mercado. O agente econômico suportará, nesse sistema, os reflexos lucrativos ou não da atividade 

que desenvolver, garantindo o Estado o direito de propriedade sobre os bens de produção e o resultado da 

produção.  

No sistema capitalista, a escolha compete ao agente econômico, o qual determinará o que 

produzir, como produzir e para quem produzir. Mesmo assim, essa escolha não será totalmente livre, pois 

o mercado influenciará na hora da decisão econômica.  

Da mesma forma, não existe liberdade plena nesses regimes, já que a intervenção do Estado na 

economia ocorre das mais variadas forma.  

 

4.2 Sistema socialista  

Por sua vez, no sistema socialista as características básicas contrastam frontalmente com as do 

capitalismo, uma vez que o direito de propriedade privada é substituído pela propriedade coletiva dos 

meios de produção. A natureza contestatória dos infortúnios do sistema capitalista é clara no sistema 

socialista, sendo praticamente a sua negação, entretanto, sem promover os cânones da sua forma de 

produção econômica, que passa a ser obrigação do Estado e o seu resultado dividido entre todos.  

Foi, contudo, com Karl Marx e Friedrich Engels que se construiu uma proposta mais acabada de 

socialismo. Para Marx, o proletariado aparecia como a única classe social capaz de destruir de uma vez 

por todas a exploração do homem pelo homem, ao destruir o capitalismo, chegando ao poder pelo 

caminho da revolução. No poder, os trabalhadores se encarregariam de eliminar as diferenças sociais, o 

que assinalaria a passagem do socialismo ao comunismo, incluindo o fim do Estado. 

O sistema socialista reúne, dessa maneira, aspectos gerais da forma de produção, o que será 

determinado de modo específico de acordo com o modelo econômico adotado que poderá variar em 

algumas características. 
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5. Modelos Econômicos  

Os sistemas econômicos estudados nos tópicos anteriores são formados devido à reunião de 

características comuns de alguns importantes modelos econômicos, ou seja, em cada um dos sistemas 

econômicos principais podem ser desenvolvidos modelos econômicos distintos.  

Os sistemas e os modelos econômicos são, portanto, uma forma de pensar o desenvolvimento da 

atividade econômica, uma vez que promovem a reflexão sobre as possíveis consequências de 

determinada organização para a produção. 

 Em razão da utilização frequente e das características bem torneadas de um modelo econômico, 

ele poderá vir a ser tratado como um sistema econômico. Na verdade, os sistemas econômicos nada mais 

são do que modelos de desenvolvimento da atividade econômica, todavia, o modelo econômico pode 

variar dentro de um mesmo sistema, o que torna verdadeira a conclusão de que um mesmo sistema pode 

compreender modelos econômicos diferentes.  

Os modelos estão contidos nos sistemas, que de alguma forma um dia foram classificados como 

modelos, e devido a sua importância e coesão acabaram constituindo um sistema que passa a admitir o 

desenvolvimento de outros modelos em seu interior.  

A criação de modelos econômicos tornou-se um instrumento facilitador da análise econômica, 

pois reproduz uma realidade qualquer para investigar os possíveis efeitos decorrentes de uma decisão 

econômica.  

A importância de se conhecer os modelos econômicos é que os possíveis candidatos a agentes 

econômicos de produção poderão avaliar o seu possível desempenho. Em outras palavras, quando o 

empresário sabe que uma das características do modelo do mercado no qual pretende ingressar é a 

competição, que o seu sucesso estará ligado à inovação e à diminuição dos custos de produção, sem os 

quais provavelmente não terá condições de suportar a concorrência dos outros ofertantes, terá melhores 

condições de acertar. 

 

5.1 Modelo liberal  

Quando o principal controlador da atividade econômica é o próprio mercado, o grau de liberdade 

dos agentes econômicos é maior. A atividade econômica realizada sob esse modelo recebe a denominação 

de economia de mercado ou de sistema capitalista de produção.  

O modelo liberal desencadeou a constituição do sistema capitalista; mesmo assim, é bom ressaltar 

que com ele não se confunde, pois o grau de liberdade na economia pode variar o modelo de capitalismo. 

Dessa forma, o grau de liberdade na produção econômica funciona apenas como um marcador para a 

análise de alguns modelos econômicos.  
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A expressão liberalismo pode ser utilizada para significar o Estado Liberal, o Sistema Econômico 

e qualquer modelo de análise econômica. No caso, estamos a analisar o modelo de mercado liberal, que 

foi caracterizado teoricamente em 1776 a partir da obra de Adam Smith. O liberalismo se fixa na decisão 

política, econômica, cultural que deve ser franqueada ao povo, ao cidadão, sobretudo.  

Dessa maneira, o liberalismo é o oposto do autoritarismo e do absolutismo. Os modelos que 

privilegiam um maior grau de liberdade nas escolhas econômicas são classificados como modelos liberais 

e podem assumir particularidades distintas de acordo com outros marcadores econômicos e sociais.  

 

5.2 Modelo de comando  

A característica primordial do modelo de comando consiste na função de comando franqueada a 

uma autoridade que tomará as decisões de produção e consumo.  

O modelo de comando é o utilizado no desenvolvimento de regimes de governo autoritários, 

como acontece, por exemplo, em Cuba. A atividade econômica não obedece a sua lógica natural, a 

posição do comandante não é de interferência para a produção de alguns efeitos previstos em sua política 

econômica, mas a política econômica em si tem por característica o comando, a ordem fixada pela 

conveniência do próprio ditador.  

Nos modelos de comando, a estrutura de poderes do Estado é organizada de forma a garantir 

superpoderes ao comandante que determinará a forma de desenvolvimento da atividade econômica. 

 

5.3 Modelo planificado  

A prévia planificação da forma a se desenvolver a atividade econômica não se confunde com a 

liberdade de iniciativa ou de concorrência nem com a situação de comando das decisões econômicas. A 

planificação aparece tanto nos sistemas capitalistas quanto socialistas, embora os sistemas socialistas 

tenham sido reconhecidos inicialmente como planificadores da economia.  

A ordem econômica prevista nas Constituições de alguns países de certa maneira já adianta a 

característica e a necessidade de planificação para a criação dos modelos econômicos. A criação de um 

plano geral ou específico de desenvolvimento de toda a economia ou apenas de um setor determinado faz 

parte do cotidiano das administrações.  

Os modelos econômicos na atualidade conjugam um grau maior ou menor de liberdade, comando 

ou planificação, constituindo, como já ressaltado, os variados modelos econômicos de análise. Deve-se 

considerar, ainda, que outros aspectos, como desenvolvimento cultural, produção tecnológica, 

centralização ou descentralização das decisões econômicas no Estado, também podem assumir papéis 

determinantes na configuração de um modelo econômico. 
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6. Noção de Mercado  

A realidade econômica se desenvolve no âmbito dos mercados, que hoje funcionam como o 

principal objeto da análise econômica, pois apresentam de forma pragmática os resultados dessas 

análises, daí a utilização frequente da expressão homem de mercado, quando se referem a alguém que está 

inserido diretamente na realização da atividade econômica em algum mercado específico, ao contrário do 

analista de mercado, cuja função é trabalhar com os fatores tecnicamente.  

O mercado funciona como um grande instrumento de socialização, cuja força motriz está na 

satisfação das necessidades individuais e coletivas. É impossível a vida sem a participação no mercado e é 

nele em que são apontados os resultados da atividade econômica eficiente. A organização do mercado é 

medida de ordem econômica, pois fenômenos como a internacionalização e a concentração poderão 

refletir nas condições de eficiência.  

A concepção de que o mercado é formado por sujeitos privados é irreal, pois o Estado também 

participa. Assim, uma das maneiras de intervenção do Estado ocorre mediante a sua participação direta ou 

indireta, conforme teremos oportunidade de melhor analisar em tópicos posteriores.  

A previsão de uma ordem econômica faz necessariamente o Direito e a Economia se 

relacionarem. Tal relação não é fácil, pois as normas jurídicas, que envolvem alguns valores diferentes 

dos buscados pela eficiência econômica, chocam-se constantemente.  

O Direito é utilizado para permitir ao Estado organizar os processos de mercado, o que é 

chamado de função reguladora, e para que possa nele intervir, dependerá de normas que lhe garantam tal 

faculdade. Os mercados funcionam, atualmente, sob a égide de normas jurídicas, e a garantia de direitos 

essenciais dependem, sobremaneira, da criação de regramentos aplicáveis aos agentes econômicos. 

 

6.1 Mercado de consumo  

O mercado de produtos se enquadra na definição mais comum e aberta de mercado, pois envolve 

a negociação de tudo o que é produzido pelos agentes econômicos, incluindo todas as mercadorias e 

serviços que não são comercializados em mercados específicos, como é o caso dos valores mobiliários.  

A organização do mercado de consumo é a que se faz mais eficiente na realização das atividades 

mais básicas e importantes e que abarcam a maior parte da população. Qualquer desequilíbrio nesse 

mercado ocasionará efeitos sociais de monta. Da mesma maneira, as particularidades de cada uma das 

mercadorias ou dos serviços negociados exigem uma maior profundidade de estudo para que se possibilite 

a eficiente intervenção.  

 

 



 

17 

6.2 Mercado de trabalho  

No mercado de trabalho, a troca envolve a mão de obra fornecida pelas pessoas dispostas e 

competentes para tal atividade e os agentes econômicos, que por intermédio de salários e outras formas de 

remuneração retribuem o fornecedor de mão de obra.  

As relações de trabalho podem envolver uma preocupação diretamente econômica, pois o nível de 

desemprego, a qualificação dos empregados, entre outros, são informações que demandam diretamente as 

decisões de ordem econômica, sendo que o próprio Direito Econômico já delimita alguns objetivos, como 

o pleno emprego etc. Entretanto, em razão da unidade e da autonomia da intervenção jurídica do Estado 

na relação de prestação de serviços, seja ela de emprego ou não, a regulação destes contratos não são 

objeto do direito econômico. Mesmo assim, o Estado possui obrigações econômicas no mercado de 

trabalho, como a garantia do pleno emprego, a dignidade do trabalhador etc.  

Pode-se concluir, portanto, que o Direito Econômico tem como objetivo garantir o equilíbrio e as 

condições dignas do mercado de trabalho, mas não é seu objeto regular diretamente os contratos de 

prestação de serviços, que são tratados pelo Direito Civil, pelo Direito do Trabalho e pelo Direito 

Administrativo, conforme o caso.  

 

6.3 Mercado financeiro  

O mercado financeiro em sentido amplo compreende as operações de fornecimento ou de 

captação de recursos financeiros pelos agentes econômicos. Dependendo da forma de intermediação 

realizada na transferência dos recursos, o mercado financeiro em sentido amplo pode ser chamado de: a) 

mercado financeiro em sentido estrito ou b) mercado de capitais. De forma bem simples, o mercado 

financeiro é o local que compreende uma série de trocas de ativos financeiros (negociação) e por 

consequência forma o preço de tais ativos.  

O mercado financeiro em sentido estrito considera a especialização das trocas de ordem 

financeira. Diante de alguns critérios, é possível especializar o mercado financeiro, por exemplo: o tipo de 

moeda negociada (nacional e externo), o grau de intervenção do Estado (livres e regulados), o grau de 

formalização das negociações (organizados e não organizados), o objeto financeiro específico (crédito, 

capitais, cambial etc.).   

No Brasil, a regulação do mercado de capitais ou do mercado de valores mobiliários é feita 

legalmente pelas Leis 4.728/1965 e 6.385/1976, que estipulam em seu art. 1º que serão disciplinadas e 

fiscalizadas as seguintes atividades: a emissão e distribuição de valores mobiliários no mercado; a 

negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários e de derivativos; a organização, o 

funcionamento e as operações das Bolsas de Valores e das Bolsas de Mercadorias e Futuros; a 

administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários; a auditoria das companhias abertas; os 

serviços de consultor e analista financeiros.  
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7. Teoria Jurídica da Atividade Econômica  

Não há lei para disciplinar a prática de atos econômicos, portanto a produção, o consumo e a 

troca de bens são realizados independentemente do cumprimento de quaisquer regras legais. Entretanto, a 

total liberdade de realização da atividade econômica desencadeou uma série de problemas, como, por 

exemplo: a concentração de mercado, o impedimento da entrada de novos ofertantes de mercadorias e 

serviços, as práticas de deslealdade competitiva, os abusos contra o consumidor hipossuficiente etc.  

A ampla liberdade de exploração da atividade econômica motivou apenas as preocupações 

individuais e deixou de lado a satisfação social. Assim, os ordenamentos jurídicos mereceram 

modificações com a promulgação de normas cuja finalidade é disciplinar a atividade econômica, 

subordinando a vontade individual dos agentes econômicos ao interesse coletivo.  

A liberdade de atuação nos mais variados mercados agora é disciplinada por regras jurídicas cujo 

objetivo é ordenar o mercado e a conduta dos agentes econômicos, que de alguma forma interferem em 

seu processo, seja produzindo, vendendo, consumindo etc.  

Em linhas gerais, o Direito Econômico tem por função a disciplina jurídica geral da atividade 

econômica, sem regular os aspectos específicos da produção econômica, como por exemplo: os contratos 

de trabalho, os direitos do consumidor, pois estes são regulados por disciplinas já declaradas autônomas 

no sistema jurídico.  

A disciplina jurídica ou o regime da atividade econômica representa o conjunto de normas que 

impõe obrigações aos exploradores de atividade econômica. O que se deve concluir, portanto, é que a 

economia não pode mais funcionar sem a intervenção do Estado no regramento do mercado; esta 

regulação pode ocorrer em maior ou em menor intensidade, mas deve acontecer, sob pena de direitos já 

definidos como fundamentais deixarem de ser garantidos, e o maior deles é a dignidade da pessoa 

humana.  

 

 

 

 

 


