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O PESO DO ESTADO NA ECONOMIA E O COMPROMETIMENTO NA ESFERA 

PÚBLICA: UMA ANÁLISE HABERMESIANA 

 

Ludmilla Sâmia Ribeiro Teodoro 

 

RESUMO 

  

Diante da globalização dos mercados e a crescente internacionalização das relações estatais, é 

preciso se observar a dimensão da supranacionalidade e a permanência da Soberania interna do 

Estado, para que então se observe o peso que o Estado possuí nas atividades econômicas, bem 

como a dimensão público e privada dessa relação, tudo isso a luz do que sustenta Jugens Habermas, 

que garante existir falhas quanto a aplicação dessa supranacionalidade, por faltar a ela um controle 

global, que causam desigualdades sociais e blocos econômicos esquecidos por não possuir o 

reconhecimento necessário como é dado para as grandes potências. Fora isso, fica nítida as 

divergências ainda existentes quando observado a relação público-privado, na ordem econômica 

interna, e a falta de aplicação coerente quando observado um Estado intervencionista, que por 

muitas vezes não busca atingir a satisfação da coletividade, dando a entender que está sendo 

conferido legitimidade a um poder ilegítimo, onde a política se sobressai sobre os princípios 

constitucionais que devem ser seguidos para a garantia de uma manutenção de vida digna para com 

todos os cidadãos. 

 

Palavras-chave: Capitalismo. Intervenção econômica. Supranacionalidade. 

 

THE WEIGHT OF THE STATE IN THE ECONOMY AND THE PUBLIC SPHERE 

COMMITMENT: A HABERMESIAN ANALYSIS  

 

ABSTRACT 

 

Faced with the globalization of markets and the growing internationalization of State relations, it 

is necessary to observe the dimension of supranationality and the permanence of the State's internal 

sovereignty, so that one can observe the weight that the State possesses in economic activities, as 

well as the public and private dimension of this relation, all of this according to thoughts Jugens 

Habermas sustains, he guarantees that there is a flaw in the application of this supranationality 

because it lacks global control, entailing social inequalities and forgotten economic blocks because 

they do not have the necessary recognition as it is given to the great powers. Besides that, the 

remaining divergences are clear when observing the public and private relation in the internal 

economic order, and the lack of coherent application when an interventionist State is observed, that 

for many times does not seek to achieve collective satisfaction, implying that legitimacy is being 

conferred on an illegitimate power, where the policy stands out on the constitutional principles, 

which must be obeyed in order to guarantee a dignified life for all citizens. 

 

Keywords: Capitalism. Economic Intervention. Supranationality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o surgimento de novas tecnologias e os diversos ciclos sociais e econômicos 

existentes ao longo do globo trazem a necessidade primordial de que a economia acompanhe essa 

evolução, o que acarreta em uma grande e rápida internacionalização dos mercados. Nesse contexto 

e regido pelo processo de globalização, é necessário observar o peso que o Estado possuí quando 

analisado a sua intervenção em todo este processo econômico e o seu comprometimento para com 

a Esfera Pública. 

Diante disto, é preciso ponderar o quanto a interposição do Estado se faz necessária, 

observando a sua aplicação quanto a interferência que o mesmo faz jus. Isso em se tratando de um 

Estado regulador e intervencionista, que tem como base a compreensão, segundo Habermas, que 

visa reconstruir a autocompreensão das ordens jurídicas modernas e configurar as várias 

manifestações da tensão interna entre a facticidade e validade a partir de conceitos e teses da Teoria 

do Discurso, mas principalmente para fornecer um diagnóstico do tempo com vista ao presente e 

ao futuro da democracia (HABERMAS, 1997). 

Habermas afirma que: “Quando o direito positivo sucedeu ao natural [...] esses direitos de 

defesa protegiam as pessoas privadas contra interferências ilegais do aparelho do Estado na vida, 

liberdade e propriedade (HABERMAS, 1977, p.48) ”.   

Ainda segundo Habermas (1977, p.61-62), a ideia do Estado de direito e as sociedades 

modernas são integradas não somente através de valores, normas e processos de entendimento, mas 

também, sistematicamente, através de mercados e do poder administrativo, onde o dinheiro e o 

poder constituem mecanismos de integração social, formadores de sistema, que coordenam as 

ações de forma objetiva. Logo, o direito se interliga não somente com o poder administrativo e o 

dinheiro, mas também com a solidariedade, ele assimila em suas realizações integradoras 

imperativos de diferentes procedências. E é preciso notar que as normas jurídicas não revelam 

como esses imperativos podem ser trazidos para um equilíbrio.  

 

 

2. O ESTADO SUPRANACIONAL E OS REFLEXOS DA GLOBALIZAÇÃO 

 

É preciso, inicialmente, analisar o desenvolvimento da economia mundial com base na 

evolução que o Capitalismo sofreu ao longo dos séculos, quando estudamos esse assunto, Braudel 
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foi um dos que mais pesquisou sobre o tema, ele observou as atividades econômicas concretas da 

época e dividiu essas atividades em três camadas econômicas, analisando a oferta, a demanda e o 

mercado. O autor ainda sustentou a teoria de que a economia de mercado está presente em um nível 

intermediário, no qual abarca toda a atividade produtiva orientada pela troca, estando presente a 

oferta e a procura, com um mecanismo de operação regular e previsível, com isso permanece 

presente a concorrência e certo grau de confiabilidade (BRAUDEL, 1985). 

Inferior a está camada, encontramos a vida material, ou seja, a autossuficiência. São 

atividades elementares com base no autoconsumo, como por exemplo, uma família que cria 

animais para consumo próprio. Em contrapartida, há a economia de subsistência, Braudel descreve 

uma camada que está acima da economia de mercado, que ele classifica como Anti-Mercado, onde 

fica localizado os grandes predadores, inacessível para a maioria e manuseada por artifícios 

entrelaçados e de acesso controlado. Assim Braudel consegue demonstrar a existência superior das 

grandes concentrações e dos monopólios. O ponto primário desse controle se dá pelo poder, poder 

de abundância de crédito, poder de informação exclusiva, poder em possuir uma moeda forte que 

garanta a existência de uma desigualdade gigantesca, quando analisado a economia do mercado 

(BRAUDEL, 1985). 

Além da brilhante análise de Braudel, quanto ao desenvolvimento e como se mantém o 

capitalismo, é preciso recordar que a atividade econômica desenvolvida nos dias atuais passou por 

uma evolução, tanto econômica, quanto estatal, principalmente pela necessidade de globalização 

dos negócios. 

Nesse contexto, maneado pelo sistema de globalização, o método para aumentar os lucros 

comerciais e ganhar força política nas negociações internacionais, que os países vêm aderindo, 

contribuiu para a formação de um novo processo de harmonia econômica e comercial entre os 

países, denominada integração econômica. Esse processo tem compreendido todas as regiões do 

globo, a começar pela Europa pioneira na década de 50, constituindo a União Europeia e seguida 

por diversas outros como o Mercosul, na América Latina, a NAFTA, nos Estados Unidos, a CER, 

na Ásia e a SADEC, na África, que visam ultrapassar as fronteiras nacionais, eliminando as 

barreiras quanto à livre circulação de produtos, capitais, serviços e pessoas. 

Conforme sustenta Octavio Ianni, em sua obra A Era do Globalismo, é preciso observar 

que o globalismo também possui pontos negativos, como a forma em que algumas manifestações 

culturais estão sendo mutiladas e até mesmo destruídas por tal evento,  
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O capitalismo expande-se mais ou menos avassalador em muitos lugares, recobrindo, 

integrando, destruindo, recriando ou subsumindo. São poucas as formas de vida e trabalho, 

de ser e imaginar, que permanecem incólumes diante da atividade civilizadora do mercado, 

empresa, forças produtivas, capital (IANNI, 2011, p.25). 

 

Perante o curso da história e da evolução que aconteceu durante todo esse tempo, e que 

permanece acontecendo quando observado o sistema de mercado capitalista, é preciso considerar 

que o seu objetivo principal está sempre em modificação, hora tem sido o indivíduo o foco principal, 

hora tem sido a sociedade nacional ou o estado-nação, o que, segundo Octavio Ianni (2011, p.77), 

acarreta em inúmeras interrogações sobre o modo pelo que se forma e conforma, organiza e 

transforma a sociedade nacional. Em que medida o indivíduo é o principal momento da vida social? 

A história mostra que as interrogações sobre a sociedade nacional, o projeto nacional, as 

condições de soberania do estado-nação e as possibilidades da hegemonia sempre estiveram 

presentes, mas analisando essa interligação entre o que os mercados trazem consigo a dificuldade 

em se garantir e preservar o poder interno estatal. Qual é o limite estabelecido entre uma Sociedade 

Global e uma Sociedade Nacional? Percebe-se que atualmente o Estado Supra Nacional traz 

consigo uma nova interpretação, quando analisado a soberania interna de um país.  

Observado uma sociedade intrinsecamente e sua soberania, ao aderir tratados internacionais 

está acaba por permitir a intervenção sempre que necessária de organizações internacionais quando 

não mais possuírem meios e recursos para sanarem problemas de alta gravidade, tais como conflitos 

bélicos, catástrofes ambientais, violação dos direitos humanos. 

A sociedade global é complexa e contraditória, e esta globalização abala os significados da 

sociedade nacional, trazendo consigo um novo paradigma para as ciências sociais. Octavio Ianni 

afirma que, “[...] as principais teorias da sociedade, tais como a evolucionista, positivista, 

funcionalista, marxista, weberiana, estruturalista e sistêmica, entre outras, tomam por base relações, 

processos e estruturas próprios da sociedade nacional, como um todo ou em alguns dos seus 

aspectos (IANNI, 2011, p.79-80) ”. Logo não se reconhece uma totalidade mais ampla que a 

organizada politicamente na nação. 

A medida que a globalização da economia evolui, é preciso também se observar que ocorre 

a globalização da política, implicando na desestruturação de funções interventoras e regulatórias 

do Estado do bem-estar social, conforme afirma Habermas (1997).  

Segundo este, a constante evolução econômica acarreta na consolidação de blocos do poder 

econômico-político e nas adversidades sociais agudas em termos mundiais, além de desestruturar 
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o Estado de bem-estar social, quando examinado internamente às sociedades desenvolvidas. O 

autor sustenta que é preciso dar prosseguimento ao Estado do bem-estar social quanto a sua 

intervenção, regulação e compensação em nível supranacional (HABERMAN, 1997).  

Teórico crítico, Habermas alega que o capitalismo possui determinadas garantias em sua 

base teórica, mas que não as cumpre efetivamente. Está sendo fortalecido uma ordem econômica 

global alheia a qualquer instância política supranacional de suporte e de controle, tem-se sobretudo 

a primazia da globalização econômica como forma por excelência de integração mundial, sendo 

ignorado violentamente a necessidade de integração sócio-política e cultural fundada em outros 

princípios e minimamente igualitária. Diante disto Habermas indaga “[...] pode a democracia, tal 

como se desenvolveu no Estado de bem-estar social, manter-se e desenvolver-se mais além das 

fronteiras nacionais? (HABERMAN, 2000, p. 09) ”.  Está vasta multinacionalização traz consigo 

o acirramento das desigualdades sociais e dos conflitos de classe.  

Tais mudanças representaram alterações para o conjunto dos valores éticos em nível sócio-

político, bem como acarretou implicações normativas na esfera jurídica, sendo preciso observar de 

qual maneira o Estado intervém na economia, e o peso que este possuí na dimensão público e 

privado, em se tratado de um Estado regulador, mas que permanece trazendo consigo obrigações e 

garantias fundamentadas na Constituição Federal de 1988.  

 

 

3. A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ORDEM ECONÔMICA 

 

Sempre que estudado, a intervenção do Estado na ordem econômica é indispensável 

observar que se trata de um Direito Constitucional Econômico, que possui funções específicas a 

serem cumpridas, como ser responsável pela organização do Estado, limitar e condicionar a atuação 

do poder econômico público e privado, além de ser responsável pela implementação de políticas 

públicas. Perante isso, é nítido que o exercício de toda e qualquer atividade econômica é limitado 

pela Constituição Federal.  

Tendo como base a Constituição Federal, fica estipulado que o Estado pode realizar 

intervenção direta, por absorção, e intervenção indireta. Na primeira, o Estado exercita a atividade 

na qualidade de empresário, como agente econômico, participando diretamente do processo 



9 

 

produtivo. É possível verificar essa possibilidade nos artigos 173,175 e 177 da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988. Disponível em: www.planalto.gov.br).   

Enquanto que na intervenção direta por absorção, o Estado atua por monopólio, o que vai 

contra o que o sistema capitalista sustenta, que possui na concorrência sua base. É possível 

constatar tal permissão no artigo 177 da Constituição Federal, fundado na alegação de soberania, 

em se tratando de estratégia nacional. 

Sob a forma de fiscalização, é possível verificar o Estado agindo de maneira indireta. Isso 

ocorre quando o Estado intervém ditando regras. Essa normatização e também regulação da 

economia é classificada, como prefere Eros Roberto Grau, pela intervenção por direção, pela 

intervenção por indução e também pela intervenção por absorção (GRAU, 1988, p.91), segundo 

ele tal classificação enriquece e consolida seus fundamentos.   

Na primeira situação, o Estado intervém no domínio econômico, ou seja, no campo da 

atividade em sentido estrito. Desenvolve ação como sujeito econômico. Irá então intervir por 

absorção ou participação: quando faz mediante absorção, o Estado se responsabiliza plenamente 

pelo controle dos meios de produção, atua na atividade econômica em sentido estrito, logo ele atua 

em regime de monopólio. Quando o faz por participação, o Estado assume o controle de apenas 

uma parcela dos meios de produção em determinado setor da atividade econômica, ele passa a atuar 

em regime de competição com empresas privadas. Logo, o Estado intervirá sobre o campo da 

atividade econômica em sentido estrito, é então regulador dessa atividade. E pode vir a intervir por 

direção ou por indução: Quando por direção, o Estado exerce pressão sobre a economia, 

estabelecendo mecanismos e normas; quando o faz por indução, o Estado manipula instrumentos 

de intervenção em consonância e na conformidade das leis que regem o andamento dos mercados 

(GRAU, 1988).  

 

Sem dúvidas, a atuação indireta do Estado foi recebida, em vista ao princípio da 

subsidiariedade, com maior relevância pelo ordenamento da Constituição Federal de 1988. De 

acordo com a concepção de João Bosco Leopoldino da Fonseca, 

 

A atuação reguladora da atividade econômica por parte do Estado está sujeita ao princípio 

da subsidiariedade, no que tange a deixar os indivíduos a tarefa de regulamentar a própria 

atividade, ou de não criar regras que dificultem, em lugar de viabilizar, a atividade 

econômica. É o fenômeno atualmente conhecido como desregulação da economia. 

(FONSECA, 2015, p.190) 
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A produção e a aplicação de normas, que possuem a capacidade de transformação da 

economia, tem como objetivo instrumentalizar a realização das políticas econômicas empregada 

pela Constituição. O Estado como mero agente disciplinador da economia, Celso Ribeiro Bastos 

declara que, “quando o Estado condiciona, motiva ou enquadra a atuação dos atores econômicos, 

nada obstante o fato de ele mesmo não assumir nenhum papel como produtor ou distribuidor de 

bens e serviços (BASTOS, 2000, p.108) ”. 

Diante disto, não é permitido ao Poder Público, em quais quer das Esferas da Federação, 

explorar atividades econômicas, tendo como objetivo o lucro. E caso o faça, estará ele próprio 

ofendendo as regras constitucionais que deve respeitar. Ainda como prevê o artigo 174 da 

Constituição Federal: “ Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

Exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo determinante 

para o setor público e indicativo para o setor privado (BRASIL, 1988. Disponível em: 

www.planalto.gov.br) ”.  

Expressamente, a regulação é o modo de exercício estatal mais adequado com a 

constitucionalidade democrática, e que mais se harmoniza com os princípios da subsidiariedade e 

da eficiência, bases do Direito Econômico. Lembrando ainda, que esta regulação pode ocorrer 

através de fiscalização, planejamento e incentivo do Estado no domínio econômico.  

Dentre essas maneiras de regulação, a fiscalização ocorre pela presença do Estado de polícia, 

onde o Estado atua com repressão às situações que vão contra os fundamentos e os princípios do 

artigo 170 da Constituição Federal, é possível verificar esta atuação através do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Enquanto que o incentivo ocorre por exemplo, 

quando se utilizado incentivos tributários, já o planejamento é o mais abrangente dos institutos, ele 

aquinhoa a atuação do Estado. 

Adiante, ainda referente a necessidade dessa regulamentação pelo Estado, este assume 

então o papel de agente atuante e investidor, e de outro, o Estado de polícia intervém de forma a 

criar normas, fiscalizar e punir abusos, sempre com o objetivo de garantir e promover o equilíbrio. 

Quando observado então a necessidade do ser humano em viver e manter-se dentro de 

relações sociais, nas quais estão presentes uma vasta gama de relações interpessoais, bem como 

personalidades jurídicas e relações alheias à esfera pública, negócios e relações que possuem 

interesse jurídico, é indispensável a presença do Estado, uma vez que essas relações econômicas 
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interferem na esfera jurídica do ente político, e consequentemente ecoa direta ou indiretamente na 

comunidade.  

Logo, quando analisado a economia e a intervenção estatal, é indiscutível que é preciso 

averiguar ainda a conexão existente entre a economia e os direitos fundamentais do cidadão, 

adequando o que foi visto, principalmente para a sustentação do bem-estar social, bem como o que 

garante a Constituição Federal quando observado as políticas públicas cotejadas nos artigos 

iniciais, onde as demandas sociais devem ser garantidas. Prontamente a ordem econômica jurídica 

é, sem dúvidas, aceita como algo fundamental para a base do princípio da organização social, bem 

como para garantir o desenvolvimento dos direitos prestacionais, onde é imposto ao Estado um 

dever de Agir.  

Eros Roberto Grau complementa que, 

 

Como todo o Direito está fugindo ao social e o econômico não é senão uma parcela dele, 

a afirmação de que o Direito passa a cumprir um novo papel de integração em todos os 

setores econômicos, encaminha a conseqüente conclusão de que é um novo papel de 

integração social que o Direito vem a desempenhar. Esta conclusão, todavia, parece 

paradoxal, eis que, por um lado, o Direito sempre cumpriu papel de integração social – no 

sentido de harmonizar, compondo, interesses individuais e sociais -  e, por outro, todo 

individual é potência do social (GRAU, 1981, p.58-59). 

 

No entanto é de se perceber que a sociedade, aferrada pelas bases capitalistas, resiste em 

aceitar de forma integral a legitimidade da intervenção estatal no domínio econômico. Enquanto 

que algumas vezes a própria sociedade acaba por solicitar indiretamente por uma intervenção do 

estado que tenha como objetivo manter o equilíbrio das relações.  

 

 

4. O PESO DO ESTADO NA ECONOMIA 

 

A frente do que a sociedade espera do Estado, e diante da presença de uma normatização 

objetiva, com base no mercado e, no poder administrativo é preciso confirmar que o sistema 

caminhe com uma consciência referente a sua importância, a “mão invisível (HABERMAS, 1997, 

p. 61)” do mercado constitui, desde a época do Adam Smith, o exemplo clássico para esse tipo de 

regulamentação.  
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O Estado, como regulador da economia interna, em grande parte traz consigo dúvidas 

referente ao peso que este possuí no mercado. Até que ponto o que é realmente feito é com base 

em toda a coletividade. Habermas sustenta que, 

  

Nos imperativos funcionais do aparelho estatal do sistema econômico e de outros 

domínios da sociedade, impõe-se muitas vezes interesses não suficientemente filtrados por 

serem os mais fortes, servindo-se da força legitimadora da forma jurídica, a fim de 

disfarçar a sua imposição meramente factual. Como meio organizacional de uma 

dominação política, referida aos imperativos funcionais de uma sociedade econômica 

diferenciada, o direito moderno continua sendo um meio extremamente ambíguio da 

integração social. Com muita frequência o direito confere a aparência de legitimidade ao 

poder ilegítimo. Á primeira vista, ele não denota se as realizações de integração jurídica 

estão apoiadas no assentimento dos cidadãos associados, ou se resultam de mera 

autoprogramação do Estado e do poder estrutural da sociedade; tampouco revela se elas, 

apoiadas neste substrato material, produzem por si mesmas a necessária lealdade das 

massas (HABERMAS, 1997, p.63). 

 

Diante disto, o direito econômico reflete a distribuição desigual do poder social, e esta 

pressão, para que ocorra a integração social e principalmente a tentativa de diminuir as 

desigualdades, traz consigo a necessidade de que o Estado realize, através do dinheiro e do poder 

administrativo que possui, a tentativa de assegurar os princípios constitucionais da comunidade 

jurídica para integrar a prática social refletida nos cidadãos. 

Observado o que está disposto na Constituição Federal, em seu Artigo 170:  

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

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

social, observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 

impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação;                               

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

X - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.                         

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei 

(BRASIL, 1988. Disponível em: www.planalto.gov.br). 

 

A Constituição Federal estampa suas regras quando se tratar da base econômica do País, 

traz nas normas constitucionais os objetivos de um modelo para a economia, além das modalidades 

de intervenção do Estado nesta área. Fica o Estado disciplinado a obedecer certos princípios, mas 
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principalmente tendo metas a atingir. Sabendo ainda que o Poder Público afeta as leis de mercado 

e também os direitos individuais, sempre pautados no princípio da dignidade da pessoa humana.  

Mesmo que havendo seguranças jurídicas previstas na Constituição Federal, atualmente 

não se vê a aplicação integral desses pontos, quando observados os serviços públicos que são da 

responsabilidade do Estado. Existe um afastamento da responsabilidade pública, quando observado 

o retorno da intervenção que o Estado pratica na economia. Atualmente, existe ativamente a 

aplicação, quanto as prestações por parte da sociedade, principalmente as advindas do regime 

tributário, mas não há efetivamente uma contraprestação com qualidade e realmente efetiva. 

Fica claro que o Estado exige demais, e não existe um retorno integral dessas exigências. 

Habemas é claro ao afirmar que,  

 

De um lado, é necessário que o direito continue insistindo que os sistema dirigidos pelo 

dinheiro e pelo poder administrativo não fujam inteiramente a uma integração social 

mediada por uma consciência que leva em conta a sociedade como um todo; de outro lado, 

parece que essa pretensão é vítima do desencantamento sociológico do direito 

(HABEMAS, 1997, p.65).   

 

Ainda referente a este assunto, Habermas completa que, 

 

Contrapondo-se ao ceticismo das teorias sociais do direito, as teorias filosóficas da justiça, 

destacam, decididamente, o conteúdo moral das ordens jurídicas modernas. Tais 

construções racionais do direito servem para a fundamentação de princípios, segundo os 

quais uma sociedade bem ordenada deveria ser organizada; porém, nessa tentativa, elas se 

distanciam tanto da realidade das sociedades contemporâneas, a ponto de encontrarem 

dificuldades no momento de especificar condições para a realização desses princípios 

(HABERMAS, 1997, p.66). 

 

Conforme visto, a globalização dos mercados trouxe consigo pontos positivos e negativos, 

devido a este fato, o Estado passa a ter responsabilidades devido as desigualdades que vão surgindo, 

enquanto crítico da economia política, Marx (1997, p.68) reconhece na anatomia da sociedade 

burguesa apenas estruturas nas quais o processo de auto aproveitamento do capital se distancia dos 

indivíduos que se alienam a si mesmos, a fim de produzir formas cada vez mais drásticas de 

desigualdade social.  

Habermas alega que, “o direito faz parte da superestrutura da base econômica de uma 

sociedade, onde a dominação de uma classe social sobre as outras classes é exercitado na forma 

não política do poder de disposição privado sobre os meios de produção (HABERMAS, 1997, 

p.69) ”. 
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Quando observado a ordem econômica na Constituição Federal de 1988, Eros Roberto 

Grau (2002) sustenta que é necessário distinguir a intervenção (atuação estatal no campo da 

atividade econômica em sentido estrito) e a atuação estatal (ação do Estado no campo da atividade 

econômica em sentindo amplo). Segundo ele, existe uma grande diferença entre atividade 

econômica e serviço público, onde o Art 173 enuncia as hipóteses em que é permitida a exploração 

direta de “atividade econômica” pelo Estado, enquanto que o Art 174 dispõe sobre a atuação do 

Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica.  

Perante esta prestação de serviços pelo Estado, é necessário analisar a aplicação do direito 

na economia e na dimensão do público e do privado. E, de que maneira esta exploração estatal está 

garantida na Constituição Federal, principalmente quando analisado a prossecução supranacional 

das funções políticas do Estado e do bem-estar social.  

 

 

5. A DIMENSÃO PÚBLICO E PRIVADO NA TEORIA HABERMASIANA 

 

Quando analisado a intervenção do Estado na economia e ao saber que o direito estatal 

assume as feições específicas de um sistema de direito, é plausível compreender o direito como 

parte de um sistema político, como é sustentado na teoria Weberiana (HABERMAS, 1997). E sendo 

este um direito político, a sociedade civil traz consigo uma pretensão de solidariedade por parte do 

Estado. Habermas apoia o que Parsons e T.H.Marshall pesquisaram na Inglaterra, sendo que, 

  

Segundo esta, os direitos liberais de defesa protegem o sujeito de direito privado contra 

intromissões ilegais do Estado na vida, liberdade e propriedade; os direitos de participação 

na política possibilitam ao cidadão ativo uma participação no processo democrático da 

formação da opinião e da vontade; e os direitos de participação social garantem ao cliente 

do Estado do bem-estar segurança social e um rendimento mínimo (HABERMASN, 1997, 

p. 107). 

 

Isso traz consigo a segurança e a possibilidade de ampliar o status de cidadãos nas 

sociedades, e esta concepção de cidadania acarreta na crescente inclusão dos cidadãos através dos 

processos de modernização capitalista, resultado de uma evolução social. Logo, a legitimidade do 

Estado surge a partir da legalidade estabelecida nas normas, e segundo Habermas, os direitos dos 

cidadãos têm, de um lado a mesma estrutura de todos os direitos, por outro, o processo legislativo 

democrático que precisa confrontar esses participantes com as expectativas normativas das 



15 

 

orientações do bem da comunidade, onde ainda não se conseguiu harmonizar, conceitualmente e 

de modo satisfatório, a autonomia pública e privada. 

Existe uma proteção dos espaços da ação individual, na medida em que se fundamentam 

em pretensões, reclamáveis judicialmente, contra intervenções ilícitas da liberdade, na vida e na 

propriedade. A autonomia privada é garantida e protegida pelo direito, principalmente através do 

direito de fechar contratos, de adquirir, herdar ou alienar propriedade. O estudioso Habermas 

elucida que, 

 

O pensamento do direito subjetivo mantém vida a idéia de que o direito privado e a 

proteção do direito, fundamentado por aquele, serve, em última instância, para a 

manutenção da liberdade do indivíduo na sociedade e de que a liberdade individual 

constitui uma das idéias fundamentais, em função da qual existe o direito. Pois, no âmbito 

do pensamento do direito subjetivo, o direito privado é o direito dos membros do direito 

independentes entre si, agindo de acordo com suas próprias decisões (HABERMAS, 1997, 

p.119). 

 

Mas é preciso lembrar que o indivíduo assume uma posição de membro, quando diante do 

direito materializado do Estado Social. Habermas ao estudar Kant garante que “o direito é a 

limitação da liberdade de cada um à condição de sua concordância com a liberdade de todos, na 

medida em que esta é possível segundo uma lei geral (HABERMAS, 1997, p.126) ”. As leis 

públicas só podem pretender legitimidade enquanto atos da vontade pública dos cidadãos 

autônomos e unidos.  

Uma sociedade, então, para ser considerada justa, deve manter um interesse simétrico de 

todos os seus participantes, uma variante desses interesses simétricos são as ideias de aumento e 

distribuição justa da riqueza social, cultivadas no Estado do bem-estar, mas que não é mantido 

quando a frente do capitalismo vivido em uma época de globalização intensa. O ethos (conjunto de 

costumes) da sociedade global se torna uma simples convenção, um costume, um direito 

consitudinário, enquanto que a economia capitalista, orientada pelo dinheiro e a pela burocracia 

estatal e organizada a partir de competências, surge no medium de sua institucionalização jurídica. 

E este medium do direito, pressupõe os direitos que definem o status de pessoas jurídicas como 

portadoras de direito em geral (HABERMAS, 1997).  

Habermas é claro ao afirmar que, “ a autonomia privada de um sujeito de direito pode ser 

entendida essencialmente como liberdade negativa de retirar-se do espaço público das obrigações 

ilocucionárias recíprocas para um posição de observação e de influência recíproca (HABERMAS, 
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1997, p. 156)”. Esta autonomia vai muito além, ao ponto do sujeito de direito não precisar prestar 

constas, nem apresentar argumentos publicamente aceitáveis para os seus planos de ação.  

À medida em que as liberdades individuais são garantias, os direitos políticos têm que 

institucionalizar o uso público das liberdades comunicativas na forma de direitos subjetivos 

aplicados diretamente para a coletividade. E fica a critério dos destinatários decidir se vão empregar 

sua vontade livre e assentir o uso público de sua liberdade comunicativa, “todo o poder político 

parte do povo (HABERMAS, 1997, p.157)”: 

 Logo, 

 

O Direito não se esgota simplesmente em normas de comportamento, pois serve à 

organização e à orientação do poder do Estado. Ele funciona no sentido de regras 

constitutivas, que não garantem apenas a autonomia pública e privada dos cidadãos, uma 

vez que também produzem instituições políticas, procedimentos e competências 

(HABERMAS, 1997, p. 183).  

 

Por esta razão, o direito não é apenas constitutivo para o código do poder que dirige o 

processão de administração, ele forma simultaneamente o medium para a transformação do poder 

comunicativo em administrativo, organizando e aplicando o direito. O que por muitas vezes não 

acontece de maneira integra e buscando atingir o bem-estar social. 

Habermas sustenta essa ideia de maneira clara ao indicar que, 

 

Em negociações políticas, os partidos envolvidos têm que conseguir credibilidade para 

suas promessas ou ameaças através do poder social. No segundo caso, a disposição sobre 

o poder social abre a chance de influenciar no processo político, o qual consegue 

procedência para interesses próprios, para além do espaço dos direitos de igualdade dos 

cidadãos. Através deste modo interventor, empresas, organizações e associações 

conseguem, por exemplo, transformar o seu poder social em político, seja diretamente, 

através da influência na administração, ou indiretamente, através de intervenções e 

manobras na esfera pública política (HABERMAS, 1997, p.219). 

 

Diante disto, fica claro que existe o perigo de que o Estado, na medida em que participa dos 

arranjos corporativistas, lance fora a pretensão de realizar uma justiça política através da 

implantação de um direito legitimamente normatizado. Os princípios do Estado de direito devem 

sempre estar ligados aos modos de sentir e de pensar dos cidadãos. Estamos a frente então de um 

conceito normativo de esfera pública. 

 

O equilíbrio político de interesses exige a escolha de delegados encarregados das tarefas 

de formação de compromissos; o modo de escolha deve cuidar para que haja uma 

representação equitativa de situações de interesses e de preferências dadas. Auto-

entendimento coletivo e fundamentação moral exigem, ao contrário, a escolha de 

participantes, em discursos conduzidos representativamente; o modo de escolha precisa 

garantir uma inclusão de todas as perspectivas de interpretação relevantes, medida através 
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de decisões pessoais. Além disso, da lógica dos discursos da justiça e do auto-

entendimento resultam argumentos normativamente cogentes para abrir a formação 

institucionalizada, porém porosa, da opinião e da vontade política aos círculos informais 

da comunicação política geral (HABERMAS, 1997, p.228). 

 

Quando analisado a esfera pública e suas pretensões jurídicas, é preciso haver a 

permanência da utilização do princípio da segurança jurídica, para que as decisões passem a ser 

tomadas consistentemente, no quadro da ordem jurídica estabelecida, de maneira principal quando 

se é constatado que a globalização da economia traz consigo a globalização da política. 

No tempo em que temos de forma muito presente a Supranacionalidade, Habermas defende 

que é preciso prosseguir com a ideia de um Estado do bem-estar social, já que a ordem econômica 

global é destituída de qualquer instância política supranacional, de suporte e de controle. 

No que tange esta evolução Habermas é enfático a afirmar que a substituição da direção 

política da evolução social conduz a um acirramento das desigualdades sociais e a conflitos de 

classe. O autor garante que a diretiva política da evolução social não pode ser freada ou até mesmo 

impedida, isso com base em imperativos econômicos. Ele ainda diz que a globalização econômica 

desestrutura o Estado de bem-estar social no nível interno das sociedades desenvolvidas, e ainda 

implanta graves desigualdades sociopolíticas em nível mundial. A desnacionalização da economia 

faz com que os Estados soberanos percam os seus limites constitutivos entre a política interna e a 

política externa. O Estado-nação passa a ser refém dos capitais transnacionais.  

O Autor garante que o problema em normatizar uma ordem econômica justa é uma questão 

política, e que é preciso uma orientação macroestrutural em nível global sobre a dinâmica da 

economia, ele traz como solução, “[...] poderia consistir em que se impusesse, de novo, a força 

regulatória da política sobre os mercados, que se subtraem ao controle dos Estados-nação 

(HABERMAS, 2000, p.70) ”. Para o autor, não existe uma justiça social sem a regulação 

econômica e a democratização ampliada, diante disto a justiça social é uma questão política muito 

forte. 

 

  

6. CONCLUSÃO 

 

Perante tudo o que foi observado, na presente pesquisa, é nítido que o capitalismo padece 

de várias contradições, a evolução histórica, a globalização e a falta de um regulamento em âmbito 
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Supra-Nacional traz consigo muitas das desigualdades presentes ao longo do globo. A economia 

mundial tem como base as grandes potências, nas quais em determinadas regiões e com 

determinados cidadãos acabam por ser esquecidas. O Estado ainda não consegue garantir a 

aplicação correta quanto ao que é arrecado, e não existe um controle que seja eficaz em sua íntegra, 

que possua uma contra-prestação que consiga os resultados necessários, principalmente quando 

observado o âmbito supranacional.   

Quando uma região do mundo se articula na economia global, é preciso que está possua 

principalmente preocupações quanto a sociedade local, mas seria necessário também vários 

cuidados em escala global. O Estado deve garantir que além da preocupação em relação as grandes 

fortunas, que a população possa ser favorecida, quando analisado sua intervenção na ordem 

econômica.   

Primordialmente, deve-se garantir a dignidade da pessoa humana, e quando relacionamos 

este fato a economia é necessário exigir que o Estado o faça através da garantia de emprego, como 

previsto na Constituição Federal, deve-se voltar inicialmente na realidade social interna, com o 

objetivo de garantir o crescimento da pessoa, mantendo uma relação concreta e viva com as forças 

sociais, e após isso, ai sim o Estado poderá garantir a estabilidade nas regiões que não se enquadram 

nas relações internacionais das grandes potências. 

No tocante à ordem econômica, o constituinte deve ratificar os fundamentos do Estado, 

sobretudo, a valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, assegurando a sociabilidade de 

uma existência digna. O capital deve ter como objetivo a tentativa de se procurar um equilíbrio, 

uma integração econômica, principalmente por existir uma grande dificuldade em garantir o poder 

interno Estatal, uma vez que a supranacionalidade, bem como a consolidação de blocos econômicos 

trazem a intensificação das adversidades agudas e a desestruturação do Bem-estar Social. Sobre 

isso Habermas afirma que o Estado deve garantir, em âmbito Supra Nacional, a compensação 

dessas falhas, intervindo e regulando.  

Se a democracia se desenvolve além das fronteiras nacionais, e o acirramento das 

desigualdades provocam conflitos de classe, o Estado precisa intervir, até mesmo para garantir as 

demandas sociais, ação essa que, em grande parte das vezes, a sociedade não aceita tão facilmente, 

falar em equilíbrio através de benefícios estatais não é aceito em uma sociedade onde a base é o 

capitalismo.  
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A medida em que se tem presente a Intervenção do Estado na econômica, Habermas 

sustenta que é preciso ficar atendo quanto a dominação política, observando se não está sendo 

concedido legitimidade a um poder ilegítimo, onde a lealdade das massas não está sendo respeitada. 

O Estado exige demais, principalmente na forma tributária, mas se distancia da realidade da 

sociedade, dificultando a efetiva realização dos princípios constitucionais, com o objetivo de 

garantir a dignidade da pessoa humana. 

Como Marx alega, o capital traz consigo as desigualdades profundas da sociedade, e o 

Estado nação permanece refém dos capitais, principalmente os capitais transnacionais, e cabe ao 

Estado buscar e aplicar manobras, para que a internacionalização dos mercados e a 

desnacionalização da economia interna não tragam consigo a perca do limite Constitucional.  

Habermas ainda sustenta que não existe uma harmonia entre a autonomia pública e a 

privada, mas que fica claro o que é preciso que as duas possam permanecer no tão importante 

equilíbrio. O Particular tendo garantido seus direitos pela Constituição Federal, assim como os 

seus limites enquanto ente individual, e o público garantindo uma existência digna para todos, com 

base na sociedade, e tendo como objetivo primordial a manutenção dos mercados de acordo com o 

que prevê o artigo 170 da Constituição Federal Brasileira.  
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