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RESUMO 

 

A presente dissertação tem por objetivo explorar o papel da liberdade nas políticas públicas 

para a promoção de direitos, em especial no caso da regulação do acesso de medicamentos ao 

mercado farmacêutico. O Estado de Direito se projeta, orginalmente, para proteger liberdades 

de seus cidadãos, chamadas de direitos humanos de primeira geração; mas, posteriormente, 

passou a adotar postura mais intervencionista, em prol dos direitos humanos de segunda 

geração, de caráter prestacional. Hodiernamente, ora são adotadas políticas públicas mais 

intervencionistas, ora mais libertárias, sempre com o escopo de conservar e promover dignidade 

humana. Essa, como condição intrínseca de todos os indivíduos, cria demandas diversificadas, 

as quais se traduzem em direitos da personalidade, que devem ser garantidas sob pena de 

prejuízo da própria natureza humana. Para tanto, o Estado deve atuar de forma eficiente, 

garantindo o livre desenvolvimento da personalidade e a maximização de direitos. Adverte-se, 

contudo, que não cabe ao Estado distribuir diretamente toda e qualquer expressão de direito. 

Em verdade, deve formular políticas públicas capazes de promover direitos de forma eficiente, 

a partir da premissa de que há limites externos e internos (núcleo indisponível de liberdade) 

para o exercício dos direitos da personalidade, além da influência que a promoção de 

determinado direito pode exercer para a garantia de outros direitos e liberdades. A fim de 

exercer seu mister com eficiência, o Estado deve se valer da análise de suas normas e políticas 

públicas pela ótica da Análise Econômica do Direito, cujo instrumental permite avaliar os 

diversos efeitos que provocam. Em especial, utilizam-se os conceitos de custos de transação, 

externalidades e assimetria informacional, para vislumbrar potenciais consequências das 

políticas públicas, que nem sempre foram originalmente identificadas pelo legislador. Por fim, 

a partir do conceito de eficiência e do poder instrumental dos direitos e liberdades, demonstra-

se que, em regra, a liberdade – em sua acepção ampla – funciona melhor como política pública 

para a promoção de novos direitos e liberdades, resultando em livre desenvolvimento da 

personalidade humana. No entanto, ela deve ceder espaço às políticas intervencionistas na 

presença de falhas de mercado, identificadas pelos custos de transação envolvidos, os quais 

demandam atuação estatal para eliminar ou reduzir seus efeitos. Particularmente no mercado 

farmacêutico, observa-se que uma maior liberdade no acesso a medicamentos tem potencial 

para maximizar direitos, à medida que maior regulação cria ainda maiores dificuldades para os 

avanços tecnológicos e acesso a novos produtos. Ademais, tal possibilidade garantiria o efetivo 

desenvolvimento da personalidade. Não obstante, a liberdade deve ser flexibilizada quando há 

externalidades, já que não se pode sacrificar direitos de terceiros exclusivamente em razão da 

liberdade individual. O estudo se desenvolve a partir de análise bibliográfica, sob uma 

perspectiva dialética, com o uso de instrumentos da AED e do papel instrumental das 

liberdades. Por fim, a partir de um exercício dedutivo, aplicam-se os fundamentos ao mercado 

de medicamento para apurar os resultados.   

 

 

Palavras-chave: Análise econômica do Direito. Liberdade. Livre desenvolvimento da 

personalidade. Políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to explore the role of freedom in public policies for the promotion of rights, 

especially concerning the regulation of access of medicines to the pharmaceutical market. The 

state was originally created in order to guarantee liberties to its citizens – first-generation human 

rights, but it later adopted a more interventionist performance in pursuit of second-generation 

human rights. Today, either more interventionist, or more libertarian public policies are 

adopted, with the aim of preserving and promoting human dignity. That, as an intrinsic feature 

to all human beings, creates different demands, which are translated into personality rights, and 

must be provided, otherwise the human condition is damaged. Hence, the State must act 

efficiently at allowing citizens to develop their personalities as they wish and maximizing 

rights. However, it is not a duty of the State to recklessly distribute any sort of rights. Rights, 

including personality rights, find boundaries in each other, as well as collide with the 

indispensable core of freedom. Moreover, they not only possess their own value as rights, but 

also work as an instrument to promote other rights and freedoms. In view of the foregoing and 

considering the scarcity of resources, the State is to formulate public policies capable of 

promoting rights efficiently. In order to perform that duty, policies must be analyzed from the 

perspective of the Law and Economics, whose instruments enable the evaluation of the various 

effects they cause. The concepts of transaction costs, externalities and information asymmetry 

are particularly used to glimpse potential consequences of public policies, which were not 

always originally identified by the legislator. Finally, according to the concept of efficiency and 

the instrumental power of rights and liberties, it is possible to conclude that freedom, in its 

broad sense, normally functions as the best public policy for the promotion of new rights and 

freedoms, which also result in free development of the human personality. However, freedom 

must give preference to interventionist policies in cases of market failures, identified by the 

transaction costs involved, which require state action to eliminate or reduce their effects. 

Notably in the pharmaceutical market, it is observed that greater freedom in access to medicines 

would effectively promote the maximization of rights, since regulation creates even greater 

difficulties for technological advances and access to new products. Moreover, that possibility 

would guarantee the effective development of personality. However, such freedom must be 

mitigated when there are externalities, since rights of others cannot be sacrificed solely for the 

sake of individual freedom. The study was developed from a bibliographic analysis, through a 

dialectical perspective, with the use of Law and Economics instruments and the foundations of 

Amartya Sen’s theory about the instrumental power of freedoms. Finally, with the deductive 

method, the fundamentals were applied to the drug market to ascertain the results. 

 

 

Keywords: Freedom. Law and Economics. Personality development right. Public policies.  
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INTRODUÇÃO 

 

Diversas são as necessidades dos indivíduos para o livre desenvolvimento de sua 

personalidade. Se, ao longo dos séculos XVIII e XIX, as atenções das reivindicações públicas 

se voltavam à garantia de liberdades, as demandas se transformaram com o passar do tempo e, 

ao final do século XIX, a sociedade advogava em prol de maior intervenção estatal para 

concretizar direitos sociais e econômicos.  

Questiona-se, no entanto, como deve agir o Estado para promover direitos aos cidadãos, 

em especial direitos da personalidade, indispensáveis à própria identidade do indivíduo como 

ser humano. Para encontrar a resposta, é preciso entender a atuação estatal, bem como a 

estrutura dos direitos da personalidade, seus limites e o que efetivamente eles resguardam ao 

seu titular.  

A partir da premissa da escassez de recursos, o fomento aos direitos deve ocorrer por 

meio de políticas públicas eficientes, que empreguem a menor quantidade em prol da 

maximização de direitos. Nesse prisma, evidencia-se o papel da liberdade e seu poder 

instrumental na garantia de direitos, de forma que a análise da eficiência das políticas deve se 

socorrer de instrumentos da Análise Econômica do Direito (AED), aproximando o Direito à 

Economia e reconhecendo o papel indispensável da eficiência na concretização da justiça.  

Com o escopo de analisar o potencial da intervenção estatal para a promoção de direitos, 

o primeiro capítulo se inicia com o estudo do Estado e sua atuação como promotor ou limitador 

da liberdade individual, desde o absolutismo. Serão perquiridas as diferentes formas de atuação 

do Estado frente às dinâmicas demandas sociais. 

Em seguida, no segundo capítulo, serão analisados os direitos da personalidade, sua 

estrutura e o que eles garantem ao indivíduo ou exigem do Estado. Questiona-se a tradicional 

classificação dicotômica dos direitos entre liberdades individuais e direitos sociais ou 

econômicos. Isso, pois a dignidade humana se traduz em diversos direitos da personalidade, 

que se amoldam em conformidade com a evolução social, cultural e tecnológica da sociedade, 

sem que se justifique uma dissociação hermética entre eles. Nesse contexto, destaca-se o direito 

ao livre desenvolvimento da personalidade, que garante ao indivíduo a liberdade para conduzir 

sua vida e exercer seus direitos de modo que mais lhe convenha.  

Posteriormente, no terceiro capítulo, será considerada a relação entre direito e eficiência, 

sob a perspectiva da Análise Econômica do Direito, em especial dos conceitos de custos de 

transação, externalidades e assimetria informacional. A partir do instrumental abordado, serão 

ponderados elementos para a formação de um método de avaliação da eficiência de políticas 
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públicas para a promoção de direitos, tendo como ponto de partida o papel instrumental da 

liberdade na promoção de novos direitos. 

Por fim, no quarto e último capítulo, será analisada a influência da liberdade na 

promoção de direitos, a partir de índices internacionais, com o objetivo de testar o papel 

instrumental da liberdade para o desenvolvimento global e individual. Assim, em razão das 

diferenças mercadológicas, cumpre diferenciar momentos em que a liberdade deve ser 

privilegiada e aqueles em que cabe ao Estado uma ação mais intervencionista.  

O referencial teórico construído é aplicado ao mercado de medicamentos, para uma 

análise aprofundada do potencial da intervenção e da liberdade na promoção de direitos dentro 

desta seara. Após verificadas peculiaridades do setor em questão, serão tratados os efeitos 

regulatórios e como pode ser preservado o direito ao livre desenvolvimento da personalidade 

por meio de políticas públicas eficientes para a proteção dos indivíduos e do desenvolvimento 

tecnológico.  

O estudo foi realizado a partir de uma análise bibliográfica inicial que foi abordada de 

forma dialética. Posteriormente, somam-se os instrumentos da Análise Econômica do Direito, 

com o objetivo de precisar a eficiência das políticas públicas e do papel instrumental das 

liberdades para a promoção de novos direitos. Por fim, para encontrar a eficiência da 

intervenção e da liberdade no mercado de medicamentos, utilizam-se os conceitos trabalhados 

em um exercício dedutivo, juntamente com uma análise bibliográfica relativa ao tema. 
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1 ORDEM JURÍDICA E REGULAÇÃO DA VIDA PRIVADA 

 

1.1 DO ABSOLUTISMO À PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Em meados do século XVI, com o fim do feudalismo na Europa ocidental, os Estados 

modernos começam a se formar e se estruturar como monarquias absolutistas. O regime de 

governo autocrático e autoritário adotado na época foi o resultado de profundas mudanças na 

estrutura social (HUNT; SHERMAN, 1993, p. 41-43). 

O período foi marcado pela ausência de limites aos poderes do soberano, em 

consonância com o pensamento de Jean Bodin (1955, p. 56-57), para quem o governante 

deveria exercer seus poderes absolutos sobre seus súditos, já que é senhor de suas posses e 

também das próprias pessoas. É, então, autorizado a tratá-los como escravos, desde que sua 

autoridade sobre eles seja legitimada por uma vitória justa em uma batalha realizada em 

conformidade com as leis da guerra.  

Considerando que os poderes do governante eram absolutos, ele poderia e deveria 

intervir na sociedade e na vida privada dos súditos, a fim de manter a ordem. Nesse sentido, 

expõe Nicolau Maquiavel (2010, p. 34), ao abordar a conduta apropriada do novo príncipe:  

 

Disso resulta outra necessidade natural e comum, pois o novo príncipe sempre 

precisará oprimir os novos súditos, seja com suas tropas, seja com as infinitas 

violações que uma conquista recente implica: de modo que se transformam 

em inimigos todos aqueles que o novo príncipe ofendeu ao ocupar aquele 

domínio, [...] mas também não se pode lançar mão de medidas enérgicas 

contra estes, posto que se tem uma dívida com eles; isso porque, ainda que 

seus exércitos sejam poderosíssimos, sempre será necessário o favor dos 

provincianos para se entrar numa província.  

 

Infere-se, portanto, que a possibilidade de intervenção do monarca na vida, bens e 

direitos dos súditos era absoluta e ilimitada. Ele poderia tolher a liberdade ou até mesmo a vida 

de seus inimigos, conforme seu entendimento. Não havia barreiras para seu poder, que deveria 

ser exercido segundo sua conveniência, a fim de manter a ordem e a unidade do Estado. 

Conforme afirma Jean Bodin (1955, p. 8-12), o poder do governante se assemelha ao 

poder do pai sobre seus filhos. Esse, por sua vez, se aproxima do poder de Deus sobre sua 

criatura. Assim, é assegurado ao pai e ao governante o poder de vida ou morte sobre seus filhos 

e súditos. 

O intenso controle do governante na individualidade dos particulares também foi reflexo 

da perda de espaço e poder da igreja católica entre os reinos, provocando um processo de 
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secularização do Estado. O monarca inglês, Henrique VIII, por exemplo, rompeu com o 

catolicismo, atribuindo ao próprio Estado os poderes anteriormente exercidos pela Igreja 

Católica (HUNT; SHERMAN, 1993, p. 41-46). 

Como consequência da perda de espaço da Igreja, foi preciso que o Estado absorvesse 

a responsabilidade assistencial por ela exercida, dando azo a maior intervenção na vida privada. 

Em 1572, entre diversas outras medidas de natureza assistencial, a Inglaterra chegou a instituir 

tributos cuja receita seria destinada ao auxílio dos desempregados e pobres (HUNT; 

SHERMAN, 1993, p. 41-46). 

O processo de secularização e fortalecimento do Estado teve também apoio de 

intelectuais da época, como Thomas Hobbes, para quem o soberano é o Deus mortal, que detém 

em suas mãos o bastão espiritual do controle da manifestação externa das crenças e o poder 

coercitivo da espada. Considerando sua condição quase divina, cabe ao monarca, como titular 

da soberania estatal, criar as leis segundo sua razão, pois ele é a representação artificial de Deus 

(BRANCO, 2004). Nas palavras de Thomas Hobbes (1651, p. 128): “Da mesma forma, 

ninguém pode fazer leis, exceto o Estado, porque nossa sujeição é devida apenas ao Estado; e 

as normas devem ser descritas por linguagem clara, pois um homem não saberia como obedecê-

los de outra forma” (tradução nossa).1  

Verifica-se, portanto, que o mesmo soberano cumulava poderes para criar as leis e 

também executá-las, ostentando um caráter absoluto. Destarte, os súditos não podiam invocar 

qualquer proteção contra a intervenção de soberano em suas vidas, porque o poder político era 

concentrado inteiramente nas mãos de uma única pessoa. Tal situação criou sentimento de 

insatisfação e propulsionou a imposição de limites aos soberanos.  

Com o surgimento de ideias liberais, que estimulavam o individualismo, ressurge o 

sentimento de liberdade, alimentado pela memória de resistência à tirania, que foi se 

fortalecendo ao longo do tempo (COMPARATO, 2013, p. 60-62). A crítica à intervenção 

estatal se enrobustecia e enfrentava, especificamente: a desigualdade da lei; as limitações 

impostas à liberdade individual e à propriedade privada; os privilégios fiscais desfrutados pelos 

nobres e pelo clero; a servidão; a força da Igreja Católica e a intolerância religiosa; as penas 

capitais e desumanas (mortes, mutilações, castigos corporais, tortura, etc.); entre outros (LIMA 

JÚNIOR, 2001, p. 14). 

 
1 Texto original: Likewise, that none can make Lawes, but the Common-wealth; because our Subjection is to the 

Common-wealth only; and that Commands, are to be signified by sufficient Signs; because a man know not 

otherwise how to obey them. 
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A liberdade se torna, então, tema recorrente no iluminismo e se torna objeto de estudo 

de seus pensadores, entre os quais se destaca John Locke. O autor, ao tratar da condição humana 

em relação ao Estado, explica que os homens, originalmente, se encontravam em estado de 

completa liberdade (LOCKE, 2014, p. 35-38).  

Eram donos de suas ações e posses, sem depender da vontade de outras pessoas, até que 

então, com o objetivo de viver harmoniosamente em sociedade, renunciam sua liberdade natural 

e adquirem a liberdade civil. Devem viver em conformidade com as leis e a regulação formadas 

pelo povo soberano, mas podem também exigir direitos civis. Em suas palavras (LOCKE, 2014, 

p. 38): 

 

Eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as 

inconveniências do estado de natureza, que devem certamente ser grandes 

quando os homens podem ser juízes em causa própria, pois é fácil imaginar 

que um homem tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo 

para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. 

 

Conforme discorre, a liberdade consiste no direito de fazer o que se quer e seguir a 

própria vontade, desde que não viole as leis instituídas pelos membros da sociedade e não 

sujeite o indivíduo à vontade inconstante, incerta, desconhecida e arbitrária de outro homem. 

Assim, aprofunda sua crítica ao governo autoritário e absolutista, questionando a legitimidade 

do monarca para intervir de forma ilimitada na vida dos súditos, sem que esses disponham de 

qualquer mecanismo de controle sobre o exercício das razões do soberano (LOCKE, 2014, p. 

38-41).  

A renúncia à liberdade natural para a obtenção da liberdade civil também é abordada 

por Jean-Jacques Rousseau (1978, p. 30-37). Para ele, os indivíduos se associam em razão de 

sua necessidade de somar forças para prosperar. Nesse ato, então, passa do estado de natureza 

para o estado civil, razão pela qual deve obedecer às leis soberanamente feitas pelo povo. 

Assim, ele explica (ROUSSEAU, 1978, p. 36): 

 

[...] determina no homem uma mudança muito notável, substituindo na sua 

conduta o instinto pela justiça e dando às suas ações a moralidade que antes 

lhe faltava. É só então que, tomando a voz do dever o lugar do impulso físico, 

e o direito o lugar do apetite, o homem, até aí levando em consideração apenas 

sua pessoa, vê-se forçado a agir baseando-se em outros princípios e a consultar 

a razão antes de ouvir suas inclinações. 

 

Ademais, Rousseau (1978, p. 62-63) aprofunda a discussão sobre os limites da 

intervenção estatal na vida do indivíduo ao analisar o tamanho ideal do Estado. Entende que 
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não deve ser muito grande, para que possa ser bem governado; nem muito pequeno, para que 

possa se manter. Ainda, aduz que a administração se torna mais onerosa à medida que se 

aumenta a máquina estatal, razão pela qual o Estado deve se manter em tamanho reduzido, para 

que não esgote os cidadãos. Para o autor, “[...] um corpo demasiadamente grande por sua 

constituição se enfraquece e perece esmagado por seu próprio peso”.  

Ante o exposto, verifica-se que os autores da época diferenciaram duas formas distintas 

de liberdade, reflexão sobre a qual Benjamin Constant (1985) se deteve posteriormente. 

Conforme Constant, o indivíduo assumia uma nova forma de se relacionar com o grupo, a partir 

da sua submissão ao ordenamento jurídico.  

Originalmente, o indivíduo desfrutava da liberdade dos antigos, a qual lhe habilitava a 

submeter a sua vontade aos demais indivíduos, desde que coincidente com a do grupo, sem que 

eles pudessem se proteger dos mandos do corpo social. Assim, o grupo tinha poderes sobre os 

membros, podendo impor punições e tolher sua liberdade, mediante consenso (CONSTANT, 

1985). 

Por sua vez, ao ingressar em uma comunidade regida por um ordenamento jurídico, o 

indivíduo abandona a sua liberdade dos antigos, para receber a liberdade dos modernos, que lhe 

atribui direitos civis. Assim, não pode mais forçar seu entendimento aos demais membros do 

grupo, mas, por outro lado, também se vê protegido da imposição alheia, haja vista que não 

podem violar seus direitos legalmente previstos. Em suas palavras, Benjamin Constant (1985) 

explica tal distinção: 

 

Assim, entre os antigos, o indivíduo, quase sempre soberano nas questões 

públicas, é escravo em todos seus assuntos privados. Como cidadão, ele decide 

sobre a paz e a guerra; como particular, permanece limitado, observado, 

reprimido em todos seus movimentos; como porção do corpo coletivo, ele 

interroga, destituí, condena, despoja, exila, atinge mortalmente seus 

magistrados ou seus superiores; como sujeito ao corpo coletivo, ele pode, por 

sua vez, ser privado de sua posição, despojado de suas honrarias, banido, 

condenado, pela vontade arbitrária do todo ao qual pertence. Entre os 

modernos, ao contrário, o indivíduo, independente na vida privada, mesmo 

nos Estados mais livres, só é soberano em aparência. Sua soberania é restrita, 

quase sempre interrompida; e, se, em épocas determinadas, mas raras, durante 

as quais ainda é cercado de precauções e impedimentos, ele exerce essa 

soberania, é sempre para abdicar a ela. [...] Os antigos, como diz Condorcet, 

não tinham nenhuma noção dos direitos individuais. Os homens não eram, por 

assim dizer, mais que máquinas das quais a lei regulava as molas o dirigia as 

engrenagens. 

 

Sob essa ótica, todos podem pugnar direitos e limitar a intromissão estatal em aspectos 

de sua vida privada, o que implica a universalização dos direitos individuais, a partir do 
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princípio da igualdade que se impõe como um valor fundamental na construção de novas 

estruturas políticas. A soma de tais evoluções, portanto, representam um grande progresso 

político, e, em última análise, funcionam como limitações do poder do Estado frente aos seus 

cidadãos (TAVARES, 2017, p. 33-36).  

Como antigo exemplo dessa polêmica está a Petition of Rights, de 1628, que representa 

um dos grandes marcos da história constitucional inglesa. Esse documento é considerado fruto 

do engajamento e luta da sociedade burguesa da idade moderna pelas liberdades públicas, 

momento em que se iniciava a batalha contra o absolutismo monárquico (TAVARES, 2017, p. 

27). 

Surgem, assim, na fase inaugural do constitucionalismo ocidental, o que posteriormente 

será chamado de direitos humanos de primeira dimensão, ou seja, os direitos civis e políticos 

relacionados à liberdade. Esse movimento de direitos é o resultado da busca dos cidadãos por 

autonomia individual e liberdade para fazer suas próprias escolhas (PIOVEZAN, 2018, p. 235). 

Conforme se verifica, o iluminismo trouxe a emancipação dos indivíduos, a quem 

passaram a ser garantidos direitos civis. Esse espírito individualista também proporcionou a 

ascensão do liberalismo, cujas ideias se propagaram na comunidade. Conforme explica Jayme 

Benvenuto Lima Júnior (2001, p. 14): 

 

No campo do Direito, a crítica à sociedade de então se concentra em diversos 

pontos: a desigualdade diante da lei, que era mantida pelo sistema político dos 

estados, com seus privilégios fiscais para as ordens da nobreza e do clero e o 

acesso limitado aos cargos públicos; as limitações impostas à pessoa e à 

propriedade; a servidão; a exclusão da participação popular nos assuntos 

públicos, em contraposição à predominância da Igreja nos assuntos públicos; 

a intolerância religiosa; a desumanidade do direito penal, que infligia penas 

capitais e horríveis castigos corporais e mutilações; o processo penal, que 

ainda utilizava a tortura como método de investigação. 
 

As ideais liberais, então, entraram em choque com a grande intervenção estatal existente 

à época, que restringia e inviabilizava o desenvolvimento da economia nos rumos desejados 

pelos capitalistas. Eles queriam promover escolhas fundadas em benefícios pessoais, rejeitando 

a antiga ética paternalista cristã. Nesse prisma, o liberalismo se apresenta como uma filosofia 

política que atende as suas demandas. (HUNT; SHERMAN, 1993, p. 46-52). 

A nova ideologia estimulava a obtenção de lucro e, impulsionada pela ótica protestante, 

passou a ser seguida pela classe burguesa. Assim, a ascensão do liberalismo clássico 

acompanhou o início da Revolução Industrial, o que facilitou a expansão das importações e 

exportações entre os mercados, especialmente na Inglaterra, já que a nova ideologia dominante 
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entendia que a liberdade deveria ser protegida tanto na esfera interna, quanto internacional 

(HUNT; SHERMAN, 1993, p. 53-54). 

Entre os autores liberais, cumpre destacar Adam Smith, tradicionalmente conhecido 

como pai da economia. Em sua obra “Uma Investigação sobre a Natureza e as Causas da 

Riqueza das Nações”, o autor explica a formação natural da estrutura de mercado, que se regula 

organicamente pelos interesses individuais de cada capitalista (SMITH, 2007).  

Para o autor, a eficiência na produção aumenta significativamente a partir da 

especialização de cada indivíduo em determinada atividade. A melhor alocação possível dos 

recursos, portanto, ocorre pelo próprio interesse de cada indivíduo em produzir mais, e não por 

um ato de benevolência. Com o objetivo de obter melhores condições de vida, as pessoas são 

conduzidas egoisticamente a especializar seu trabalho para, assim, aumentar sua produção e 

viabilizar trocas que lhe favoreçam. Nesse sentido, explica: 

 

Quem oferta a outra pessoa uma barganha de qualquer modalidade, 

propõe-se a fazê-lo assim: Dê-me aquilo que eu quero, e você terá isto 

aqui, que você quer. Esse é o significado de qualquer oferta desse tipo; 

e é dessa forma que obtemos uns dos outros a grande maioria dos 

serviços de que necessitamos. Não é da benevolência do açougueiro, do 

cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas do cuidado 

que eles têm pelo seu próprio interesse. Não lhes falamos das nossas 

próprias necessidades, mas das vantagens que advirão para eles 

(SMITH, 2007, p. 16, tradução nossa).2 

 

Ele evidencia, portanto, que os indivíduos são guiados, de forma egoísta, por seus 

interesses particulares. Não obstante, quando buscam individualmente os seus interesses 

pessoais, acabam simultaneamente impulsionando o bem-comum e conduzindo a sociedade a 

um funcionamento mais eficiente. Assim, ao perseguir seus interesses pessoais, os indivíduos 

promovem o desenvolvimento de toda a coletividade.  

A esse fenômeno, então, Adam Smith (2007, p. 349-350) atribui o nome de “mão 

invisível”, conforme trecho de sua obra: 

 

E ao direcionar a sua indústria de maneira que sua produção seja a mais alta, 

ele deseja seu ganho pessoal, e, como em muitos outros casos, ele é levado 

por uma mão invisível a promover um objetivo que não era parte de sua 

 
2 Texto original: Whoever offers to another a bargain of any kind, proposes to do this. Give me that which I want, 

and you shall have this which you want, is the meaning of every such offer; and it is in this manner that we 

obtain form one another the far greater part of those good offices which we stand in need of. It is not from the 

benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their 

own interest. We address ourselves, not to them of our own necessities, but of their advantages (SMITH, 2007, 

p. 16). 
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intenção. Nem sempre é ruim para a sociedade, que não participou daquilo. 

Ao perseguir seu próprio interesse, ele frequentemente promove o interesse 

da sociedade de forma mais eficiente que quando ele tenta promovê-lo 

(tradução nossa).3 

 

Para o liberalismo, portanto, as intervenções do Estado na economia e autonomia dos 

cidadãos é incoerente com a própria eficiência do mercado, porque vão de encontro com o 

funcionamento da mão invisível do mercado.4 Por princípio, tais intervenções são vistas como 

um mal, o qual apenas deve ser tolerado para evitar um outro mal ainda maior e para assegurar 

a manutenção e gozo das liberdades (HUNT; SHERMAN, 1993, p. 59-60).  

A utilidade da intervenção se mostra em casos específicos e excepcionais, como no caso 

de obras públicas, para garantir a segurança coletiva contra invasões estrangeiras, bem como 

para assegurar a possibilidade de distribuição do trabalho, com vistas aos seus benefícios 

(HUNT; SHERMAN, 1993, p. 59-60).  

Outro autor que demonstrou preocupação com a intervenção estatal indevida e tratou do 

sentimento individualista foi John Stuart Mill. Aproximando-se do individualismo utilitarista 

benthaniano, Mill defendia que as ações humanas são governadas pelas vontades dos indivíduos 

que, por sua vez, são governados pelos desejos, sempre direcionados ao prazer ou ao alívio da 

dor. Nessa toada, leva o sujeito e suas percepções para o primeiro plano, reconhecendo a 

vontade coletiva como o fruto da conjugação da felicidade individual dos cidadãos (CORREA, 

2012). 

O autor também defendeu a proteção da liberdade individual frente não apenas o Estado, 

mas também perante os demais indivíduos, uma vez que acreditava que, assim como o Estado, 

a maioria pode tentar submeter e moldar a esfera da vida particular, sobre a qual ela não tem 

interesse direto. Essa intervenção seria aquela resultante de punições morais, com a aplicação 

da tirania da maioria, de modo que cabe ao Estado garantir a não intervenção dos demais 

cidadãos na esfera privada de seus indivíduos (LIMA, 2017, p. 80-81). 

Nesse sentido, vale ressaltar a advertência que Stuart Mill (2016, p. 26-27) faz à 

intervenção na vida individual, dissertando que “Há um limite à legítima interferência da 

 
3 Texto original: (...) and by directing that industry in such a manner as its produce may be of the greatest value, 

he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an 

end which was no part of his intention. Nor is it always the worse for the society that it was no part of it. By 

persuing his own interest he frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends 

to promote it (SMITH, 2007, p. 349-350).  
4 O conceito de mercado, nesse sentido, não se limita às relações comerciais, mas compreende a própria liberdade 

do indivíduo para conduzir sua vida e seus interesses da forma que lhe convenha. Ao atuar de forma livre, o 

indivíduo racionalmente escolhe investimentos e produtos melhores, o que resulta em estímulo aos comerciantes 

e industriais que desenvolvessem produtos mais competitivos, razão pela qual toda a sociedade é beneficiada 

(FERIATO, 2015, p. 21-22). 
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opinião coletiva com a independência individual. E achar esse limite, e mantê-lo contra as 

usurpações, é indispensável tanto a uma boa condição dos negócios humanos como à proteção 

contra o despotismo político”. 

Defende, portanto, que a intervenção estatal na vida dos cidadãos se justifica em alguns 

contextos e, unicamente, para evitar que um indivíduo cause um mal considerável a outro, como 

ocorre nos casos de crimes, fraudes, adulterações, etc. (MILL, 2016, p. 166-169). 

Observa-se, assim, que os autores liberais entendem necessária a existência do Estado, 

mas sua participação na vida individual dos cidadãos deve se restringir a situações específicas, 

em especial com o escopo de garantir o gozo das liberdades fundamentais. Nesse contexto, as 

ações paternalistas não se justificavam, pois a liberdade é um valor fundamental e, assim, deve 

ser respeitada. A intervenção estatal na vida do cidadão é aceita apenas excepcionalmente, já 

que apenas em alguns casos seria legítimo mitigar a liberdade, em prol de garantir o exercício 

de outras liberdades.  

Deve-se enfatizar, portanto, que os liberais não eram avessos à existência do Estado, já 

que entendiam que ele deveria garantir a estabilidade das relações, viabilizando o exercício das 

liberdades econômicas dos indivíduos. Assim, não se pugnava pela inexistência da máquina 

pública, senão que o Estado deveria limitar sua participação para garantir liberdade e segurança, 

em vez de tolhê-las (SOUSA, 2011, p. 62-64). 

Os defensores dos direitos sociais, contudo, apontam que a liberdade, o individualismo 

e a não-intervenção estatal impunham uma igualdade formal a pessoas que, em verdade, se 

encontravam em situações sociais substancialmente diferentes. Sob o manto do liberalismo 

clássico, viabilizou-se que os mais privilegiados se aproveitassem de seu poder para explorar a 

vulnerabilidade dos demais, sob uma pretensa igualdade. Em suma, a situação resultou na 

submissão de muitos a um estado extremo de pauperização já na primeira metade do século 

XIX (COMPARATO, 2013, p. 65-66). 

Ademais, diversas mudanças tecnológicas ocorriam à época. A expansão do capitalismo 

e a revolução industrial resultaram na instalação do sistema fabril, que destruiu o modo 

tradicional de vida dos trabalhadores. As relações entre empregadores e empregados passaram 

a ostentar um caráter impessoal, com predominância de seu aspecto essencialmente monetária 

e impessoal (HUNT; SHERMAN, 1993, p. 72-73).  

Instalou-se um controle rígido da jornada de trabalho, já que a rotina humana passou a 

ser determinada pela velocidade das máquinas. Havia muito trabalho infantil e feminino, com 

salários inferiores e condições cruéis: jornadas extenuantes de trabalho, muitos acidentes 
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laborais e péssimas condições de vida urbana são características marcantes do século XIX 

(HUNT; SHERMAN, 1993, p. 74-75).  

Sobre o assunto, aduzem Hunt e Sherman (1993, p. 76): 

 

Uma análise minuciosa desta época demonstra que, em termos relativos, os 

pobres tornaram-se mais pobres, enquanto o país, as classes média e abastada 

enriqueceram a olhos vistos. O momento em que os pobres chegaram ao 

extremo da penúria coincidiu justamente com o momento em que a classe 

média não sabia mais o que fazer com todo o capital acumulado. 

 

Logo, segundo defende Fábio Konder Comparato (2013, p. 67) a desigualdade social se 

agravou substancialmente, pela adoção desmedida do liberalismo clássico e do absenteísmo 

estatal, que não se posicionava nas relações entre os particulares. Neste sentido, conclui:  

 

Não resta dúvida que o capitalismo industrial foi erigido à custa do sofrimento 

e das privações da classe operária, cujo acesso aos frutos de desenvolvimento 

econômico foi negado. Para ampliar a sua margem de lucros, os capitalistas 

submeteram-na aos mais degradantes excessos. [...] A única coisa que devia 

aos empregados eram os salários; e estes, uma vez pagos, nada mais tinham a 

reclamar deles (COMPARATO, 2013, p. 67). 

 

A difícil situação dos trabalhadores gerou, na sociedade, revoltas políticas e inquietação 

social. Entre os anos de 1811 e 1848, houve levantes, motins e rebeliões, que se propagaram 

em cadeia. O clima econômico-social também ensejou o surgimento de sindicatos nas décadas 

de 1870, os quais foram violentamente reprimidos a partir de leis como a Lei das Associações, 

na Inglaterra, que declarava ilegal qualquer associação de trabalhadores com objetivo de 

salários mais altos, redução de jornada de trabalho ou a intervenção estatal para regulamentar 

as condições de trabalho (HUNT; SHERMAN, 1993, p. 76-77). 

As greves, ainda que ilegais, cobriram grande parte do território europeu. O sindicalismo 

dava amparo e respaldo aos movimentos dos empregados, ao passo que os empregadores 

passaram a demonstrar sinais contundentes de reação, combatendo e reprimindo severamente 

as revoltas (LIMA JÚNIOR, 2001, p. 17). 

Nesse contexto, surgem opositores ao liberalismo e à situação social que ele provocou. 

Entendiam que, mesmo que o individualismo implicasse igualdade no plano teórico, na prática 

acentuavam-se as diferenças sociais e a divisão de classes. Por essa razão, os autores socialistas 

e os anarquistas criticavam a propriedade privada e advogavam pela redistribuição dos meios 

de produção (HUNT; SHERMAN, 1993, p. 80-89). 
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Ressalta-se, contudo, que tais ideologias (socialista e anarquista) não se confundem. 

Enquanto a primeira – os socialistas – pregava uma maior intervenção estatal, inclusive com 

políticas assistencialistas; o outro grupo – os anarquistas – se caracterizava pela ausência 

completa de Estado. Defende que a propriedade privada era a causadora dos problemas, mas 

que a intervenção estatal seria uma violência desmedida para resolver a questão (HUNT; 

SHERMAN, 1993, p. 86-88). 

Em suma, os anarquistas entendiam que apenas a verdadeira aniquilação do Estado 

permitiria o alcance da justiça, pois, conforme a sua doutrina, a única função do Estado era 

justamente assegurar a manutenção da propriedade privada (HUNT; SHERMAN, 1993, p. 86-

88). 

Para Pierre Joseph Proudhon (1975, p. 240-241), um dos mais influentes pensadores 

anarquistas, a propriedade é a mãe da tirania e, portanto, é um roubo, já que consiste 

simplesmente em um conjunto de privilégios especiais assegurados coercitivamente para uma 

minoria e em restrições e proibições para a grande maioria da população. Assim, todo Estado é 

tirânico e representa um braço armado da classe dominante, que tolhe a liberdade das pessoas 

de conduzir sua vida sem qualquer intervenção estatal.  

Por sua vez, os pensadores socialistas se posicionavam a favor de um Estado forte, 

representante de todo o povo, e não apenas de uma classe dominante. Assim, não defendiam a 

inexistência do Estado, mas a sua reestruturação, para que não fosse um instrumento de 

violência entre classes, senão um verdadeiro órgão de representação dos cidadãos (HUNT; 

SHERMAN, 1993, p. 84-85).  

Conforme apontam, o capitalismo seria uma formação social e cultural – em oposição à 

crença liberal de se tratar de um sistema com regras rígidas – que configurava meramente um 

momento transitório da evolução, com inevitáveis contradições internas (OFFE, 2007, p. 35-

37). 

Entre os autores socialistas, Henri de Saint-Simon ocupa um lugar de destaque. Por ser 

parte de uma família de nobres arruinados, possuía um desdém pela burguesia e a acusava de 

viver na ociosidade, às custas do trabalho dos pobres, sem nada contribuir para o bem-estar 

social. Mesmo sendo socialista, defendia a eficiência do processo industrial, porém acreditava 

que ela deveria ser utilizada no interesse das massas, de forma direcionada e planificada pelo 

Estado (HUNT; SHERMAN, 1993, p. 84-85). 

Para tanto, ele e seus seguidores defendiam que era preciso que o Estado interviesse na 

vida privada e na liberdade econômica dos particulares, a fim de exercer diretamente as 
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atividades econômicas em benefício da população. Neste sentido, explicam Hunt e Sherman 

(1993, p. 85): 

 

Muitos dos seus seguidores assumiram posições mais radicais. Deixaram 

grande quantidade de libelos e livros denunciando os abusos do capitalismo, 

atacando a propriedade privada, o direito de herança e a exploração 

econômica. Exigiam que o Estado assumisse a propriedade e o controle do 

processo de produção, e o administrasse em proveito do povo. De Saint-Simon 

e seus discípulos, o socialismo herdou a ideia de que em uma economia 

socialista, o governo deveria assenhorar-se da administração da produção e da 

distribuição. 
 

Deve-se ressalvar, contudo, que em que pesa a importância dos demais pensadores 

socialistas, o mais relevante foi Karl Marx, cuja história e legado se confundem com a do 

próprio pensamento socialista. O autor criticava a estrutura social, apontando uma luta entre 

classes: os capitalistas e o proletário. Para ele, os mais privilegiados eram abastados de 

propriedade, educação e privilégios, os quais lhes eram garantidos pelo capitalismo (HUNT; 

SHERMAN, 1993, p. 91-93).  

Karl Marx faz uso de sua abordagem histórica – o materialismo histórico – que utilizava 

para denunciar uma complexa trama de causa e efeito, em que a classe dominante exercia uma 

poderosa influência sobre as instituições sociais, o que lhe assegurava sua hegemonia (HUNT; 

SHERMAN, 1993, p. 91-93). 

Nesse sentido, aponta que a sociedade sempre se dividiu em dois grupos opostos, cujas 

denominações e papéis foram se transformando com o passar do tempo, mas sem suplantar dita 

dicotomia. De um lado, apresentava-se a burguesia dominadora; do outro o proletariado, 

dominado (MARX, ENGELS, 1999, p. 8-10). 

Sob essa perspectiva, Marx aponta dois conjuntos distintos: a superestrutura e a 

infraestrutura (HUNT; SHERMAN, 1993, p. 91-93). Essa segunda era composta pelas forças 

produtivas – como ferramentas, fábricas, equipamentos, conjuntos de habilidade e tecnologia – 

e pelas próprias relações de produção, que são as relações sociais que os homens mantêm entre 

si, em especial à relação de propriedade ou não propriedade, que implicava diferente 

distribuição do resultado da produção entre os indivíduos (MARX, ENGELS, 1999, p. 12-18).  

Por sua vez, o primeiro conjunto - a superestrutura – consistia no suporte ideológico que 

sustenta e garante a manutenção da exploração das classes mais baixas pelos capitalistas, como 

a religião, a cultura, a forma de governo, de estado, etc. (HUNT; SHERMAN, 1993, p. 91-93).  

Em resposta à exploração da classe capitalista, era preciso que o povo se unisse para 

derrubar a superestrutura e o poder dos burgueses para, então, instalar uma sociedade sem 
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classes, na qual os meios de produção seriam convertidos em propriedade de todos (MARX, 

ENGELS, 1999, p. 20-24).  

Isso, porque a extinção da propriedade privada permitiria que os homens 

desenvolvessem suas potencialidades e se realizassem plenamente, já que a propriedade privada 

conduzia à alienação do empregado, que se tornava meramente um produto em razão da 

infiltração do nexo monetário em todas as relações humanas (HUNT; SHERMAN, 1993, p. 93-

96). 

Conforme concluem Hunt e Sherman (1993, p. 86), “[...] havia um consenso entre os 

socialistas em torno de certas questões de princípio: o capitalismo constituía um sistema 

irracional, alimentava um desperdício, gerava profundas desigualdades e, por conseguinte, era 

um sistema injusto e imoral”.  

Em suma, verifica-se que os autores socialistas atrelavam as mazelas sociais e os 

problemas econômicos das classes menos favorecidas à lógica capitalista. A liberdade 

econômica e a autorregulação do mercado, por sua mão invisível, permitiam a exploração dos 

empregados pelos empregadores, além da concentração de renda nas mãos de poucos. Sob o 

regime da liberdade e da igualdade formal, o empregado se tornava mera mercadoria dentro da 

lógica do mercado liberal.  

Sob essa argumentação, os pensadores antiliberais clamavam por uma intervenção 

estatal, uma vez que era preciso a estatização dos meios de produção e controle pelas leis para 

trazer igualdade material a todos os cidadãos. Não acreditavam que os indivíduos, trabalhando 

sozinhos, seriam melhores que o Estado interventor que, legitimado por representar todos os 

indivíduos, controlaria os meios de produção e orquestraria um resultado economicamente mais 

eficiente para todos. 

O liberalismo, contudo, manteve-se como a ideologia dominante entre os governantes, 

o que favoreceu a ocorrência de transformações no mercado. No final dos séculos XIX e início 

do século XX, houve um grande acúmulo de riquezas nas mãos de poucos grandes empresários 

e industriais, resultando na eliminação de empresários menores. Na Inglaterra, Alemanha e 

Estados Unidos, os empresários passam a se associar e formar cartéis, entre outros 

conglomerados econômicos, a fim de aumentar sua competitividade e eliminar a concorrência 

(HUNT; SHERMAN, 1993, p. 107-108). 

Ainda, no início do século XX, a guerra havia gerado uma situação muito desfavorável 

ao comércio e os Estados não se preocupavam com os rumos da economia. Conduziam as 

finanças de forma desarticulada e a mão invisível parecia não operar como deveria. O resultado 

foi uma profunda crise econômica, que se espalhava pelos países (SOUSA, 2011, p. 72-73). 
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Assim, diante das mazelas sociais, cresce uma inquietação social, que demanda 

mudanças. Logo, por influência das ideias socialistas, propensas à maior participação do Estado 

vida privada e na economia, surge a demanda por um Estado mais interventor, que prestasse 

serviços básicos a alguns cidadãos, a fim de tirá-los da pobreza extrema. Defendia-se que ele 

deveria garantir aos cidadãos direitos essenciais para uma vida digna (COMPARATO, 2013, p. 

66-67). 

Os clamores sociais por maior intervenção e controle estatal, inclusive para a prestação 

direta de serviços sociais, se materializaram em normas direcionadas a conter a crescente 

desigualdade.  

 

1.2 PROTEÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS NA ORDEM 

JURÍDICA INTERNA E INTERNACIONAL 

 

Verifica-se que um grande produto das ideias socialistas foi o reconhecimento dos 

direitos humanos de caráter econômico e social, chamados de direitos de segunda geração. 

Nesse sentido, cumpre destacar as palavras de Fábio Konder Comparato sobre o tema (2013, p. 

66-67): 

 

É o conjunto dos grupos sociais esmagados pela miséria, a doença, a fome e a 

marginalização. Os socialistas perceberam, desde logo, que esses flagelos 

sociais não eram cataclismos da natureza nem efeitos necessários da 

organização racional das atividades econômicas, mas sim verdadeiros dejetos 

do sistema capitalista de produção, cuja lógica consiste em atribuir aos bens 

de capital um valor muito superior ao das pessoas. Os direitos humanos de 

proteção do trabalhador são, portanto, fundamentalmente anticapitalistas, e, 

por isso mesmo, só puderam prosperar a partir do momento histórico em que 

os donos do capital foram obrigados a se compor com os trabalhadores. 
 

Nesse diapasão, surgem documentos diversos que buscam proteger os direitos humanos 

econômicos, sociais e culturais, ainda que não sob sua configuração atual. No México, é 

promulgada a Constituição Mexicana de 1917, que elencava direitos trabalhistas e antecipava 

alguns dos direitos sociais, além de hostilizar o poder econômico (FERREIRA FILHO, 2016, 

p. 62).  

Seu texto constitucional foi criado em meio a uma discussão ideológica entre as teorias 

intervencionistas, ligadas às ideias socialistas, e o liberalismo. Surgia grande dicotomia 

internacional a qual se reafirmaria posteriormente, marcada pela polarização dos direitos civis 
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e políticos (liberdades) em oposição aos direitos prestacionais, como se todos não pertencessem 

ao mesmo ramo e se caracterizassem como direitos humanos (LIMA JÚNIOR, 2001, p. 21-22).  

Na Rússia, em 1919, é editada a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e 

Explorado, um documento político com influência marxista, que se inspirou em princípios 

como da abolição da propriedade privada da terra, do confisco dos bancos, da colaboração das 

empresas sob o controle dos trabalhadores, etc. Ainda, a declaração prometia acabar com todos 

os exploradores ao rejeitar a civilização burguesa (FERREIRA FILHO, 2016, p. 62-63).  

Também, como importante exemplo de solidificação dos direitos sociais e econômicos, 

destaca-se a Constituição de Weimar, promulgada no ano de 1919 na Alemanha, que representa 

um grande marco jurídico por estabelecer um novo modelo constitucional seguido, 

posteriormente, por outras nações, como a Espanhola em 1931. Aquela constituição foi 

idealizada sob a crença de que não basta que o Estado garanta independência jurídica aos 

indivíduos, uma vez que ele também deve criar condições para que o cidadão seja socialmente 

independente (FERREIRA FILHO, 2016, p. 64). 

Ainda na Alemanha, em razão do triste momento vivido em razão do recente fim da I 

Guerra Mundial, foram estabelecidos diversos direitos e deveres fundamentais, entre os quais 

se encontram o direito à vida social, ao ensino e à vida econômica. Mesmo as tradicionais 

liberdades, já consagradas pelo liberalismo, passam por mudanças e devem ser exercidas com 

vistas ao bem comum. Surge, assim, a função social da propriedade, por exemplo (FERREIRA 

FILHO, 2016, p. 63-64).  

Também na Constituição de Weimar coexistiam ideias liberais e socialistas, o que 

demonstra que ela foi fruto de visões aparentemente distintas, conciliáveis por um pouco tempo 

(LIMA JUNIOR, 2001, p. 22-23). Da mesma forma, notam-se previsões de liberdade e uma 

grande demanda por uma prestação estatal direta de benefícios e serviços aos cidadãos. 

Conforme explica Jayme Benvenuto Lima Junior (2001, p. 23-24): 

 

A perspectiva social agrega aos direitos humanos a reivindicação pelos não-

privilegiados de seu direito a participar do “bem-estar social”, entendido como 

os bens que os homens, através de um processo coletivo, vão acumulando no 

tempo. [...] Tais direitos – como o direito ao trabalho, à saúde, à educação – 

têm como sujeito passivo o Estado, porque na interação entre governantes e 

governados, a sociedade assumiu a responsabilidade de atendê-los. [...] A 

condição de exigibilidade dos direitos humanos econômicos e sociais perante 

o Estado requererá precisamente a ampliação dos poderes do Estado – ao 

contrário do que exigiriam os direitos humanos civis e políticos. 
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Forma-se, assim, o modelo de Estado de Bem-Estar Social, que demanda políticas 

públicas para combater a desigualdade. Nesse sentido, expõe Gunnar Myrdal (1984): 

 

Eu mostrei como na ausência de políticas públicas que combatessem essa 

tendência, desigualdades tenderiam a aumentar, não apenas 

internacionalmente mas também dentro do país. O Estado de bem estar social 

que estava surgindo nos países ricos era o resultado de políticas 

intervencionistas (tradução nossa).5 

 

Logo, se, de um lado, o liberalismo rejeitava a hipertrofia do poder estatal e a sua 

intervenção na vida dos particulares, de outro, os direitos econômicos e sociais se direcionam 

no sentido oposto ao exigir um Estado mais robusto, que participe na esfera privada, com o 

objetivo de garantir condições mínimas de bem-estar aos menos privilegiados. Esse dualismo 

se transporta não apenas para o Direito, mas também para a Economia.  

Nesse ramo, anteriormente defendia-se que o Estado Liberal deveria se manter inerte 

diante das mazelas sociais, em obediência ao princípio do laissez faire. Por sua vez, o Estado 

de Bem-Estar Social exige a atuação efetiva do Estado para garantir aos cidadãos os direitos 

que a liberdade não lhes é capaz de prover, intervindo, para tanto, na economia e na autonomia 

dos indivíduos (SOUSA, 2011, p. 75). 

A partir da crise de 1929, contudo, inicia-se um estudo sistemático das questões sociais 

e a sua relação com as políticas econômicas internas, cujos efeitos também podiam ser sentidos 

além das fronteirais nacionais. Assim, surge também uma demanda por regulamentação do 

sistema econômico internacional, como fruto da cooperação entre os Estados. A partir do 

espírito de cooperação global, surgiu a Liga das Nações, que representou um primeiro esforço 

coletivo, ainda que não apresentasse caráter econômico (SOUSA, 2011, p. 75).  

Em seguida, formam-se outros acordos internacionais, com caráter eminentemente 

econômico, tais como o Acordo Internacional para o Estanho e o Açúcar (1931), o Acordo 

Internacional para o Chá e Trigo (1933) e o Acordo Internacional para o Cobre (1936). Também 

ocorreu, em 1933, a Conferência Econômica Mundial, que já sinalizava uma tentativa mais 

concreta de cooperação econômica entre os Estados na seara econômica. Ressalva-se, contudo, 

que seus efeitos não foram muitos, já que algumas das nações mais importantes abandonaram 

o livre comércio e seguiram adotando medidas protecionistas (SOUSA, 2011, p. 74-76).  

 
5 Texto original: I showed how in the absence of counteracting policies inequalities would tend to increase, both 

internationally and within a country.' The welfare state that was coming into existence in the rich countries was 

the result of such policy interventions (MYRDAL, 1984). 
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Posteriormente, a cooperação se fez necessária também no ramo de proteção dos direitos 

humanos. A II Guerra Mundial deixou diversas mazelas às diferentes nações; o nazismo causou 

violações maciças e reiteradas a direitos humanos dos judeus e outros grupos minoritários, 

atingindo a marca de onze milhões de mortos; e, as nações sofriam de grandes dificuldades 

econômicas. O momento era propício para aprofundar a discussão sobre direitos humanos, com 

possível articulação de esforços para evitar novos conflitos internacionais armados, por meio 

de um sistema de proteção internacional dos direitos humanos (PIOVESAN, 2018, p. 208-210).  

Nesse sentido, explica Flávia Piovesan (2018, p. 210): 

 

A barbárie do totalitarismo significou a ruptura do paradigma dos direitos 

humanos, por meio da negação do valor da pessoa humana como valor fonte 

do direito. Diante dessa ruptura, emerge a necessidade de re-construir os 

direitos humanos, como referencial e paradigma ético que aproxime o direito 

da moral. Nesse cenário, o maior direito passa a ser, adotando a terminologia 

de Hannah Arendt, o direito a ter direitos, ou seja, o direito a ser sujeito de 

direitos. 

 

Em razão do fortalecimento da ordem jurídica internacional, os contornos do Estado 

também sofrem grandes alterações. Surgem, inicialmente, críticas à soberania ilimitada das 

nações. Não era mais aceitável permitir que as nações suportassem ou até promovessem ataques 

sistemáticos aos direitos dos cidadãos, enquanto todos os demais Estados permanecessem 

silentes. Supera-se, dessa forma, o brocado “the king can do no wrong” também na seara 

internacional, já que as cortes internacionais podem condenar o soberano em razão de seus atos 

(PIOVESAN, 2018, p. 210-211). 

Nesse prisma, cria-se uma sistemática normativa de proteção internacional, que permite 

até mesmo a responsabilização de Estado, no domínio internacional, quando não promovam 

ações necessárias para a proteção dos cidadãos, seja por suas falhas em suas ações ou omissões 

(PIOVESAN, 2018, p. 212). 

A Carta das Nações Unidas6, de 1945, destaca a necessidade de cooperação 

internacional, na seara econômica e também na proteção de direitos. Seus propósitos são 

expressamente estabelecidos em seu artigo primeiro, que dispõe como segue: 

 

Artigo 1o  

Os propósitos das Nações unidas são: 1. Manter a paz e a segurança 

internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas efetivas para 

evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura 

 
6 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19841.htm. Acesso em: 08 de mai. 

2019. 
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da paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da 

justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou 

situações que possam levar a uma perturbação da paz; 2. Desenvolver relações 

amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de 

direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas 

ao fortalecimento da paz universal; 3. Conseguir uma cooperação 

internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, 

social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos 

direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de 

raça, sexo, língua ou religião; e 4. Ser um centro destinado a harmonizar a 

ação das nações para a consecução desses objetivos comuns. 

 

Conforme se verifica nos dois primeiros itens, a manutenção da paz e o fortalecimento 

das relações internacionais estavam entre as prioridades da época, ainda que fosse preciso uma 

intervenção internacional na seara interna, por meio daquela organização, a fim de preservar a 

ordem. O item 3, então, reafirma a proteção dos direitos humanos, não apenas aqueles de 

primeira geração - as liberdades individuais, mas também os de segunda geração – direitos 

econômicos, sociais e culturais. 

O mundo testemunha uma mudança nas relações interestatais, com uma mitigação do 

conceito tradicional de soberania, acompanhada de uma expansão dos direitos humanos 

(primeira e segunda geração), os quais não poderiam mais ser confinados à ordem jurídica 

interna. Nesse sentido, criam-se documentos e tratados internacionais de direitos humanos que 

envolviam diversas nações (PIOVESAN, 2018, p. 210-213). 

Em 1948, é promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos7, resultado da 

antiga ideia de internacionalismo, que passou a exercer influência na formação de uma nova 

ordem mundial. Entre seus trinta artigos, prestigiam-se tanto os direitos de primeira geração 

(direitos civis e políticos), como os direitos de segunda geração (econômicos, sociais e 

culturais), com vistas a um padrão mínimo de sociabilidade e respeito aos cidadãos. Conjugam-

se, portanto, os direitos oriundos do liberalismo com aqueles resultantes do socialismo (LIMA 

JÚNIOR, 2001, p. 25-28). 

Pode-se dizer, portanto, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos significa a 

tentativa de superação da dicotomia entre as ideologias, sendo todas tratadas, de forma 

indivisível, como direitos humanos. Sob essa perspectiva, o Estado é estimulado a efetivamente 

atuar para garantir os direitos sociais e, ao mesmo tempo, garantir que não sejam lesadas as 

liberdades e garantias individuais dos cidadãos.  

 
7 Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 08 de mai. 2019. 
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Todavia, é preciso esclarecer que a Declaração Universal de Direitos Humanos não é 

um tratado internacional, mas apenas um documento historicamente relevante. Por esse motivo, 

não pode ser usado de forma coativa contra os Estados, ainda que tenha inspirado a criação das 

demais leis e tratados de direitos humanos (LIMA JÚNIOR, 2001, p. 28-30). 

A tentativa de conciliar ambas modalidades de direito na ordem jurídica internacional, 

por sua vez, mostrava grandes dificuldades para se concretizar no plano fático. Os economistas 

continuavam o debate sobre a posição do Estado na vida do indivíduo e a necessidade de 

intervenção Estatal. À época, se destacavam as ideias de John Maynard Keynes, com um 

posicionamento mais interventor. Sua obra mais relevante foi “A Teoria Geral do Emprego, do 

Juro e da Moeda”, nela o autor critica os mandamentos do laissez-faire. Assim, advogava pela 

intervenção do Estado na economia a fim de exercer função reguladora do mercado (SOUSA, 

2011, p. 72-75).  

Conforme as críticas de Keynes, o Estado deve auxiliar a iniciativa privada com 

investimentos e suavizar a flutuação econômica. Suas ideias foram adotadas com êxito pelos 

Estados Unidos, na década de 1930, para superar a Crise de 1929, por meio de políticas públicas 

de absorção de mão de obra ociosa para a construção de obras públicas e também realização de 

investimentos estatais (SOUSA, 2011, p. 72-75). 

O movimento interventivo e antiliberal se repetiu em outros Estados. Na Inglaterra e 

França, adotam-se medidas que engessavam o comércio internacional em decorrência da 

política monetária. A Alemanha também adotou práticas protecionistas, com a sobretaxação de 

importações. Os países, então, enfrentam altas taxas de desemprego por meio de maior 

participação do Estado na economia (SOUSA, 2011, p. 73-75). 

Do outro lado, os defensores do liberalismo, como Friedrich A. Hayek, insistiam que o 

grande responsável pela crise era o Estado e a sua intervenção excessiva no mercado e na 

economia. Trata-se do surgimento do neoliberalismo. Ele explica que os regimes totalitaristas 

estabelecidos, na época, na Alemanha, Itália e Rússia – todos oriundos das ideias socialistas, 

conforme o autor – eram consequência do abandono da liberdade, do individualismo e da 

supremacia das preferências e opiniões na esfera individual (HAYEK, 1990, p. 38-41). Sob essa 

ótica, o autor defende a liberdade e, consequentemente, as premissas do liberalismo: 

 

A transformação gradual de um sistema hierárquico organizado em moldes 

rígidos num sistema em que os homens podiam pelo menos tentar dirigir a 

própria vida, tendo a oportunidade de conhecer e escolher diferentes formas 

de existência, está intimamente ligada ao desenvolvimento do comércio.[...] 

Durante todo esse período moderno da história europeia, a tendência geral do 

desenvolvimento social era libertar o indivíduo das restrições que o 
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mantinham sujeito a padrões determinados pelo costume ou pela autoridade 

no que dizia respeito a suas atividades ordinárias (HAYEK, 1990, p. 41). 

 

Então, o autor aprofunda o debate sobre os problemas da busca ilimitada por segurança 

econômica a todos os cidadãos, em detrimento da liberdade e da não intervenção estatal. 

Conforme explica, há problemas no conceito de segurança, já que ele se mostra excessivamente 

vago e indeterminado. Assim, podem ser identificadas duas espécies de segurança: a) a limitada, 

que pode ser atingida por todos sem implicar privilégios; e b) a absoluta, que não seria possível 

ser alcançada por todos indistintamente (HAYEK, 1990, p. 123).  

Enquanto a primeira (limitada) significaria a proteção contra privações físicas e a 

garantia de um mínimo para o sustento, a segunda (absoluta) surge da intenção de que todos 

desfrutem de um certo padrão ideal de vida. Logo, tem por objetivo assegurar aos cidadãos uma 

renda mínima necessária para se viver da forma idealmente justa e correta (HAYEK, 1990, p. 

123). 

A partir de seu raciocínio, Hayek (1990, p. 124) admite não haver razões para se 

abandonar a segurança limitada, em uma sociedade que tenha atingido um nível geral de 

riqueza. Porém, a segurança absoluta se mostra como um sonho inatingível. O autor explica 

que o problema seria determinar qual o padrão que se deve garantir a todos e se aqueles que 

não contribuem devem usufruir dos mesmos direitos que os demais. De qualquer forma, entende 

que direitos como saúde, alimentação, habitação e previdência devem ser garantidos, a fim de 

conservar também a capacidade de trabalho.  

Nesse sentido, acrescenta: 

 

Em princípio, porém, não há incompatibilidade entre o Estado oferecer maior 

segurança auxiliando na organização do sistema de previdência social e a 

preservação da liberdade individual. À mesma categoria pertence também o 

aumento de segurança proporcionado pelo Estado na forma de assistência às 

vítimas de catástrofes naturais, como terremotos, inundações, etc. Sempre que 

a ação pública é capaz de mitigar desastres dos quais o indivíduo não se pode 

defender e contra cujas consequências não pode precaver-se, tal ação deve, 

indubitavelmente, ser empreendida (HAYEK, 1990, p. 124).  
 

Percebe-se, nesse prisma, uma abertura um pouco maior de alguns autores neoliberais à 

intervenção estatal que, ainda assim, deve se conter a situações específicas, inclusive para 

controlar as flutuações gerais da economia e os surtos de desemprego em grande escala que, 

geralmente, ocorrem simultaneamente (HAYEK, 1990, p. 124-125). Contudo, adverte para os 
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riscos da intervenção excessiva, quando se busca a segurança em sua espécie absoluta. Assim, 

esclarece: 

 

O planejamento que exerce efeito tão insidioso sobre a liberdade é aquele que 

visa a segurança de outra espécie. É o planejamento que se destina a proteger 

indivíduos ou grupos contra a redução de suas rendas (redução que, embora 

imerecida, ocorre diariamente em uma sociedade competitiva), contra perdas 

que impõe duras privações, sem justificativa moral, e que, contudo, são 

inseparáveis do sistema de concorrência. A reivindicação desse tipo de 

segurança é, pois, um outro aspecto da exigência de uma justa remuneração, 

proporcional aos méritos subjetivos e não aos resultados objetivos do esforço 

individual. Essa espécie de segurança ou justiça não parece conciliável com a 

livre escolha de ocupação (HAYEK, 1990, p. 125).  

 

De tal maneira, para os economistas neoliberais – assim como para os liberais clássicos 

– o Estado deve garantir as melhores condições para o desenvolvimento da economia, 

garantindo segurança jurídica e estabilidade ao mercado, sem interferir excessivamente na 

economia, tendo em vista que o mercado deve se autorregular.  

Outro autor neoliberal de relevância foi Ludwig von Mises, cujas ideias repudiavam a 

intervenção do Estado na economia. O autor explica que, ao intervir, o Estado cria condições 

prejudiciais para o mercado, já que substitui a supremacia do consumidor pela sua. É por essa 

razão que, em sua opinião, a única função legítima ao Estado é criar segurança (MISES, 2009, 

p. 47-49). 

Para fundamentar seu raciocínio, exemplifica didaticamente como o controle de preços 

pelo Estado interfere diretamente na demanda e na oferta, gerando prejuízos aos produtores e 

na mudança de comportamento dos consumidores, o que, em última análise, resulta na escassez 

do produto e ineficiência do mercado (MISES, 2009, p. 47-52). Sintetiza, então, seu raciocínio: 

 

Portanto, a interferência isolada no preço de um ou outro bem de consumo 

sempre gera efeitos – e é fundamental compreendê-lo – ainda menos 

satisfatórios que as condições que prevaleciam anteriormente: antes da 

interferência, o leite e os ovos são caros; depois, começam a sumir do mercado 

(MISES, 2009, p. 52). 

 

Verifica-se, assim, que os autores neoliberais reagiram à intervenção estatal na 

economia e à prestação de serviços pelo próprio Estado na forma de direitos sociais e 

econômicos. Argumentam que qualquer intervenção do Estado na economia, ainda que bem 

intencionada, resulta na perda de qualidade de vida e de direitos para todos os cidadãos.  
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Portanto, evidencia-se o conflito existente entre as ideias absenteístas e as 

intervencionistas, dilema que não foi solucionado como aparentemente havia ocorrido no texto 

da Declaração Universal de Direitos Humanos.  

A Organização das Nações Unidas (ONU) tentava demonstrar a concepção de que os 

Direito Humanos são verdadeiramente uma unidade interdependente e indivisível. Esforçava-

se para fortalecer a ideia de constituição de um Pacto Internacional de Direitos Humanos, que 

deveria detalhar os direitos, assim como estabelecer os mecanismos de exigibilidade em nível 

internacional das duas modalidades de direitos (LIMA JÚNIOR, 2001, p. 28-30). 

O grande embate ideológico trazido pela guerra fria frustrava os esforços da ONU. Em 

decorrência dos efeitos do conflito, não foi possível chegar ao pacto almejado. Porém, em 1966, 

surgem dois tratados distintos, cada um a tratar de uma das espécies de direitos humanos: o 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Decreto 592/1992)8 e o Pacto Internacional 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto 591/1992).9  

A existência de dois tratados distintos, em verdade, reforça a existência de um conflito 

entre as ideais socialistas e capitalistas, já que os países de cada bloco não aceitavam os direitos 

consagradores das ideologias opostas.  

Mesmo diante da dificuldade de conciliar as duas espécies de direitos humanos, os 

pactos em comento insistem, em seu preâmbulo, que a proteção da dignidade humana demanda 

ambas modalidades de direitos. Logo, cumpre ao Estado garantir o gozo das liberdades civis e 

políticas e também concretizar direitos econômicos, sociais e culturais (LIMA JÚNIOR, 2001, 

p. 28-32).  

Nesse sentido, destaca-se a seguinte consideração retirada dos preâmbulos dos dois 

tratados: 

 

Reconhecendo que, em conformidade com a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem. O ideal do ser humano livre, liberto do temor e da 

miséria. Não pode ser realizado a menos que se criem condições que permitam 

a cada um gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, assim como 

de seus direitos civis e políticos. 

 

É preciso salientar que, nesse período, o mundo assistia ao conflito entre Estados Unidos 

e União Soviética de forma apreensiva, fortalecendo a demanda por maior solidariedade entre 

 
8 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em: 11 de mai. 

2019. 
9 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm. Acesso em: 11 de mai. 

2019. 



33 

 

 

 

cidadãos e mesmo entre países, para evitar novos conflitos armados. No Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, por exemplo, o art. 2º, 2 faz expressa referência à não 

discriminação por qualquer motivo, o que posteriormente foi tratado como um direito inerente 

à terceira geração dos direitos humanos, relativos à solidariedade também no plano 

internacional (LIMA JUNIOR, 2001, p. 35). 

Os tratados em comento representaram uma postura mais enfática do Estado para a 

concretização dos direitos, uma vez que eles apresentavam força normativa à proteção dos 

direitos humanos – em oposição ao mero caráter declaratório da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Assim, a promoção de direitos sociais, econômicos e culturais não era mais 

uma mera intenção, mas um compromisso, que gerava obrigações aos Estados e 

responsabilidade por seu descumprimento.  

Ademais, ampliou-se o rol de direitos prestacionais a serem garantidos pelo Estado, em 

relação àquele anteriormente trazido pela Declaração de 1948. Ressalva-se, no entanto, que a 

responsabilidade internacional pela efetivação ou não dos direitos prestacionais encontrava 

problemas, em razão das dificuldades de avaliar a extensão e eficácia das medidas adotadas por 

cada Estado pactuante, bem como pela inexistência de sanções por descumprimento nos 

tratados sobre o assunto. Ainda, destaca-se que a estrutura jurídica interna de cada país é melhor 

estruturada que a internacional para aferir a efetividade dos direitos (LIMA JÚNIOR, 2001, p. 

33-35). 

Logo, observa-se que mesmo com os diversos esforços internacionais para a garantia de 

direitos internamente nos Estados, havia grande dificuldade para aferir e garantir tais direitos a 

partir da ótica internacional. 

 

1.3 DIREITO AO DESENVOLVIMENTO  

 

À medida que o fim da guerra fria se aproxima, diminui também o embate ideológico 

entre os países como um resultado do esforço da comunidade internacional. Surge novamente 

um espírito de conciliação entre os direitos humanos em todas as suas modalidades.  

Uma nova proposta é apresentada pela Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento10, adotada pela resolução 41/128 da Assembleia Geral das Nações Unidas, 

em 04 de dezembro de 1986. Embora o documento não disponha de força jurídico-normativa, 

 
10 Disponível em: http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/decl-dtodesenvolvimento.pdf. Acesso em: 11 

de mai. 2019. 
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tinha por objetivo criar um instrumento que proporcionasse condições nacionais e 

internacionais favoráveis à realização do desenvolvimento.  

Assim, o bem-estar de toda a população mundial – em especial a dos países em 

desenvolvimento – passa a ser o grande foco da comunidade internacional, que reconhece o 

direito ao desenvolvimento como um direito humano inalienável. Nessa toada, o artigo 1º, 1 

dispõe como segue: 

 

Artigo 1º 

1. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude 

do qual todos os seres humanos e todos os povos têm o direito de participar, 

de contribuir e de gozar o desenvolvimento económico, social, cultural e 

político, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais se 

possam plenamente realizar. 

 

Nesse prisma, evidencia-se a responsabilidade do Estado e também de todos os seus 

cidadãos de contribuir para a construção de uma sociedade melhor e mais desenvolvida. Os 

cidadãos ganham direitos e deveres recíprocos, evidenciando a relevância da relação entre os 

indivíduos, classes e grupos sociais para a evolução da sociedade e concretização do direito ao 

desenvolvimento. 

O conceito, contudo, não se manteve imutável e, historicamente, sofreu influência das 

ideais econômicas dominantes à cada época. Antes da II Guerra Mundial, era tradicionalmente 

atrelado ao acúmulo de riquezas, já que predominavam as ideias liberais clássicas, as que 

advogavam que a economia, ao se desenvolver livremente, também resultaria nas melhores 

condições para os indivíduos. Todavia, com a chegada das ideias socialistas e como decorrência 

das atrocidades ocorridas na Alemanha nazista, o conceito sofreu mutações para incluir 

também, em seu âmago, o bem-estar da população (SOUSA, 2011, p. 75-76).  

Em meados do século XX, o mundo assiste à miséria em que muitas pessoas viviam em 

decorrência do início do processo de descolonização da Ásia e da África, o que reforçou a 

importância do elemento social como indispensável ao desenvolvimento. Evitar movimentos 

de segregação racial (e.g. Apartheid) ou as guerras e massacres humanitários torna-se um 

grande objetivo da comunidade internacional, que se compromete a articular políticas públicas 

entre os Estados a fim de promover a paz (SOUSA, 2011, p. 75-76). 

Em 1948, a ONU, por meio de seu Conselho Econômico Social, fomentou a discussão 

sobre o desenvolvimento, com vistas a reduzir a desigualdade socioeconômica, especialmente 

entre os Estado da América Latina e posteriormente Caribe. Surgiu, assim, a Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), que buscou aprofundar a discussão 
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sobre subdesenvolvimento na região. As ideias debatidas no âmbito daquele órgão passam a 

influenciar fortemente o conceito de desenvolvimento nos países latinos (SOUSA, 2011, p. 76-

77). 

Autores como Raúl Prebisch, Fernando Henrique Cardoso e Celso Furtado formam, 

nesse contexto, a escola CEPALina, que, embora heterogênea, tinha traços comuns. A sua 

proposta inicial para lutar contra o subdesenvolvimento defendia a industrialização por 

intermédio da atuação ativa do Estado, que deveria criar condições para tal fenômeno. Negava-

se, portanto, as influências externas, com fulcro na crença de que o desenvolvimento era um 

processo interno (SOUSA, 2011, p. 76-77). 

Posteriormente, passa-se a discutir as influências externas, como o problema da dívida 

externa e comércio internacional, além de integrar a discussão ambiental ao conceito de 

desenvolvimento. Logo, forma-se uma visão integral do desenvolvimento, carregada com uma 

forte interdisciplinaridade, que não se limita às questões econômicas, mas inclui em si o 

tratamento dos direitos humanos como um todo (SOUSA, 2011, p. 76-77).  

Essa nova ótica revolucionou o debate político, conforme demonstrado anteriormente, 

e atribuiu especial importância às organizações internacionais, como instrumentos de políticas 

públicas articuladas para se atingir o desenvolvimento econômico e social. Observa-se, 

portanto, que para que ocorra o desenvolvimento, são necessárias políticas públicas que 

garantam direitos em suas variadas formas – econômicos, políticos, sociais, culturais, 

liberdades, etc. – conforme expõe Mônica Teresa Costa Sousa (2011, p. 80-81): 

 

[...] destacando sobremaneira a importância de outros fatores, como a 

democracia, ajuste de políticas macroeconômicas, necessidade de 

acompanhamento do processo de mudança e inovação tecnológica 

internacional, modernização de setores e serviços públicos, melhoria da 

distribuição de renda e riqueza [...]. 

 

Conforme argumentação supra, observa-se que o direito ao desenvolvimento é amplo e 

abrange não apenas o desenvolvimento econômico, mas também seus efeitos sociais, para todos 

os cidadãos, que devem ser privilegiados com o processo. Isso, pois o indivíduo ocupa uma 

posição central na problemática, nos termos do artigo 2º da Declaração sobre Direito ao 

Desenvolvimento: 

 

Artigo 2º  

1. A pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento e deve participar 

ativamente e beneficiar do direito ao desenvolvimento. 2. Todos os seres 

humanos têm responsabilidades no desenvolvimento, individual e 
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coletivamente, tendo em conta a necessidade de um pleno respeito dos seus 

direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como os seus deveres para 

com a comunidade, único âmbito no qual se pode alcançar a livre e completa 

realização do ser humano, e devem assim promover e proteger uma ordem 

política, social e económica favorável ao desenvolvimento. 3. Os Estados têm 

o direito e o dever de formular políticas nacionais de desenvolvimento 

adequadas que visem uma constante melhoria do bem-estar de toda a 

população e de todos os indivíduos, com base na sua participação ativa, livre 

e significativa no processo de desenvolvimento e numa justa distribuição dos 

benefícios dele derivados. 

 

Do dispositivo em comento, podem ser extraídas três relevantes conclusões. A uma, o 

desenvolvimento deve partir e também ser dirigido ao ser humano. É responsabilidade de todos 

a busca pelo desenvolvimento, que deve ser um processo a também beneficiar todos. Cada 

indivíduo, portanto, possui direitos e deveres em relação ao corpo social para a concretização 

do desenvolvimento. 

A duas, o desenvolvimento não pode ser visto individualmente, mas como um fenômeno 

social, abrangendo as relações diversas entre os indivíduos. Por essa razão, o desenvolvimento 

também sofre influências da dinâmica entre as classes sociais, o que impõe a melhor 

distribuição de renda como um elemento para o desenvolvimento. 

A três, o desenvolvimento é um processo constante e dinâmico, sem que haja um 

objetivo estático. O próprio conteúdo do direito ao desenvolvimento deve ser progressivamente 

atualizado, a partir da evolução social e tecnológica, de forma a garantir a todos a distribuição 

justa dos benefícios gerados.  

Hodiernamente, então, a interpretação do conceito de desenvolvimento deve coincidir 

com aquele trazido pela Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, em seu preâmbulo, o 

qual seja: 

 

Reconhecendo que o desenvolvimento é um processo económico, social, 

cultural e político abrangente, que visa a melhoria constante do bem-estar de 

toda a população e de todos os indivíduos com base na sua participação ativa, 

livre e significativa no processo de desenvolvimento e na justa distribuição 

dos benefícios dele derivados. 

 

Consoante a disposição do art. 8º, 1 da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento 

devem ser postas em prática todas as medidas necessárias para a concretização do direito ao 

desenvolvimento, inclusive para assegurar a igualdade de oportunidades para todos no acesso 

aos recursos básicos, à educação, aos serviços de saúde à alimentação, à habitação, ao emprego 

e à justa distribuição dos rendimentos, conforme determina o art. 8º, 1. Em suma, o 
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desenvolvimento envolve a realização dos direitos humanos em suas variadas espécies, 

conforme item 2 do mesmo artigo. 

Verifica-se, portanto, a necessidade de concretizar direitos de primeira geração, 

associados à liberdade e também os de segunda geração, que dependem de um comportamento 

mais prestacional ou participativo, como a efetiva oferta de serviços ou a intervenção na 

economia.  

Nesse sentido, dispõe o art. 6º, 2 da Declaração: 

 

Artigo 6º 

[...] 

2. Todos os direitos humanos e liberdades fundamentais são indivisíveis e 

interdependentes; deve ser prestada igual atenção e urgentemente considerada 

a realização, promoção e proteção dos direitos civis, políticos, económicos, 

sociais e culturais. 

 

O direito ao desenvolvimento, portanto, deve ser pensado como a garantia de direitos 

humanos em todas as suas modalidades, abandonando-se a visão dicotômica, que ora apoia a 

intervenção ora a não-intervenção do Estado. O próprio processo histórico destaca que ambas 

modalidades de direitos são essenciais para garantir a dignidade humana. O Estado deve ora se 

abster e ora intervir, para que o indivíduo tenha não apenas autonomia e liberdade para viver 

como deseja, mas também desfrute de direitos sociais, econômicos e culturais, todos 

indispensáveis para que o indivíduo – especialmente os mais pobres – possam viver livremente 

a vida que acreditam que deve ser vivida. 

Essa proposta recebe aderência internacional e está presente também no Brasil, 

conforme se depreende da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Logo, em 

seu preâmbulo, aponta ser o desenvolvimento um objetivo primordial do Estado brasileiro, 

elencado ao lado dos direitos sociais e individuais, da liberdade e do bem-estar.  

Posteriormente, em seu art. 3º, II, a CRFB inclui a garantia do desenvolvimento nacional 

como um objetivo fundamental da República, entre os quais também lista a promoção do bem 

de todos, a erradicação da pobreza e a construção de uma sociedade livre e solidária. Ademais, 

ao longo de seus 250 (duzentos e cinquenta) artigos, diversas liberdades e direitos prestacionais 

são igualmente protegidos.  

De um lado, apresentam-se a liberdade de expressão e ensino (art. 5º, IV e art. 206, II), 

liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII), liberdade de consciência e culto (art. 5º, VI e art. 19, 

I), liberdade de associação (art. 5º, XVII a XX), entre outras. Do outro, elencam-se direitos 

humanos a serem prestados pela administração pública, tal qual o direito à saúde (art. 6º e arts. 
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196 e seguintes), direito ao transporte (art. 6º e art. 30, V), direito à educação (art. 6º e art. 30, 

VI), direitos assistenciais (art. 6º e arts. 203 e 204). 

O art. 170 da CRFB/88 também demonstra a necessidade de conciliar o lado econômico 

com o social para o desenvolvimento, ao prever direitos em espécies distintas, já que garante a 

livre iniciativa, a livre concorrência, a propriedade privada e, ao mesmo tempo, a redução de 

desigualdades, a defesa do meio ambiente e a defesa do consumidor. 

Nesse sentido, também explica Eros Roberto Grau (2018, p. 71-73), conforme trecho de 

sua obra que segue abaixo: 

 

A introdução, no nível constitucional, de disposições específicas, atinentes à 

conformação da ordem econômica (mundo do ser), não consubstancia, em 

rigor, uma ruptura dela. Antes, pelo contrário, expressa — como venho 

afirmando — o desígnio de se aprimorar, tendo-se em vista a sua defesa. A 

ordem econômica (mundo do dever ser) capitalista, ainda que se qualifique 

como intervencionista, está comprometida com a finalidade de preservação do 

capitalismo. Daí a feição social, que lhe é atribuída, a qual, longe de desnudar-

se como mera concessão a um modismo, assume, nitidamente, conteúdo 

ideológico. [...] De uma banda, a nova ordem econômica (mundo do dever 

ser), além de não se exaurir no nível constitucional — deixe-se isso bem 

vincado —, da antiga se distingue na medida em que, ao contrário do que 

ocorre em relação a esta, compreende não apenas, fundamentalmente, normas 

de ordem pública, mas também, e em profusão enorme, normas que 

instrumentam a intervenção do Estado na economia — normas de intervenção. 

De outra, a nova ordem econômica (mundo do dever ser), no quanto se contém 

no nível constitucional, seu novo caráter retira precisamente da circunstância 

de estar integrada em Constituição diretiva ou dirigente. 

 

Surge o questionamento, então, de quais formas de atuação do Estado geram mais bem-

estar à sociedade: os direitos sociais, econômicos e culturais, que demandam maior intervenção 

estatal; ou os direitos civis clássicos e as liberdades individuais, que repelem a intervenção do 

Estado, senão para assegurar seu gozo. 

Entende-se pertinente, portanto, a proposta de desenvolvimento de Amartya Sen, cujas 

ideias relacionam desenvolvimento a liberdades e supressão de privações pessoais. Assim, para 

o autor, a pobreza não está relacionada apenas à ausência de renda, mas também às restrições 

de acesso a serviços e direitos básicos. Conforme se demonstrará oportunamente, no Capítulo 

2, são as condições e a liberdade do indivíduo para viver como acha que deve – ter uma vida 

que se tem razão para valorizar – que determinam o grau de desenvolvimento de uma 

determinada sociedade (SEN, 2010, p. 98-106). 
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A discussão, então, deve partir de qual o grau de intervenção estatal na economia e na 

individualidade que permite maximizar o desenvolvimento, a fim de cumprir os objetivos do 

art. 3º, II da CRFB/88 e do art. 8º da Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento.  

Se, segundo Amartya Sen, o desenvolvimento é a supressão dos obstáculos para se viver 

de modo que se valorize, é preciso encontrar a forma de atuação estatal que remove obstáculos 

e cria condições para que os cidadãos vivam conforme seu desejo. Todavia, para tanto é preciso 

que se entendam os direitos da personalidade e a relação existente entre as suas diferentes 

espécies, já que a promoção de alguns direitos pode resultar na proteção de outras modalidades 

de direitos que, em um primeiro momento, pareciam não relacionados. 

 

1.4 ESTADO REGULADOR E INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA  

 

Conforme exposto, cumpre perquirir o caminho a ser trilhado para o desenvolvimento e 

promoção de direitos, em especial os da personalidade.11 Isso, pois a mera previsão de direitos 

no ordenamento jurídico não tem o condão de promovê-los (GRAU, 2018, p. 318). 

Cabe ao Estado agir de forma ora mais interventora e ora mais absenteísta, para melhor 

desempenhar seu papel como promotor e garantista de direitos. Nessa toada, surgem 

questionamentos quanto à melhor medida e forma de intervenção estatal. Eros Roberto Grau 

(2018, p. 68-71) defende que a Economia, por si só, representa a ordem econômica no mundo 

do ser, sem condicionantes. Por sua vez, a ordem econômica da CRFB – arts. 170 a 192 – se 

liga à esfera do dever-ser. Assim, as normas constitucionais da ordem econômica jurídica, do 

dever ser, deve transformar a ordem econômica do mundo do ser, para a melhor proteção de 

direitos.  

Nesse sentido, acrescenta Grau (2018, p. 68-71): 

 

A transformação que refiro se dá no instante em que as precedentes ordens 

econômicas (mundo do dever-ser) passam a instrumentar a implementação de 

políticas públicas. Vale dizer: no instante em que a ordem econômica – parcela 

da ordem jurídica -, instalada no nível constitucional, passa a predicar o 

aprimoramento da ordem econômica (mundo do ser), visando à sua 

preservação. O Direito é afetado, então, por uma transformação, justamente 

em razão de instrumentar transformação da ordem econômica (mundo do ser). 

 

 
11 Conforme se explorará oportunamente, direitos da personalidade são aqueles indispensáveis à manutenção da 

condição humana, sem os quais o indivíduo não pode desfrutar dos demais direitos, e compromete sua dignidade 

(BITTAR, 2015, p. 55-58). 
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De fato, a intervenção estatal se faz necessária para corrigir imperfeições do mercado. 

No entanto, a estrutura econômica não se curva obedientemente à vontade do legislador. 

Conforme se abordará no Capítulo 3, normas jurídicas que dispõem sobre questões com 

implicações econômicas apresentam potencial para produzir, além dos efeitos idealizados, 

outros que nem sempre são desejados pelo legislador. Assim, cabe ao Estado cuidado e atenção 

ao intervir, a fim de não provocar situações ainda piores que aquela que almeja transformar. 

Eros Grau (2018, p. 87-89) elenca as tradicionais formas de atuação do Estado. 

Inicialmente, distingue atuação de intervenção estatal, ao demonstrar que quem atua, atua em 

seu próprio espaço de atuação, ao passo que quem intervém age no espaço alheio. Em outras 

palavras, a atuação estatal é o termo que designa a atividade estatal em temas atinentes à esfera 

pública, ao passo que a intervenção se refere a atuação do Estado na área privada – atuação 

econômica propriamente dita. 

Logo, o conceito de atuação estatal é ligado à prestação de serviços públicos. Esse 

também é o desenho adotado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme tratamento do art. 

17512 da CRFB. Vê-se, nessa toada, que cabe ao Estado garantir utilidades essenciais à vida do 

cidadão, relacionadas à utilização de bens e serviços de primeira necessidade. Já aos 

particulares cumpre o desempenho da atividade econômica em sentido estrito, conforme postula 

o art. 173, caput13 da CRFB, de forma que o Estado apenas poderá atuar na seara econômica 

em sentido estrito excepcionalmente. 

Embora o desenho acima seja expressamente previsto no texto constitucional, nota-se 

determinado grau de flexibilidade, já que o próprio art. 175 da CRFB prevê autoriza o particular 

a operar na prestação de serviços públicos, enquanto o art. 173 da CRFB cria exceções à regra 

da atuação exclusiva do setor privado em atividades econômicas. Nesse sentido, Eros Grau 

ressalta (2018, p. 105): 

 

Pretende o capital reservar para sua exploração, como atividade econômica 

em sentido estrito, todas as matérias que possam ser, imediata ou 

potencialmente, objeto de profícua especulação lucrativa. Já o trabalho aspira 

atribua-se ao Estado, para que este as desenvolva não de modo especulativo, 

o maior número possível de atividades econômicas (em sentido amplo). É a 

 
12 CRFB. Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 

fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; II - os direitos dos usuários; III - política tarifária; IV - a 

obrigação de manter serviço adequado. 
13 CRFB. Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica 

pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei. 
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partir deste confronto [...] que se ampliarão ou reduzirão, correspectivamente, 

os âmbitos das atividades econômicas em sentido estrito dos serviços 

públicos. [...] A definição, pois, desta ou daquela parcela da atividade 

econômica em sentido amplo como serviço público é [...] decorrência da 

captação, no universo da realidade social, de elementos que informem 

adequadamente o estado, em um certo momento histórico, do confronto entre 

interesses do capital e do trabalho. 

 

Ainda que o próprio autor já apresente, em sua exposição, a existência de dificuldades 

para caracterizar atividades como serviços públicos ou não, deve-se destacar a existência de 

grande zona cinzenta. O ordenamento jurídico não poderia tratar exaustivamente de todas 

atividades, razão pela qual autoriza que o Estado, por lei, eleja alguns serviços como públicos, 

criando direitos para os cidadãos e deveres para os entes públicos prestá-los. Nessas hipóteses, 

vê-se uma atuação mais presente do Estado.  

Por sua vez, os demais casos que não sejam elencados como serviços públicos são 

deixados para a atuação dos particulares, que terá liberdade para agir, em flagrante exemplo de 

uma atuação absenteísta, já que resta ao Estado apenas garantir o direito do particular de atuar 

em liberdade. 

Não obstante, há ainda outra forma de atuação estatal, que implica que o Estado não 

deve atuar diretamente e também não se absterá complemente. Para tais situações, a CRFB cria, 

em seu art. 174 e parágrafo primeiro, sua atuação normativa e reguladora. Transcreve-se os 

dispositivos constitucionais abaixo: 

 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 

Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 

o setor privado. 

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do 

desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará 

os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. 

 

O dispositivo constitucional ora transcrito se apresenta como solução para evitar a 

intervenção direta do Estado por meio do fornecimento de serviços e bens, ao mesmo tempo 

que lhe assegura algum controle sobre a atividade. Nessa toada, o Estado não mais se comporta 

como estado-empresário ou estado de bem estar, mas como estado regulador, situação em que 

o serviço ainda é prestado, mas pelo particular, que será constantemente supervisionado 

(MOREIRA, 2017). 

A regulação chega ao Brasil, conforme apontado anteriormente, em razão dos problemas 

econômicos causados pela participação muito ativa do Estado na seara econômica, em especial 
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como titular de empresas públicas, que demandaram gastos públicos excessivos. O país, então, 

para investir em tais empresas e para outros fins, realizou empréstimos que se agigantaram 

como consequência das variações cambiais. Por fim, mesmo após muito investimento público, 

revelaram-se empresas estatais superendividadas e uma economia com baixa capacidade de 

desenvolvimento (MOREIRA, 2017). 

O estado regulador se funda na presunção de maior eficiência do setor privado em 

relação ao público. Logo, o Estado cede espaço para o que o particular preste serviços públicos, 

porém o Estado simultaneamente regula e normatiza a atividade, com o escopo de garantir o 

acesso dos cidadãos de forma adequada e eficiente. O Estado assume papel de regulador e 

garantidor, à medida que incentiva maior colaboração entre os agentes sociais e econômicos na 

realização do interesse público (VITALIS, 2016). 

A opção ora exposta, por sua vez, também não é isenta de críticas: 

 

Não se trata de liberar por liberar. Uma liberalização mal feita substitui o 

monopólio por um oligopólio e facilitará os abusos sobre os indefesos 

usuários. Convém, por tanto, desenhar regras e instrumentos jurídicos que 

permitam funcionar corretamente o novo regime de liberdade e concorrência 

dos serviços públicos. É preciso delimitar certo equilíbrio entre a 

Administração, a empresa e a sociedade (usuários). Esta última tem como 

interesse prioritário beneficiar-se da prestação concreta com a máxima 

qualidade e o mínimo custo (BARCO, 2008, p. 23).14 
 

A partir da inclusão da possibilidade em comento, Eros Roberto Grau (2018, p. 141-

144), diferencia três formas de intervenção estatal na seara econômica: a) intervenção por 

absorção ou participação; b) intervenção por direção; e, c) intervenção por indução.  

A intervenção no primeiro caso, por participação ou absorção, é aquela que ocorre 

quando o Estado atua diretamente na seara econômica. Ele realiza atividade econômica em 

sentido estrito, que pode ocorrer de duas formas: por absorção, quando o Estado titular de 

monopólio sobre determinada atividade, com a exclusão de particulares; ou, por participação, 

que se caracteriza pela participação simultânea do Estado e dos particulares, em regime de 

competição (GRAU, 2018, p. 141-144). 

 
14 Texto original: No se trata de liberalizar por liberalizar. Una liberalización0 mal hecha sustituye el monopolio 

por un oligopolio y facilitará los abusos sobre los indefensos usuarios. Conviene, por tanto, diseñar reglas e 

instrumentos jurídicos que permitan funcionar correctamente al nuevo régimen de libertad y concurrencia de los 

servicios públicos. Es preciso delimitar cierto equilibrio entre la Administración, la empresa y la sociedad 

(usuarios). Esta última tiene como interés prioritario beneficiarse de la prestación concreta con la máxima calidad 

y el mínimo coste. 
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Por sua vez, nos demais casos (intervenção por direção ou indução), o Estado não realiza 

atividade econômica em sentido estrito. Dessa forma, não detém controle de meios de produção, 

mas apenas regula seu uso. No caso da intervenção por direção, o Estado cria mecanismos e 

normas de comportamento compulsório, que devem obrigatoriamente serem adotadas pelos 

particulares (GRAU, 2018, p. 141-144).  

Também a intervenção por indução se caracteriza pela criação de mecanismos e normas 

para os agentes econômicos, mas se diferenciam por não serem de obediência compulsória. O 

Estado cria, em verdade, incentivos ou desincentivos àqueles que optarem por agir ou não agir 

de uma determina maneira. Logo, o agente desfruta de uma faculdade de agir em conformidade 

com o que conclui ser melhor para si, após a devida consideração dos estímulos determinados 

por lei (GRAU, 2018, p. 141-144).  

Dessa forma, observa-se que o Estado manipula regras de mercado para induzir 

condutas desejadas ou desencorajar as indesejadas, em consonância com as ideias de Arthur 

Pigou (1932), que são abordadas no item 3.4.2 deste trabalho.  

Ainda, há de se destacar que o próprio silêncio da lei sobre uma determinada área de 

atividade também pode configurar uma opção legislativa, tradicionalmente conhecida como 

silêncio eloquente. Conforme explica Milton Friedman (1982, p. 27), quanto maior o número 

de atividades que funcionem dentre de uma economia de mercado – ou seja, sem intervenção 

estatal direta – menores as chances de que decisões políticas sejam necessárias, o que pode 

facilitar a obtenção de um consenso, ainda que não necessariamente expresso.  

Nota-se, nesse prisma, que as ações ou omissões para a busca do desenvolvimento 

podem tomar formas bastante diversificadas, conforme aduz Maria Paula Bucci (2006, p. 33): 

 

Sobre o governo recaem as funções de organizar e alocação dos meios 

públicos, dirigir e executar a Administração Pública e, mais importante, 

coordenar e planejar a ação coletiva, em diversos níveis e abrangências. A 

diferença do papel do governo, no contexto do desenvolvimento, reside 

exatamente na condição de planejamento e execução coordenada da ação; 

planejar estrategicamente, num prazo longo o suficiente para realizar os 

objetivos, mas para um horizonte temporal breve, na medida necessária a que 

não se perca a credibilidade do processo.  

 

A busca por desenvolvimento envolve uma posição articulada do Estado para a 

promoção e garantias de direitos diferentes aparentemente diferentes entre si, conforme 

apontado anteriormente, o que agrava as dificuldades da gestão pública eficiente. Há situações, 

ainda, em que duas condutas por parte do Estado são viáveis para promover direitos, mas uma 

pode se mostrar mais adequada que a outra. 
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Por essas razões, cumpre perquirir as peculiaridades dos direitos da personalidade, a fim 

de verificar o potencial do Estado para sua proteção e promoção e estabelecer um método para 

sua verificação, conforme se desenvolve adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

2 ESTADO E DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

2.1 DIREITOS DA PERSONALIDADE: HISTÓRIA E CONCEITO 

 

O conceito de pessoa e, por consequência, o que se entende por direitos da personalidade 

vêm sofrendo grandes alterações ao longo dos anos, além de trazer consigo muita controvérsia. 

Nem mesmo a sua denominação – direitos da personalidade – é pacífica. Nomes como direitos 

à personalidade, essenciais, fundamentais da pessoa, direitos sobre a pessoa, direitos 

individuais, entre outros, já foram vigorosamente defendidos por autores diversos, mas o uso e 

a jurisprudência têm sedimentado o termo “direitos da personalidade” (BITTAR, 2015, p. 30-

31). 

Nesse sentido, Carlos Alberto Bittar (2015, p. 29-30) aponta: 

 

Em verdade, o universo desses direitos está eivado de dificuldades, que 

decorrem, principalmente: a) das divergências entre os doutrinadores com 

respeito à sua própria existência, à sua natureza, à sua extensão e à sua 

especificação; b) do caráter relativamente novo de sua construção teórica; c) 

da ausência de uma conceituação global definitiva; d) de seu enfoque, sob 

ângulos diferentes, pelo direito positivo (público, de um lado, como direitos 

fundamentais; privado, de outro, como direitos da personalidade), que lhe 

imprime feições e disciplinações distintas; e) de sua fundamentação e 

justificação no plano das divergências filosóficas. 

 

Inicialmente, quanto ao seu surgimento, parte da doutrina defende que a proteção da 

personalidade humana é juridicamente prevista desde o período clássico, como é o caso de 

Elimar Szaniavski (2005, p. 23-25); por outro lado, outros doutrinadores, como Anderson 

Schreiber (2013, p. 5-6), entendem que os direitos da personalidade surgiram apenas a partir da 

segunda metade do século XIX.  

A discordância decorre das diversas visões sobre o que se entende por direitos da 

personalidade. Cumpre, portanto, perpassar pelos diferentes níveis de proteção oferecido ao 

indivíduo ao longo da história para melhor compreender o conceito de tais direitos. 

Para Elimar Szaniawski, os ordenamentos jurídicos das cidades-estados gregas já 

previam a proteção dos cidadãos nas relações entre si, bem como em relação à estrutura política 

e aos estrangeiros. Posteriormente, com a forte influência da filosofia, os gregos do período 

pós-clássico já conheceram a ideia de igualdade entre as pessoas, o que culminou com um 

direito geral de personalidade de cada ser humano. Segundo o novo conceito, era preciso 
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defender os indivíduos em alguns aspectos humanos, como corpo, vida etc o que lhes garantia 

proteção contra lesão corporal, difamação, estupro etc. (SCHREIBER, 2013, p. 5-6).  

Também no direito romano era possível vislumbrar proteção à personalidade, embora 

fosse limitada aos poucos indivíduos livres, cidadãos e que podiam constituir família por meio 

de justas núpcias. Ademais, a proteção não era geral, mas pontual e restrita a manifestações 

isoladas contra a pessoa, como no caso de lesões à vida, integridade física, liberdade e honra 

(SZANIAWSKI, 2005, p. 25-32). 

Na idade média, novas concepções de pessoa e personalidade se desenvolveram, a partir 

das formulações de Boécio, São Tomás de Aquino e outros pensadores da época, de forma que 

se passou a atrelar o indivíduo à ideia de dignidade e à razão. Então, com o advento do 

renascimento, fortaleceu-se o entendimento de que o indivíduo dispõe de razão e, portanto, um 

desfruta de poder de vontade individual, inato, protegido por meio de direito geral de 

personalidade. Constituía-se direito subjetivo do indivíduo, que o protegia nas relações com o 

Estado e com terceiros (SZANIAWSKI, 2005, p. 35-36). 

Destaca-se, nesse prisma, o pensamento de Immanuel Kant (2007, p. 75-76). O autor, 

em sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes de 1785, deriva a autonomia da 

vontade dos indivíduos de sua racionalidade, legitimando as escolhas feitas e a busca de fins 

particulares: 

 

[...] Mas então o imperativo tinha que resultar sempre condicionado e não 

podia servir como mandamento moral. Chamarei, pois, a este princípio, 

princípio da Autonomia da vontade, por oposição a qualquer outro que por 

isso atribuo à Heteronomia. O conceito segundo o qual todo o ser racional 

deve considerar-se como legislador universal por todas as máximas da sua 

vontade para, deste ponto de vista, se julgar a si mesmo e às suas acções, leva 

a um outro conceito muito fecundo que lhe anda aderente e que é o de um 

Reino dos Fins. [...] Seres racionais estão pois todos submetidos a esta lei que 

manda que cada um deles jamais se trate a si mesmo ou aos outros 

simplesmente como meios, mas sempre simultaneamente como fins em si. 

Daqui resulta, porém, uma ligação sistemática de seres racionais por meio de 

leis objectivas comuns, i. é um reino que, exactamente porque estas leis têm 

em vista a relação destes seres uns com os outros como fins e meios, se pode 

chamar um reino dos fins (que na verdade é apenas um ideal) (KANT, 2007, 

p. 75-76, grifo nosso). 

 

A liberdade e a autonomia ganhavam corpo também frente à potencial força opressora 

do Estado, momento em que surge o movimento constitucionalista, cujo maior objetivo era o 

de consagrar direitos aos cidadãos, protegendo-os. Ao participar de uma comunidade regida por 

ordenamento jurídico, o cidadão abre mão da liberdade dos antigos, caracterizada pela 
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submissão desmedida da vontade individual à vontade do grupo, para desfrutar da liberdade 

dos modernos, que lhe atribuía direitos civis, oponíveis contra o grupo (CONSTANT, 1985). 

Destarte, o Estado, que antes era visto como um instrumento de abusos de monarcas, 

ganha nova função, sob a perspectiva liberal, como garantidor da liberdade dos cidadãos. Para 

tanto, sua postura deveria ser bastante limitada a fim de não prejudicar o livre desenvolvimento, 

especialmente no campo econômico (SCHREIBER, 2013, p. 3-4). 

As ideias liberais passam a permear os ordenamentos jurídicos. Os princípios da 

liberdade e da proteção da pessoa humana, no final do século XVIII, já figuram no ordenamento 

jurídico da Inglaterra, França e outros países europeus, quando começam também a migrar para 

a América, sendo taxativamente contemplados na Declaração de Independência das Treze 

Colônias Inglesas (SZANIAWSKI, 2005, p. 38-42). 

Conforme exposto no Capítulo 1, a autonomia e individualidade humana passam a guiar 

as relações entre os indivíduos e dele com o Estado. Nesse contexto, também a proteção da 

personalidade deve se voltar à defesa da liberdade individual, que é essencial para o 

desenvolvimento do indivíduo e, por consequência, da sociedade.  

Nesse sentido, Adriano de Cupis (2008, p. 104) exalta a posição da liberdade não apenas 

como espécie de direito da personalidade, mas como um dos fundamentos de tais direitos: 

 

Embora sendo vinculados, como todos os direitos subjetivos, ao ordenamento 

jurídico representam, no entanto, uma esfera de liberdade a qual deve ser 

salvaguardada ao indivíduo sob pena de se despojar completamente de valor 

a sua personalidade. Entre eles, existe um que, além de constituir uma posição 

imprescindível de liberdade, tem por ponto objetivo de referência a própria 

liberdade – é o direito à liberdade. A liberdade não se limita, então, a 

caracterizar a força jurídica que reveste um determinado bem, mas assume ela 

mesma a dignidade de bem sobre o qual incide a força jurídica do sujeito. 

 

O conceito de dignidade humana, em razão dos avanços liberais e iluministas, começa 

a ganhar impulso, afastando a influência religiosa e o autoritarismo. O homem se torna o centro 

do ordenamento jurídico, refletindo o advento da cultura dos direitos individuais (BARROSO, 

2014, p. 17-19).  

Nesse contexto, florescia o direito da pessoa sobre seu próprio corpo, que deixa de ser 

mera propriedade. Com base na ideia de direito natural, o ordenamento jurídico – protetivo da 

vida livre dos indivíduos – sustenta, em meados do século XX, a criação do direito geral de 

personalidade. É nessa perspectiva que Carlos Alberto Bittar (2015, p. 50-51) encontra o 

surgimento dos direitos da personalidade, que para o autor são inatos à pessoa humana, e se 

fundam no conceito de dignidade da pessoa humana e no iluminismo. 
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Observa-se, portanto, que os direitos da personalidade inicialmente se consolidaram no 

âmbito do direito público. Ao preservar a liberdade, em suas várias espécies, surgem a proteção 

do indivíduo contra o arbítrio estatal, a tolerância religiosa etc.  

Com seu avanço, os direitos da personalidade voltados ao direito público se 

materializaram em documentos como a Magna Carta (1215), Bill of Rights (1689), a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), entre outras leis e documentos jurídicos 

relevantes (BITTAR, 2015, p. 50-51).  

A fim de melhor ilustrar a questão, transcrevem-se abaixo as palavras de Carlos Alberto 

Bittar (2015, p. 52) sobre documentos surgidos na época: 

 

[...] assentou-se que os homens seriam livres e independentes por natureza e 

deveriam ter garantidas a vida e a liberdade próprias, na busca da felicidade e 

da segurança, colocando-se o direito como base e fundamento do governo [...] 

no relacionamento em sociedade, deveriam prosperar as ideias de liberdade, 

igualdade e legalidade. 

 

Todavia, com o advento do positivismo jurídico, a proteção dos direitos da 

personalidade se torna fracionada, em oposição ao anterior conceito de direito geral de 

personalidade. O abandono aos valores extrajurídicos, em prestígio ao direito posto, implicou 

a tipificação dos direitos da personalidade, de forma que apenas existiam aqueles taxativamente 

previstos no ordenamento jurídico (SZANIAWSKI, 2005, p. 38-42). 

Nesse prisma, ocorreu também a bipartição dos direitos da personalidade, que se 

dividiram em direitos públicos e direitos privados da personalidade. Nessa esteira, explica 

Elimar Szaniawski (2005, p. 43-44): 

 

O positivismo jurídico e a teoria dos direitos inatos contribuíram 

decisivamente para a bipartição da tutela do homem e de sua personalidade 

em dois grandes ramos, em direitos públicos da personalidade e direitos 

privados da personalidade. Os primeiros seriam os direitos inerentes ao 

homem, previstos na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadão e expressos nas constituições dos diversos países como direitos 

fundamentais. Destinam-se estes para a defesa da pessoa contra atentados 

praticados contra a mesma pelo próprio Estado ou são invocados na defesa da 

sociedade, considerada como um todo, por agressões perpetradas contra a 

mesma por grupos privados. Concomitantemente, passou a doutrina e a 

jurisprudência a admitir, ao lado dos direitos de personalidade públicos, a 

existência de direitos da personalidade privados. Estes últimos eram 

considerados os mesmos direitos da personalidade públicos, todavia 

observados e aplicados nas relações entre particulares, quando houvesse 

prática de atentados por um sujeito privado contra algum atributo da 

personalidade de outro. 
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Em verdade, houve um fortalecimento do direito civil, que se tornou suporte de diversas 

espécies de direitos. Consoante expõe Fernanda Cantali (2009, p. 38-40), tal situação resultou 

da visão materialista que os direitos tomaram, sob a perspectiva do direito absoluto à 

propriedade e da liberdade contratual plena. 

Com o seu fracionamento, então, os direitos da personalidade perderam parte do seu 

protagonismo, em detrimento do direito geral de personalidade. Não obstante, em meados do 

século XX, há o ressurgimento da proteção integral à essência humana, quando novamente se 

vê necessidade de se preservar os indivíduos em sua essência, frente às lesões sistematicamente 

perpetradas contra alguns indivíduos por meio das guerras mundiais e do totalitarismo 

(SZANIAWSKI, 2005, p. 44-57). 

Nesse sentido, complementa Anderson Schreiber (2013, p. 6): 

 

Embora a História tenha conhecido massacres mais avassaladores, nunca 

antes a repercussão de tais atrocidades provocara uma sensação tão 

generalizada de fragilidade. Em toda parte, despertaram os anseios por uma 

nova ordem de valores, apta a proteger a condição humana na sua redescoberta 

vulnerabilidade. Laços de solidariedade formaram-se em tomo do propósito 

maior de preservação da humanidade, preocupação que passaria a guiar os 

passos da comunidade jurídica internacional. 

 

Há uma reaproximação entre a axiologia e o direito, reconhecendo-se a dignidade 

humana como uma qualidade inerente a todos os seres humanos, que os identifica como tal. 

Logo, a fim de garantir uma vida digna aos cidadãos, devem ser garantidas a todos liberdade, 

justiça e paz (SCHREIBER, 2013, p. 7-8). 

O direito sofre um processo de repersonalização, à medida que realoca o indivíduo como 

ponto nuclear do ordenamento. O sistema jurídico ganha conteúdos metafísicos, de forma que 

configura um sistema axiológico, em oposição à percepção de mero sistema lógico que 

predominava no positivismo. Logo, o conjunto de características da pessoa – sua parte mais 

intrínseca – que consistem em sua personalidade, devem ser protegidos constitucional e 

legalmente (SZANIAWSKI, 2005, p. 56-58). 

Nessa toada, o direito geral de personalidade, constitucionalmente consagrado e 

fundado na proteção da dignidade humana – e todos os direitos que dela decorrem – pauta o 

ambiente jurídico predominante no pós-guerra (SZANIAWSKI, 2005, p. 58-62).  

Ressurge, assim, o conceito de direito geral de personalidade, que se consolidou em um 

primeiro momento na Alemanha e, em seguida, passou a ganhar corpo pelo mundo. Nesse 

sentido, complementa Elimar Szaniawski (2005, p. 61-62): 
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Aos poucos, outras nações, membros da Comunidade Europeia, passaram a 

inserir em suas Constituições o necessário respeito e a proteção da 

personalidade humana, a partir da colocação em seu texto princípio-mãe de 

todos os demais princípios constitucionais que é o princípio da dignidade da 

pessoa humana, passando esse princípio a constituir-se o fundamento de todo 

o ordenamento jurídico. [...] Constata-se, assim, que foi a tendência do final 

do século XX, e torna-se realidade no século XXI, a afirmação do direito geral 

de personalidade, mediante a inserção na Constituição e em normas 

infraconstitucionais, da cláusula geral da tutela da personalidade humana, uma 

vez que a estreita visão privatística dos direitos de personalidade, que não 

estejam vinculados à categoria ampla de direitos do homem, se mostra 

insuficiente para a tutela da personalidade. 

 

Sob essa perspectiva, afirma-se que os direitos da personalidade não podem se limitar 

aos exemplos típicos do direito privado, como o direito à imagem. Sua abrangência é muito 

mais ampla, para englobar as diferentes flexões da dignidade humana. Nessa esteira, explica 

Fernanda Cantali (2009, p. 54): 

 

Assim, a magnitude da tutela dos direitos da personalidade, os quais 

representam aquilo que é intrínseco à condição humana, não pode estar 

adstrita à regulação civilística, devendo encontrar abrigo primeiramente na 

Constituição, já que são direitos indissociáveis da categoria dos direitos do 

homem. A tutela deve ser a mais ampla possível e sempre orientada para os 

valores e princípios constitucionais, haja vista que a releitura do Direito 

Privado à luz da Constituição privilegia os valores existenciais e 

principalmente a dignidade da pessoa humana e o livre desenvolvimento. 

 

A partir das informações acima, parte-se para uma conceituação dos direitos da 

personalidade. Conforme explica Adriano de Cupis (2008, p. 23-24), são os “direitos subjetivos, 

cuja função, relativamente à personalidade, é especial, constituindo o minimum necessário e 

imprescindível ao seu conteúdo”. Trata-se de direitos sem os quais não se vislumbra a condição 

de pessoa humana, já que são essenciais para sua existência. Logo, são condição para o próprio 

exercício dos demais direitos. 

Cumpre, no entanto, esclarecer que os direitos da personalidade não se confundem com 

a própria personalidade, mas são mera condição deles (CUPIS, 2008, p. 20-21). Assim, a 

personalidade deve ser entendida como o “conjunto de caracteres do próprio indivíduo, consiste 

na parte intrínseca da pessoa humana. [...] Através da personalidade a pessoa poderá adquirir e 

defender os demais bens” (SZANIAWSKI, 2005, p. 70). Por sua vez, os direitos da 

personalidade são os primeiros direitos adquiridos pela pessoa, que são inerentes a ela, tais 

como a vida, a liberdade, a honra etc. 
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Ainda, deve-se diferenciar identidade de direitos da personalidade. Isso, pois os direitos 

da personalidade são bens máximos, sem os quais os outros perdem valor (CUPIS, 2008, p. 29-

30). Trata-se, por exemplo, da liberdade do indivíduo de escolher, mas não se confundem com 

a própria escolha ou no objeto escolhido. 

O modo como a pessoa conduz sua vida não constitui seu direito, senão sua identidade, 

ao passo que a liberdade para viver como se deseja – direito de se desenvolver – consiste em 

direito da personalidade. De forma similar, os bens que pertencem à pessoa não são direito da 

personalidade, mas o direito de ter um patrimônio. 

Na mesma direção escreve Carlos Alberto Bittar (2015, p. 55-58), que conceitua os 

direitos da personalidade como aqueles que o ser humano tem em face da sua própria condição. 

Assim, explica a existência de divergência na doutrina, já que parte dos autores relacionam 

direitos da personalidade às relações interpessoais, ao passo que reservam a nomenclatura 

direitos fundamentais às relações com o Estado.  

Por fim, o autor simplifica seu raciocínio e afirma que direitos fundamentais e direitos 

da personalidade são diferentes aspectos dos mesmos direitos, razão pela qual a diferenciação 

não subsiste. Explica, apenas, que os direitos fundamentais seriam os direitos da personalidade 

que possuem previsão expressa no ordenamento jurídico, enquanto os direitos da personalidade 

englobam também aqueles inatos, não previstos constitucionalmente (BITTAR, 2015, p. 55-

58).  

Como os direitos da personalidade decorrem da própria condição humana, apresentam 

características próprias. Isso, pois caso o indivíduo pudesse perder tais direitos por completo, 

seria como se deixasse sua condição humana, o que não é possível. Assim, são considerados 

necessários e irrenunciáveis, haja vista que são indispensáveis a qualquer indivíduo. Ademais, 

são inalienáveis, indisponíveis e vitalícios (BORGES, 2007, p. 32-35).  

Adverte-se, contudo, tais características devem ser revistas e parcialmente mitigadas 

que diante de eventuais conflitos entre direitos. Diante de situações fáticas distintas, espécies 

diferentes de direitos e até mesmo direitos contraditórios podem surgir, o que implica a 

necessidade de flexibilização de uma esfera de disponibilidade (CANTALI, 2009, p. 201-202), 

conforme se explica adiante. 

 

2.2 LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE E O DIREITO À LIBERDADE 

 

Conforme exposto anteriormente, a relação entre direitos da personalidade e dignidade 

é extremamente próxima, o que os caracteriza como extrapatrimoniais. Mostram-se pertinentes 
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lições como as de Roxana Cardoso Brasileiro Borges (2007, p. 16), para quem “os direitos da 

personalidade, cada vez mais desenvolvidos para uma proteção maior do ser humano, voltam-

se para a realização da dignidade da pessoa. Talvez um dia venham a ser chamados de direito 

da dignidade”. 

Assim, deve-se, em um primeiro momento, tratar da fluidez do conceito de dignidade 

humana. Anderson Schreiber (2013, p. 8-9) adverte que não se trata de conceito de aplicação 

matemática, já que o movimento cultural e histórico de cada povo vai influenciar no que se faz 

necessário para viver com dignidade em um dado momento e local. Logo, o conceito é fluído e 

varia, o que também significa que resulta na impossibilidade de se listar todos os direitos da 

personalidade.  

Nesse diapasão, vislumbrem-se direitos típicos e outras espécies de direitos da 

personalidade. Os direitos típicos da personalidade (liberdade, honra, nome, imagem, etc.), 

chamados por Elimar Szaniawski (2005, p. 126-128) de direitos especiais da personalidade, 

desfrutam de certa legislação especificamente voltada para eles, que regulam especificamente 

a sua aplicação e abrangência.  

Contudo, também há direitos da personalidade que não possuem previsão expressa ou 

regulamentação no ordenamento jurídico, os quais podem ser identificados direitos a partir de 

uma situação específica, como resultado da evolução cultural, tecnológica, científica, entre 

outras. Isso, pois “a enumeração de direitos da personalidade seria sempre incompleta e 

insatisfatória em relação às necessidades da vida”, uma vez que a evolução da sociedade traz 

novas necessidades para a proteção da dignidade da pessoa humano no novo contexto 

(SZANIAWSKI, 2005, p. 126-128).  

É por essa razão que surge o direito geral de personalidade, que se incumbe de se 

flexionar para proteger um aspecto da personalidade em um dado momento, frente à 

determinada ameaça. Em havendo lesão ou ameaça de lesão à condição humana, surge uma 

proteção a partir do direito geral de personalidade que, no ordenamento jurídico brasileiro, 

decorre da proteção constitucional à dignidade humana (art. 1º, III da CRFB) (SZANIAWSKI, 

2005, p. 137-138).  

A fluidez da dignidade decorre, em parte, dos direcionamentos dados pela autonomia 

de cada indivíduo. O indivíduo, em razão de sua racionalidade, desfruta de autonomia, que lhe 

garante o direito de se autodeterminar a partir das mudanças do contexto social. Conforme 

aponta Luís Roberto Barroso (2014, p. 81-82), autonomia deve ser vista como elemento 

integrante e determinante da dignidade: 
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A autonomia é o elemento ético da dignidade humana. É o fundamento do 

livre arbítrio dos indivíduos, que lhes permite buscar, da sua própria maneira, 

o ideal de viver bem e de ter uma vida boa. A noção central aqui é a de 

autodeterminação: uma pessoa autônoma define as regras que vão reger a sua 

vida. Em seção anterior, foi apresentada a concepção kantiana de autonomia, 

entendida como a vontade orientada pela lei moral (autonomia moral). Nesse 

tópico, o foco volta-se para a autonomia pessoal, que é valorativamente neutra 

e significa o livre exercício da vontade por cada pessoa, segundo seus próprios 

valores, interesses e desejos.  

 

A visão ora proposta representa avanço em relação ao posicionamento daqueles que 

defendem que a autonomia se restringe às relações contratuais. Em verdade, ao incluir a 

autonomia no conteúdo da dignidade é-lhe atribuído caráter extrapatrimonial, outorgando-se ao 

indivíduo a possibilidade de viver uma vida que julga digna. Logo, a autonomia viabiliza a 

autorregulação dos interesses da pessoa, dado que ele faculta ao indivíduo agir conforme sua 

vontade individual, no exercício cotidiano de direitos (CANTALI, 2009, p. 201-203).  

Nesse sentido, Immanuel Kant (2007, p. 75-76) aduz que a racionalidade oferece ao 

indivíduo a possibilidade de distinguir o bem do mal, razão pela qual ele analisa seus próprios 

atos e julga-os conforme sua vontade, criando suas próprias leis. Sob essa premissa, observa-se 

que a autonomia desempenha um importante normativo, atribuindo o poder do indivíduo de 

criar suas normas. A própria etimologia da palavra já remete a esse conceito: “auto” + “nomia”, 

ou seja, a capacidade de autogovernar-se, de dirigir-se por suas próprias leis (MICHAELIS, 

2019).  

No tocante aos direitos extrapatrimoniais, o indivíduo passa a conduzir sua vida a partir 

de suas próprias normas, que levam à satisfação dos desejos de sua personalidade. Assim, em 

última análise, a autonomia deve resultar no direito ao pleno desenvolvimento da personalidade, 

conforme explica Fernanda Cantali (2009, p. 209): 

 

Essa diferenciação é que permite a afirmação de que na seara patrimonial a 

tutela da pessoa humana faz função situacional; na seara dos interesses 

existenciais, a tutela da pessoa faz parte da estrutura da situação, já que tem 

como referência objetiva o pleno desenvolvimento da personalidade. 

 

O direito ao livre desenvolvimento da personalidade se consubstancia em autonomia, 

liberdade e dignidade e é fundamental para o exercício da cidadania. Ele já foi expressamente 

previsto na constituição alemã, espanhola e portuguesa, bem como pode ser identificado no 

ordenamento brasileiro como uma implicação do princípio da dignidade da pessoa humana, 

previsto no art. 1º, III da CRFB (CANTALI, 2009, p. 217-218). 
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Por definição, o direito garante a “possibilidade da pessoa realizar as escolhas referentes 

à construção do seu próprio projeto de vida, levando em consideração a sua percepção de vida 

boa” (MOREIRA, 2014). Dessa forma, ela mesmo decide como prefere expressar sua 

personalidade. Conforme se abordará no item 2.4 desse estudo, o conceito é coincidente com a 

definição de liberdade de Amartya Sen (2010, p. 32-34), para quem o desenvolvimento deve 

outorgar aos cidadãos o poder para viver a vida que acreditam que vale a pena ser vivida. 

Surgem, portanto, duas dimensões do direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade: o direito geral de personalidade e a liberdade geral de ação (CANTALI, 2009, 

p. 217-219). O primeiro, conforme exposto anteriormente, diz respeito à adaptação da tutela da 

pessoa humana aos diferentes contextos e lesões que o indivíduo pode sofrer, superando a visão 

tipificada e fragmentada da proteção. 

Por sua vez, a liberdade geral de ação atribui ao indivíduo a liberdade para “fazer ou 

deixar de fazer o que se quer”, da qual decorre um caráter permissivo e outro oponível ao Estado 

para obstar eventuais intervenções. No entanto, a liberdade em comento não é absoluta, havendo 

grande celeuma doutrinária sobre seus contornos (ALEXY, 2008, p. 341- 345). 

Luís Roberto Barroso (2014, p. 81-82) identifica alguns requisitos intrínsecos no 

exercício da autonomia para a concretização da dignidade humana. Cita a necessidade de 

existência de opções, a capacidade mental para tomar decisões informadas e, ainda, a 

independência de coação, manipulação ou outros vícios de consentimento. Em seguida, o autor 

diferencia a própria autonomia da liberdade e infere a existência de limitações objetivas à 

liberdade: 

 

Note-se que no sistema moral kantiano a autonomia é a vontade que não sofre 

influências heterônomas e corresponde à ideia de liberdade. Contudo, na 

prática política e na vida social, a vontade individual é restringida pelo direito 

e pelos costumes e normas sociais. Desse modo, ao contrário da autonomia 

moral, a autonomia pessoal, embora esteja na origem da liberdade, 

corresponde apenas ao seu núcleo essencial. A liberdade tem um alcance mais 

amplo, que pode ser limitado por forças externas legítimas. Mas a autonomia 

é a parte da liberdade que não pode ser suprimida por interferências sociais ou 

estatais por abranger as decisões pessoais básicas, como as escolhas 

relacionadas com religião, relacionamentos pessoais, profissão e concepções 

políticas, entre outras. A autonomia, portanto, corresponde à capacidade de 

alguém tomar decisões e de fazer escolhas pessoais ao longo da vida, baseadas 

na sua própria concepção de bem, sem influências externas indevidas.  

 

A diferenciação em comento é determinante para a percepção dos direitos da 

personalidade, uma vez que se identifica que a autonomia é inerente a todos os seres humanos 

e não sofre limitações, ao passo que a liberdade se mostra como um direito da personalidade e, 
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portanto, representa uma manifestação da autonomia individual. Como qualquer direito, a 

liberdade sofre limitações.  

Fernanda Cantali (2009, p. 209) também indica as limitações a serem impostas à 

liberdade individual: 

 

Se devermos respeitar as escolhas que as pessoas fazem para si mesmas em 

relação aos seus bens e interesses existenciais, o papel da vontade nestas 

situações é ser o promotor do livre desenvolvimento da personalidade, cujo 

limite primordial é a própria dignidade e a intangibilidade do seu núcleo 

essencial. A dignidade garante o trânsito da autonomia nas situações 

existenciais e ao mesmo tempo limita esta atuação, podendo a vontade ganhar 

maior relevância ou ser restringida, dependendo apenas das circunstâncias do 

caso concreto. 

 

Verifica-se que são citados não apenas as normas do ordenamento jurídico como uma 

limitação, mas também a liberdade alheia, a própria dignidade e seu núcleo essencial. Em 

verdade, é preciso pontuar algumas limitações à liberdade individual, as quais devem operar 

diante de razões suficientes para tanto (ALEXY, 2008, p. 343-345).  

A liberdade poderá ser limitada em razão dos direitos de terceiros. Parte da doutrina, 

inclusive Fernanda Cantali (2009, p. 209-215), defende que a dignidade de um indivíduo não 

pode prejudicar o desenvolvimento da personalidade de outro, tendo em vista que não apenas a 

liberdade se mostra como um postulado jurídico, mas também a igualdade e a solidariedade. 

Dessa forma, impõe-se uma análise intersubjetiva da dignidade humana, ou seja, a dignidade 

em relação a dignidade dos demais indivíduos, de onde surge uma vertente social e mitigada da 

liberdade.  

Nesse sentido, também se apresenta Milton Friedman (1982, p. 29-30), que aborda as 

dificuldades de se conciliar a liberdade de diferentes indivíduos, apontando que ora a liberdade 

de um indivíduo promove a do outro, e ora a limita: 

 

O principal problema para decidir quais atividades do governo são apropriadas 

reside em resolver conflitos entre as liberdades de diferentes indivíduos. Em 

alguns casos, a resposta é fácil. Há pouca dificuldade em alcançar quase 

unanimidade quanto à afirmação de que a liberdade de um homem de matar 

seu próximo deve ser sacrificada para preservar a liberdade do outro homem 

de viver. Em outros casos, a resposta é difícil. Na área econômica, o principal 

problema surge em relação ao conflito entre a liberdade de combinar e a 

liberdade de competir. Qual conceito deve ser entendido de ‘livre’ ao tratar de 

‘livre iniciativa’? Nos Estados Unidos, entende-se por ‘livre’ que qualquer 

pessoa é livre para montar uma empresa, o que significa que as empresas 

existentes não são livres para impedir concorrência, exceto pela venda de um 

produto melhor pelo mesmo preço ou do mesmo produto por um preço 



56 

 

 

 

melhor. Na tradição continental, por outro lado, o significado geralmente é 

que as empresas são livres para fazer o que querem, incluindo a fixação de 

preços, a divisão de mercados e a adoção de outras técnicas para afastar 

possíveis concorrentes. Talvez o problema específico mais difícil nessa área 

surja com relação às combinações entre trabalhadores, onde o problema da 

liberdade de combinar e da liberdade de competir é particularmente grave 

(FRIEDMAN, 1982, p. 29-30).15 

 

Robert Alexy (2008, p. 360-364), ao abordar a liberdade e suas limitações, explica a 

teoria das esferas, adotada pela corte constitucional alemã, que auxilia a compreensão das 

limitações ora expostas, embora apresente falhas que serão posteriormente arroladas.  

Para melhor explicar a teoria, faz-se uso de uma figura, conforme segue. Deve-se 

imaginar dois círculos concêntricos, que criam três espaços diferentes, um espaço mais interno, 

uma outra zona intermediária – interna para o círculo maior, porém externa para o círculo menor 

– e, por fim, uma área externa: 

 

Figura 1 – Teoria das Esferas. 

 

Fonte: Adaptação do autor (2020). 
 

O espaço mais interno correspondente à esfera interior, consiste no último e inviolável 

âmbito de liberdade humana, também chamado de esfera nuclear da configuração da vida 

privada, que é protegida de forma absoluta (ALEXY, 2008, p. 361-363). Trata-se de núcleo 

 
15 Texto original: The major problem in deciding the appropriate activities of government is how to resolve such 

conflicts among the freedoms of different individuals. In some cases, the answer is easy. There is little difficulty 

in attaining near unanimity to the proposition that one man's freedom to murder his neighbor must be sacrificed 

to preserve the freedom of the other man to live. In other cases, the answer is difficult. In the economic area, a 

major problem arises in respect of the conflict between freedom to combine and freedom to compete. What 

meaning is to be attributed to "free" as modifying "enterprise"? In the United States, "free" has been understood 

to mean that anyone is free to set up an enterprise, which means that existing enterprises are not free to keep out 

competitors except by selling a better product at the same price or the same product at a lower price. In the 

continental tradition, on the other hand, the meaning has generally been that enterprises are free to do what they 

want, including the fixing of prices, division of markets, and the adoption of other techniques to keep out 

potential competitors. Perhaps the most difficult specific problem in this area arises with respect to combinations 

among laborers, where the problem of freedom to combine and freedom to compete is particularly acute. 
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verdadeiramente indisponível da liberdade, sem a qual o indivíduo sofre prejuízos em sua 

própria identificação da natureza humana, reduzindo-se a condição de objeto.  

Em função de seu caráter indisponível, o ordenamento jurídico não pode limitar o 

exercício de tal núcleo essencial de liberdade e nem mesmo o próprio agente pode dispor dele, 

de forma que o ordenamento deve proteger o indivíduo contra si mesmo. 

Para a teoria, então, supondo que haja o conflito entre outro direito e a liberdade, o 

núcleo essencial de liberdade de nenhum dos indivíduos poderia ser sacrificado, razão pela qual 

o seu conteúdo não seria passível do exercício de ponderação. Em verdade, adverte-se que o 

núcleo consubstancia área em que o indivíduo não influencia terceiros por meio de sua essência 

e comportamento, o que significa que tal esfera diz respeito à parcela indisponível e 

irrenunciável de seu direito, sem a necessidade de eventual sopesamento (ALEXY, 2008, p. 

360-361). 

Em oposição, define-se a área externa, que se encontra fora dos dois círculos, como a 

área social, cujas escolhas individuais atingem diretamente a esfera privada ou social de 

terceiros. Dessa forma, as escolhas tomadas nesse âmbito se refletem na esfera pessoal dos 

demais indivíduos e, por isso, sofre limitações em razão da liberdade alheia (ALEXY, 2008, p. 

361-363).  

Por fim, a área intermediária se classifica como esfera privada ampliada, onde há uma 

predominância de assuntos privados, mas seu exercício pode atingir a esfera particular de 

terceiros ou a esfera social. Nesses casos, quando houver um conflito entre direitos que se 

encontrem ou na esfera privada ampliada ou na esfera social, deve-se sopesar tais direitos a fim 

de encontrar a melhor solução para a maximização da liberdade dos indivíduos, sem sacrificar 

absolutamente um em detrimento do outro (ALEXY, 2008, p. 361-363). 

Embora Robert Alexy (2008, p. 361-364) tenha se debruçado sobre a teoria para explicá-

la, o próprio autor tece críticas quanto às dificuldades de sua aplicação. Isso, pois nem sempre 

é possível determinar com exatidão quais direitos se encontram no núcleo mínimo de proteção 

da liberdade, de natureza irrenunciável e que deve ser protegido até mesmo contra o próprio 

indivíduo. É difícil distingui-los daqueles que se encontram na esfera privada ampliada e que 

podem ser submetidos a um critério de ponderação, quando surgir conflito com outros direitos. 

Ainda, Robert Alexy (2008, p. 361-364) aduz que muitas vezes, nos casos práticos, o 

próprio postulado da ponderação conduz a decisões que preservam dito núcleo mínimo, sem 

que haja necessidade de que se clame o uso da teoria das esferas para impedir prejuízo a 

determinados bens jurídicos.  
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Tais argumentos, no entanto, não devem invalidar a teoria. Em que pese se tratar de 

exemplo hipotético e sem relevância na aplicação prática, a ideia de que um indivíduo seja 

submetido à escravidão, tolhido do núcleo mínimo de sua liberdade, em prol da comunidade 

não é juridicamente aceitável. O resultado se mantém mesmo se os benefícios e utilidades 

gerados à comunidade fossem expressivos, uma vez que não pode haver a supressão da 

liberdade individual. Logo, a construção teórica exposta se mostra aplicável ao menos em um 

cenário hipotético e deve guiar o legislador e o operador do direito na vida prática.  

Sob essa perspectiva, ao criar políticas públicas, como a da regulação dos 

medicamentos, o agente público deve considerar o núcleo inviolável da liberdade do indivíduo, 

do qual ele não pode ser privado. Ainda, deve fazer a devida ponderação no caso de conflito 

entre liberdades localizadas na esfera privada ampliada com aqueles direitos que possam com 

elas se chocar. 

A ótica que se apresenta, portanto, é incompatível com a indisponibilidade absoluta dos 

direitos da personalidade, o direito à liberdade já impõe a possibilidade de mitigação de direitos, 

desde que resguardado o núcleo de proteção irrenunciável. Assim, há um largo espectro de 

proteção mitigável, desde que haja razões justas para tanto, conforme aponta Robert Alexy 

(2008, p. 343-345). 

A perspectiva em questão é essencial ao desenvolvimento, conforme discutido no 

capítulo anterior e seu aprofundamento no próximo capítulo. Ao perquirir a melhor forma de 

atuação estatal para a promoção de direitos, cumpre identificar qual o núcleo essencial de 

liberdade do indivíduo que não pode ser suprimido, cuja violação deve, inclusive, refletir na 

inconstitucionalidade de normas muito limitadoras.  

A aplicação prática da teoria, por sua vez, oferece exemplos mais desafiadores, cuja 

análise recruta novos instrumentos. Casos como o que se estuda no presente trabalho – a relação 

entre a promoção de direitos e a regulação do mercado de medicamentos – demandam a 

consideração de diversas variáveis.  

Sob uma perspectiva intersubjetiva, a própria dignidade de cada indivíduo servirá como 

limite último à lesão de direitos, ao mesmo tempo que fundamenta a flexibilização de outros 

direitos – obviamente após a devida ponderação e desde que não afete o núcleo mínimo – para 

a promoção de novos direitos. Em outras palavras, em determinadas situações, será legítima a 

supressão de direitos de um indivíduo para a promoção de direitos para a coletividade, mas 

sempre após um nível de ponderação e desde que respeitado o núcleo essencial do direito.  

Nesse sentido aprofunda Robert Alexy, ao abordar a posição do tribunal constitucional 

alemão (2008, p. 357-358): 
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A posição do tribunal é resumida nas seguintes palavras: ‘o indivíduo tem que 

se conformar com as restrições à sua liberdade de ação, impostas pelo 

legislador com o objetivo de manter e fomentar a convivência social dentro 

dos limites daquilo que é razoavelmente exigível diante das circunstâncias e 

desde que a independência da pessoa seja preservada’. Essa fórmula, na qual 

claramente se vislumbra a máxima da proporcionalidade, não apenas diz que 

a liberdade é restringível, mas também que ela é restringível somente da 

presença de razões suficientes. Esse é exatamente o conceito de liberdade 

negativa, pois, enquanto princípio, ele não outorga permissão definitiva para 

fazer ou deixar de fazer tudo o que se quer; ele tão somente sustenta que todos 

podem fazer ou deixar de fazer o que quiserem, desde que não existam razões 

suficientes (direitos de terceiros, interesses coletivos) que fundamentem uma 

restrição na liberdade negativa. Nesse sentido o princípio da liberdade 

negativa permite considerar em toda a sua plenitude a vinculação do indivíduo 

à comunidade. 

 

Apesar da aparente de contradição entre a mitigação de certos direitos e a promoção de 

outros, trata-se de uma perspectiva socializante, em que as interações entre as pessoas também 

repercutem nas interações entre seus direitos. 

 

2.3 DIREITOS DA PERSONALIDADE COMO DIREITOS SUBJETIVOS 

 

Elimar Szaniawski (2005, p. 71-73) explica que, inicialmente, havia uma grande 

celeuma se o indivíduo poderia ter direitos sobre a sua própria pessoa. A resposta negativa era 

dada por muitos autores, que negavam a existência dos direitos da personalidade. No entanto, 

com a posição central que o indivíduo assume no ordenamento jurídico após a segunda metade 

do século XX, os direitos subjetivos não se limitam mais às questões patrimoniais e passam 

também a socorrer bens jurídicos de caráter extrapatrimonial.  

Na atualidade, por sua vez, a discussão deve ser conduzida para outra direção, referente 

à possibilidade de se exigir do Estado ou de terceiros a promoção de direitos da personalidade. 

Para tanto, incialmente, cumpre esclarecer o conceito de direito subjetivo. Robert Alexy (2008, 

p. 180-185) adverte que o tema ainda hoje não tem consenso doutrinário, razão pela qual podem 

ser levantados critérios distintos para defini-lo.  

Sob o ponto de vista normativo, trata-se da noção de que os direitos de determinado 

indivíduo devem ser respeitados pelos demais. São garantias da pessoa, previstas no 

ordenamento jurídico, contra os demais indivíduos. Sobre o tema, o autor indaga se a mera 

previsão jurídica de determinada norma já significa a consagração de um direito subjetivo, que 

garante a exigibilidade daquele direito por qualquer indivíduo. Por exemplo, questiona se a 
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existência de normas aduaneiras, que impedem a entrada de determinados produtos no território 

nacional, atribui aos cidadãos o direito de exigir uma conduta específica do Estado (ALEXY, 

2008, p. 180-185). 

No tocante à perspectiva empírica, o questionamento se dirige à necessidade de 

manutenção de determinadas políticas ou interpretações a respeito de um dado direito, mesmo 

com o passar do tempo, simplesmente em função da eficácia de seu desempenho para atingir 

dada finalidade em determinado momento da história (ALEXY, 2008, p. 183-184). Assim, 

deve-se perquirir se o Estado não poderia mudar estratégias ou interpretar de forma diferente 

os direitos, tendo em vista as constantes mudanças sociais e culturais, as quais trazem novos 

instrumentos para lidar com problemas antigos. 

Por fim, a perspectiva normativa trata das posições que surgem em decorrência da 

distribuição de direitos. Ao atribuir determinado direito a um indivíduo, necessariamente se 

impõe o dever de uma outra pessoa (particular ou Estado) de respeitar ou promover o direito 

em questão. Assim, em sua formulação clássica, o direito subjetivo corresponderia a um poder 

atribuído ao indivíduo pelo ordenamento jurídico, que lhe autoriza demandar judicialmente o 

desempenho da obrigação (ALEXY, 2008, p. 184-187). 

Adverte-se, no entanto, que Alexy (2008, p. 188) demonstra que a possibilidade de se 

exigir um direito é, em verdade, um novo direito. Há, portanto, o direito e o direito de se exigir 

o direito judicialmente. Para melhor esclarecer a questão, transcrevem-se suas palavras abaixo: 

 

Não é tão simples a relação entre enunciados sobre direitos, como ‘a tem um 

direito a G’, e enunciados de proteção como ‘a pode alegar a violação de seu 

direito a G por meio de uma demanda judicial’. Os enunciados sobre proteção 

também expressam posições jurídicas, a saber, a capacidade jurídica (poder 

jurídico, competência) para a exigibilidade de um direito. Essa posição 

também pode ser designada como ‘direito’. Trata-se, portanto, de uma relação 

entre duas posições ou direitos. Os frequentemente discutidos problemas 

dessa relação decorrem da grande plausibilidade da tese segundo a qual só é 

possível falar em um direito subjetivo se existir a capacidade jurídica de exigi-

lo. 

 

Posteriormente, então, questiona a plausibilidade de que sejam inseridos no 

ordenamento direitos cuja exigibilidade por via judicial não seja possível: 

 

Na base disso, está um problema mais profundo, relacionado à estrutura do 

ordenamento jurídico. A um ordenamento jurídico pertence somente aquilo 

que é passível de ser exigido judicialmente, ou podem a ela pertencer também 

posições que não sejam exigíveis judicialmente, seja porque o papel que elas 

desempenham no ordenamento é incompatível com essa exigibilidade, seja 
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porque essa exigibilidade não é reconhecida, mesmo que possa ser exigida a 

partir de uma perspectiva do ordenamento jurídico? (ALEXY, 2008, p. 190) 

 

Logo, em conformidade com a argumentação supra, questiona-se se os direitos da 

personalidade são efetivamente direitos subjetivos. É possível que se exija em todas as situações 

que o Estado proteja ou promova tais direitos? 

Alguns autores, como Alfredo Orgaz, negam a natureza de direito subjetivo aos direitos 

da personalidade, sob o fundamento de que o indivíduo não pode exigir, por exemplo, uma ação 

estatal ou de terceiro em prol dos direitos da personalidade. Por sua vez, corresponderia a um 

direito subjetivo aquele que emerge de eventual lesão a um direito da personalidade. Logo, o 

indivíduo lesado possui um direito subjetivo à reparação ou indenização decorrente da lesão de 

seus direitos da personalidade, mas esses possuem caráter objetivo (SZANIAWSKI, 2005, p. 

73-76). 

Para uma melhor compreensão das implicações da distinção, destaca-se o entendimento 

de José Casalta Nabais (2015), para quem todo direito corresponde, necessariamente, a um 

dever. Logo, se um direito é garantido a um indivíduo, isso significa que surge um dever para 

alguém que promova ou garanta aquele direito. Acrescenta, ainda, que o dever não precisa de 

uma previsão legal específica, já que é conjuntamente previsto ao se garantir um direito. Dessa 

forma, explica: 

 

De resto as constituições, mesmo quando o não dizem, integram diversos 

deveres fundamentais. A este respeito, podemos mesmo considerar que 

historicamente se foram formando tantas camadas de deveres fundamentais 

quantas as camadas de direitos. E assim temos os deveres que vêm da época 

liberal, como os deveres de defesa da pátria e de pagar impostos; temos os 

deveres que são o contributo da ‘revolução’ democrática, consubstanciada na 

conquista do sufrágio universal, que nos deixou os deveres políticos como os 

deveres de sufrágio e de participação política; temos, enfim, os deveres que 

constituem o apport do estado social, ou seja, os deveres económicos sociais 

e culturais, como os deveres de subscrever um sistema de segurança social, de 

proteger a saúde, de frequentar o ensino básico, etc. Deveres estes a que, hoje 

em dia, tende a acrescentar-se uma quarta camada de deveres formada pelos 

deveres ecológicos, de que são exemplos os deveres de defender um ambiente 

humano são e ecologicamente equilibrado e o dever de cada um preservar, 

defender e valorizar o património cultural (NABAIS, 2015). 

 

Nesse sentido, inclusive, cumpre destacar o nome do Capítulo I do Título II da CRFB, 

o qual é “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”. Logo, ao consagrar um direito no 

ordenamento jurídico, devem ser considerados os dois lados da moeda, que são conjuntamente 
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impostos ao cidadão. Ele pode, neste prisma, exigir o direito que lhe foi consagrado e, também, 

deve obedecer aos deveres respectivos, sob pena de inefetividade da norma. 

Vislumbra-se, portanto, que os direitos da personalidade, ao serem previstos direta ou 

indiretamente (reflexos da dignidade humana e do livre desenvolvimento da personalidade) no 

ordenamento jurídico, ganham o status de direito subjetivo. Em verdade, são essenciais para a 

percepção do indivíduo como ser humano, dotado de personalidade, motivo pelo que se 

posicionam no centro do ordenamento, juntamente com o seu titular, o indivíduo. 

A CRFB não deixa dúvidas quanto à relevância que impõe à proteção e promoção dos 

direitos da personalidade, ao prever a dignidade da pessoa humana como um fundamento da 

República Federativa do Brasil (art. 1º, III da CRFB), ao traçar como objetivo a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I da CRFB), ao impor a promoção do bem de 

todos (art. 3º, IV da CRFB), bem como ao consagrar diversas espécies de liberdades individuais 

ao longo do texto constitucional. 

Ainda, em meio a outras espécies de direito, o art. 6º da CRFB também consagra outros 

direitos indispensáveis para que o indivíduo se perceba como pessoa humana, tal como o direito 

à saúde, também elencado como direito da personalidade. Tais direitos, no entanto, são 

tradicionalmente associados a um caráter prestacional, uma vez que supostamente exigiriam 

uma ação do Estado, em oposição à posição omissiva estatal em relação aos direitos de primeira 

geração, conforme tratado no capítulo anterior. 

O cerne do questionamento proposto neste trabalho, contudo, se funda exatamente na 

avaliação do potencial do Estado para promover direitos. Para tanto, deve-se considerar, 

conjuntamente com os direitos e deveres consagrados, os custos impostos para sua promoção. 

Consoante argumenta José Casalta Nabais (2015), todos os direitos têm custos, e não apenas os 

direitos prestacionais. Até mesmo as liberdades implicam em gastos para a sociedade, pois sua 

realização e proteção demandam uma estrutura estatal.  

A fim de melhor ilustrar o pensamento do autor, pode-se refletir a respeito da posição 

do Estado quanto à liberdade de expressão de um indivíduo, que se configura como um direito 

da personalidade, uma vez que decorre do direito geral de liberdade para se manifestar 

consoante a sua vontade (CUPIS, 2008, p. 110-113).  

Para seu efetivo exercício pelos indivíduos, o Estado deve garantir a existência de um 

poder judiciário que, mediante provocação, intervirá para garantir o exercício do direito em 

comento. Da mesma forma, é preciso que haja policiamento para impedir ataques iminentes ao 

exercício da liberdade de expressão, quando essa seja ameaçada etc. 
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Em consonância com a argumentação supra, a distinção entre direitos prestacionais e 

garantias, ou entre direitos subjetivos e direitos objetivos etc, se mostra equivocada: 

 

[...] os direitos, todos os direitos, porque não são dádiva divina nem frutos da 

natureza, porque não são auto-realizáveis nem podem ser realisticamente 

protegidos num estado falido ou incapacitado, implicam a cooperação social 

e a responsabilidade individual. Daí que a melhor abordagem para os direitos 

seja vê-los como liberdades privadas com custos públicos. Na verdade, todos 

os direitos têm custos comunitários, ou seja, custos financeiros públicos. Têm 

portanto custos públicos não só os modernos direitos sociais, aos quais toda a 

gente facilmente aponta esses custos, mas também custos públicos os clássicos 

direitos e liberdades, em relação aos quais, por via de regra, tais custos tendem 

a ficar na sombra ou mesmo no esquecimento. Por conseguinte, não há direitos 

de borla, apresentando-se todos eles como bens públicos em sentido estrito. 

Não tem, por isso, o menor suporte a ideia, assente numa ficção de pendor 

libertário ou anarquista, de que a realização e protecção dos assim chamados 

direitos negativos, polarizados no direito de propriedade e na liberdade 

contratual, teriam apenas custos privados, sendo assim imunes a custos 

comunitários. Ou, dito de outro modo, não tem a menor base real a separação 

tradicional entre, de um lado, os direitos negativos, que seriam alheios a custos 

comunitários e, de outro lado, os direitos positivos, que desencadeariam 

sobretudo custos comunitários. Pois, do ponto de vista do seu suporte 

financeiro, bem podemos dizer que os clássicos direitos e liberdades, os ditos 

direitos negativos, são, afinal de contas, tão positivos como os outros, como 

os ditos direitos positivos. Pois, a menos que tais direitos e liberdades não 

passem de promessas piedosas, a sua realização e a sua protecção pelas 

autoridades públicas exigem recursos financeiros (NABAIS, 2015). 

 

Observa-se, assim, que mesmo as liberdades apresentam custos, que seriam muito 

onerosos se recaíssem integralmente sobre o particular para a garantia de seus próprios direitos. 

Além disso, tais custos não são individualizáveis, o que já implica maior eficiência na criação 

de serviços públicos específicos para a concretizado de tais direitos (NABAIS, 2015). 

Nesse sentido, acrescentam-se custos para o uso dos remédios jurídicos necessários para 

garantir direitos. Por exemplo, frente a eventuais lesões ou ameaças a liberdades 

constitucionalmente previstas, acrescentam-se os gastos com o poder judiciário e policiais, 

indispensáveis para garantir o poder coercitivo da decisão. Logo, todos os direitos impõem 

custos, pois não há direito sem a possibilidade de demandá-lo administrativa ou judicialmente 

(HOLMES; SUNSTEIN, 2019, s.p.).  

Não haveria como os indivíduos, sem mútua colaboração, garantir condições para o 

efetivo exercício de tais direitos. Sem Estado, as pessoas seriam largadas à própria sorte para a 

proteção e promoção de direitos, o que evidentemente não seria eficiente. Como conclusão do 

raciocínio acima exposto, o Estado assume caráter indispensável para garantir a promoção e o 

exercício de direitos. 
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Discute-se, nessa toada, a abordagem do Estado para exercer dito múnus. Conforme 

exposto no Capítulo 1, o Estado ora deve adotar uma postura mais liberal e ora deve ser mais 

interventor, de forma que sua participação pode ocorrer de diferentes formas. Diante da 

existência de custos diversos para a promoção de direitos, relembra-se que para garantir 

determinado direito, será preciso sacrificar outros, conforme exposto no item anterior desse 

estudo.  

Assim, nos moldes propostos, há um núcleo irrenunciável de liberdade e uma parcela 

disponível dentro da proteção de direitos, de forma que não se pode conceber os direitos da 

personalidade como absolutamente subjetivos. Isso, pois o indivíduo não pode ser titular de 

direito de exigir do Estado a satisfação de seus direitos de forma absoluta, se isso violar o núcleo 

básico da proteção de direitos alheios. Nesse sentido, mostra-se pertinente o comentário de Ingo 

Wolfgang Sarlet (2009, p. 137): 

 

Por outro lado, parece-nos irrefutável que, na esfera das relações sociais, nos 

encontramos diuturnamente diante de situações nas quais a dignidade de uma 

determinada pessoa (e até mesmo de grupos de indivíduos) esteja sendo objeto 

de violação por parte de terceiros, de tal sorte que sempre se põe o problema 

-teórico e prático -de saber se ê possível. com o escopo de proteger a dignidade 

de alguém, afetar a dignidade do ofensor, que, pela sua condição humana, é 

igualmente digno, mas que, ao menos naquela circunstância, age de modo 

indigno e viola a dignidade dos seus semelhantes, ainda que tal 

comportamento não resulte -como já anunciado alhures -na perda da 

dignidade.  
 

Sob a perspectiva proposta, não há como se negar o caráter subjetivo dos direitos da 

personalidade, pois são previstos constitucionalmente como direitos cuja eficácia é imediata. 

No entanto, sua proteção é peculiar, já que a possibilidade de se exigir uma ação/omissão direta 

do Estado, para a garantia de um direito, apenas surge quando se trata do conteúdo mínimo 

indispensável do direito (CUPIS, 2008, p. 23-25). 

Robert Alexy (2008, p. 196-200) aponta ações positivas e negativas decorrentes dos 

direitos. Como negativas, destaca a possibilidade de se exigir que o Estado não embarace o 

exercício de direitos, não afete características ou situações pretéritas (e.g. não prejudique o 

direito do indivíduo se manter saudável) e, ainda, que não elimine posições jurídicas – i.e. 

supressão de direitos previstos no ordenamento jurídico.  

Por sua vez, quanto aos efeitos positivos, diferencia dois grupos: aqueles direitos cujo 

objeto é uma ação fática e outros cujo objeto é uma ação normativa. No primeiro caso, há uma 

intervenção direta do Estado, que presta uma obrigação (e.g. entrega subsídio, presta serviço, 
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etc.). O segundo grupo, no entanto, impõe que o Estado deve criar normas para proteger um 

determinado direito (ALEXY, 2008, p. 196-200). 

Os diferentes atributos dos direitos são importantes, pois, na atualidade, predomina a 

interpretação de que os direitos previstos na constituição atribuem um direito subjetivo do 

indivíduo a exigir uma ação fática (positiva), nos termos expostos por Robert Alexy. Essa, 

contudo, não parece ser sempre a forma mais coerente de interpretação, diante da escassez de 

recursos que assola a garantia de direitos. 

Consoante a exposição de Robert Alexy (2008, p. 232-234), observa-se que a proteção 

de direitos pode se dar de uma única das formas acima previstas ou pela combinação de 

algumas. Ao tratar das liberdades, o autor demonstra que pode ser necessário, de um lado, 

garantir o não embaraço do direito e do outro exigir uma ação positiva como a criminalização 

de uma determinada conduta. 

Conjugadas as teorias anteriormente abordadas, conclui-se que os direitos da 

personalidade representam diversos reflexos da dignidade da pessoa humana, em conformidade 

com o conceito de livre desenvolvimento da personalidade. No entanto, por apresentarem um 

núcleo essencial e uma outra área disponível, não se pode atribuir ao indivíduo o direito de 

exigir do Estado sempre uma prestação direta e positiva para a garantia de seu direito, ou ainda 

a prestação específica que almeja. 

Tal inviabilidade decorre, logicamente, dos custos que os todos os direitos implicam. 

Assim, muitas vezes a promoção do direito de um indivíduo se choca com a promoção do direito 

de outro indivíduo. Sob essa perspectiva, em caso de eventual conflito, há de se proteger sempre 

o núcleo essencial dos direitos, pois seu sacrifício implicaria lesão grave à condição humana. 

Por essa razão, em caso de potencial violação do núcleo essencial dos direitos da personalidade, 

o ordenamento autoriza que o indivíduo exija respostas mais contundentes e imediatas do 

Estado. 

Por sua vez, a esfera disponível dos direitos da personalidade desfruta de proteção 

distinta. Isso, pois não é possível a concretização de direitos em sua forma plena para todos os 

indivíduos. Logo, deve haver um sopesamento, a ser realizado com vistas à promoção mais 

eficiente de direitos para toda a população. O Estado pode agir ou se omitir de diversas maneiras 

em prol de direitos. Contudo, a conduta a ser selecionada deve ser aquela que produz mais 

utilidade16 a toda a população, desde que resguardado o núcleo essencial dos direitos. 

 
16 O termo utilidade remete aos benefícios e bem-estar que determinado produto gera ao seu titular. Todavia, 

destaca-se que o termo envolve avaliação subjetiva do indivíduo, o que implica dificuldades para seu cálculo 

(FERIATO, 2015, p. 24-25). 
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A consequência acima exposta é, em verdade, uma consequência da teoria das esferas 

dos direitos da personalidade anteriormente apresentados. Isso, pois uma demanda de ações 

positivas muito custosas em benefício de determinados indivíduos necessariamente resultará no 

sacrifício dos direitos de outros indivíduos, os quais, por desfrutarem igualmente da condição 

humana, também devem ter sua dignidade protegida. 

Sobre a concretização de direitos prestacionais, aduz Clèmerson Merlin Clève (2006): 

 

Ora, se é verdade que a Constituição Federal de 1988 não aparta os direitos 

(clássicos ou prestacionais) em regimes distintos, não é menos verdade que 

apontados direitos decorrem de disposições constitucionais dotadas de 

estruturas normativas distintas. Não é possível deixar de considerar que a 

estrutura das normas que tratam de direitos sociais é diferente daquela própria 

dos direitos de defesa. No sítio dos direitos de defesa, ocorrente hipótese de 

violação, o papel do juiz como guardião da ordem constitucional não exige, 

no geral, uma atuação além da censura judicial à ação do poder público. A 

situação muda em relação aos direitos prestacionais, exigentes de uma atuação 

positiva do poder público, em particular porque o âmbito material definitivo 

desses direitos depende de uma manifestação legislativa (e material) do 

Estado. Além disso, esses direitos são insuscetíveis de realização integral (o 

horizonte é sempre infinito) pois o seu cumprimento implica uma caminhada 

progressiva sempre dependente do ambiente social no qual se inserem, do grau 

de riqueza da sociedade e da eficiência e elasticidade dos mecanismos de 

expropriação (da sociedade, pelo Estado) e de alocação (justiça distributiva) 

de recursos. 
 

A promoção e garantia de direitos, portanto, deve ser pensada a partir do cálculo de 

custo/benefício, ponderado pelos agentes públicos legitimados para tanto – agentes públicos 

eleitos.  

Em suma, verifica-se que a previsão de direitos no ordenamento jurídico garante, de um 

lado, uma postura mais ativa e imediata para proteger o núcleo essencial dos direitos da 

personalidade e, quanto à esfera disponível de tais direitos, a criação de políticas públicas 

voltadas à maximização de direitos, sob a perspectiva da eficiência, conforme se abordará no 

próximo capítulo.  

Nessa esteira, explica ainda Clèmerson Merlin Clève (2006): 

 

Mais do que isso, a realização desses direitos pressupõe a existência de uma 

bem elaborada peça orçamentária, mecanismo através do qual o Estado 

maneja os recursos públicos ordenando as prioridades para a despesa uma vez 

observada a previsão da receita. Afirme-se, portanto, que sob a égide da 

Constituição Federal de 1988 o Estado, espaço político por excelência, haverá 

também de ser compreendido como uma espécie de ossatura institucional 

desenhada pelo Constituinte para satisfazer os princípios, objetivos e direitos 

fundamentais através da atuação do Legislativo, buscando a concretização das 
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disposições constitucionais, inclusive daquelas veiculando os direitos 

prestacionais, através da atuação do Judiciário, que deverá manifestar-se com 

sustentação numa hermenêutica comprometida com a principiologia 

constitucional, e em virtude da ação do Executivo ao qual incumbe 

desenvolver políticas públicas realizadoras de direitos e criar ou aprimorar os 

serviços públicos voltados à idêntica finalidade (saúde, educação, habitação 

etc.). 

 

Embora o autor se atenha à distinção entre direitos prestacionais e liberdades – que foi 

devidamente desqualificada uma vez que todos os direitos apresentam custos – seu excerto 

aponta para a impossibilidade de que o Estado concretize direitos de forma plena, o que 

significa que não se pode entender que o caráter subjetivo dos direitos da personalidade 

autorizam ao indivíduo exigir do Estado a ação que almeja para a promoção de seus direitos, 

mas apenas que o Estado adote políticas públicas que busquem maximizar os direitos previstos 

no ordenamento jurídico.  

 

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS E A MAXIMIZAÇÃO DA LIBERDADE 

 

A fim de seguir e aprofundar o estudo sobre a função do Estado para a promoção e 

garantia de direitos, cumpre perquirir as formas de sua atuação e conceito de políticas públicas. 

Maria Paula Dallari Bucci (2006, p. 34) destaca que para se definir os contornos de políticas 

públicas não se pode se limitar à seara jurídica, mas também é preciso adentrar o campo da 

política.  

De um lado, o ordenamento jurídico se mostra como o suporte sobre o qual serão 

desenvolvidas as políticas, de forma que os modos de atuação do Estado devem se conformar 

ao Direito. Por outro lado, a decisão sobre quais políticas serão tomadas e como se deve 

estabelecer leis para viabilizar programas específicos, é pertinente aos Poderes Executivo e 

Legislativo, com influência de demais instituições e da mídia (BUCCI, 2006, p. 34).  

Nesse sentido, a autora acrescenta: 

 

A confluência entre a política e o direito, nesse aspecto, dá-se em um campo 

em que é nítida a participação de cada uma das linguagens. À política compete 

vislumbrar o modelo, contemplar os interesses em questão, atribuindo 

conflitos, de acordo com a distribuição do poder, além de equacionar a questão 

do tempo, distribuindo expectativas de resultados entre curto, médio e longo 

prazos. Ao direito cabe conferir expressão formal e vinculativa a esse 

propósito, transformando-o em leis, normas de execução, dispositivos fiscais, 

enfim, conformando o conjunto institucional por meio do qual opera a política 

e se realiza o seu plano de ação. Até porque, nos termos do clássico princípio 

da legalidade, ao Estado só é facultado agir com base em habilitação legal. A 
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realização de políticas deve dar-se dentro dos parâmetros de legalidade e da 

constitucionalidade, o que implica que passem a ser reconhecidos pelo direito 

– e gerar efeitos jurídicos – os atos e também omissões que constituem cada 

política pública (BUCCI, 2006, p. 37). 

 

O trecho acima destaca, oportunamente, a relevância da seara política para a formação 

de políticas públicas. A questão perpassa o problema da legitimidade, já que cabe ao povo, por 

meio de seus representantes, exercer o poder. Por consequência, cabe aos agentes públicos 

eleitos determinar os temas que serão enfrentados pelo Estado e os instrumentos que serão 

utilizados, com vistas a maximizar direitos para a população, em conformidade com o art. 1º, 

parágrafo único da CRFB17 (BUCCI, 2013, p. 132-134).  

Quanto à adequação das políticas públicas ao desenho estabelecido pelo ordenamento 

jurídico, devem ser consideradas as diversas formas de atuação estatal autorizadas, conforme 

abordado nos itens 1.4 e 2.3 deste estudo. As opções do Estado são inúmeras: ele poderá prestar 

serviços diretamente, criar normas que regulamentam um determinado setor, simplesmente não 

intervir para que as forças de mercado promovam a maximização dos direitos, criar incentivos 

legislativos e fiscais, regular o mercado por meio de agências reguladoras etc.  

Não obstante, todas as formas de atuação, desde que voltadas para um determinado fim, 

podem consistir em políticas públicas. Maria Paula Dallari Bucci (2006, p. 38) define que 

“políticas públicas são programas de ação governamental visando coordenar os meios à 

disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 

relevantes e politicamente determinados”. Assim, qualquer ação Estatal, resultante de um 

processo de deliberação de agenda e dos meios a serem utilizados, que cheguem a ser 

executados, podem ser vistos como políticas públicas. 

Inclusive, cumpre advertir que a própria omissão do Estado pode se configurar como 

uma política pública, desde que o Estado tenha optado por não realizar ações específicas, após 

contrapor diferentes possibilidades de conduta para tratar certa questão, com o escopo de 

coordenar os meios para atingir objetivos determinados.  

Os autores liberais, nos termos expostos anteriormente, defendem que essa abordagem 

– não intervenção do Estado – é a mais eficiente para a promoção de direito. Conforme explica 

Milton Friedman (1982, p. 31), o Estado apenas deveria atuar quando o mercado se mostra 

 
17 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo 

político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição. 
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incapaz de se conduzir ao mesmo resultado, pois, normalmente a não interferência se presume 

mais eficiente para a promoção de direitos. 

Em sua obra Fundamentos para uma Teoria Jurídica das Políticas Públicas, Maria Paula 

Dallari Bucci (2013, p. 109-111) aprofunda as considerações sobre o conceito de políticas 

públicas, conectando-o à perspectiva dos processos. Ela aborda os atos jurídicos sucessivos e 

conexos, que culminam com a execução de uma determinada política. Entre os atos do processo, 

encontram-se: a definição da agenda política, a especificação das alternativas disponíveis, a 

tomada de decisão pelo agente político e a sua implementação. 

Para a tomada das decisões, há sempre o diálogo entre diversas fontes. O contraditório 

se dilui no debate político, que inclui agentes políticos em defesa dos temas que lhes são mais 

caros e das medidas que lhes parecem mais convincentes. A discussão se faz não apenas dentro 

dos espaços institucionais, como Câmara dos Deputados, no Senado Federal ou no gabinete do 

Presidente, mas alcança toda a comunidade, mídia e associações da sociedade civil, ou seja, 

uma multiplicidade de atores, o que garante legitimidade democrática ao processo (BUCCI, 

2013, p. 137-139). 

Busca-se, no entanto, encontrar fatores e critérios que devem ser considerados quando 

da escolha de determinada política pública para um fim específico. Isso, pois os efeitos das 

políticas excedem o próprio ramo, posto que os direitos e os próprios setores da econômica e 

sociedade são interligados. 

Cumpre destacar, inicialmente, as influências de um direito sobre outros. Deve-se 

considerar que a promoção de uma espécie de direito pode implicar a supressão de outra, 

conforme abordado anteriormente. É o caso, por exemplo, em que se impõe a necessidade de 

que o Estado estabeleça limites para que um indivíduo não use de sua liberdade para prejudicar 

a liberdade alheia (CANTALI, 2009, p. 219). 

Ademais, a influência de um direito sobre o outro não se restringe à contraposição. Há 

casos em que a promoção de determinados direitos resulta na promoção simultânea de melhores 

condições para outros cidadãos, em áreas aparentemente desconexas. Dessa forma, a maior 

liberdade de um indivíduo implica promoção de outros direitos para si ou para os outros. (SEN, 

2010, p. 16-18). Nesse sentido, explica Amartya Sen (2010, p. 201): 

 

Ao passarmos da importância direta da liberdade política para seu papel 

instrumental, temos de considerar os incentivos políticos que atuam sobre os 

governos e sobre as pessoas e os grupos que detêm o poder. Os dirigentes têm 

incentivo para ouvir o que o povo deseja se tiverem de enfrentar a crítica desse 

povo e buscar seu apoio nas eleições. 
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Para a melhor elucidação da questão, transcreve-se o exemplo abaixo: 

 

Precisamos também considerar o impacto da democracia e das liberdades 

políticas sobre a vida e as capacidades dos cidadãos. É particularmente 

importante, nesse contexto, examinar a relação entre, de um lado, direitos 

políticos e civis e, de outro, a prevenção de grandes desastres (como as fomes 

coletivas). Os direitos políticos e civis dão às pessoas a oportunidade de 

chamar a atenção eficazmente para necessidades gerais e exigir a ação pública 

apropriada (SEN, 2010, p. 198-199). 

 

Conforme discussão que permeia a obra, o papel instrumental dos direitos e a influência 

que um direito possui na promoção de outros são amplamente discutidos. Verifica-se, por 

exemplo, que a fome coletiva não ocorre em países democráticos em que são assegurados 

liberdade de expressão e direitos políticos. Isso, pois a liberdade de expressão permite que a 

população se faça ouvida e demande ações do Estado ou da sociedade organizada para que 

socorra aqueles em situação de vulnerabilidade extrema. Evidencia-se, assim, que as liberdades 

políticas têm valor em si, mas também se apresentam como instrumentos para a promoção de 

outros direitos e liberdades (SEN, 2010). 

Outro exemplo relevante abordado por Amartya Sen (2010, p. 253-255), remete à 

relação entre mortalidade infantil e a alfabetização das mulheres. Conforme ensina, melhores 

condições de ensino para as mulheres resultam em sua maior participação na força de trabalho. 

Por consequência, a soma das melhorias na educação feminina e da sua inserção em postos de 

trabalho reduz drasticamente os índices de mortalidade de crianças com até cinco anos.  

A partir do exemplo em comento, percebe-se que a promoção de um determinado direito 

para uma parcela da sociedade pode resultar, indiretamente, em benefícios para outros grupos 

e trazer liberdades distintas daquelas inicialmente almejadas. É preciso, no entanto, diferenciar 

o conceito de liberdade adotado por Amartya Sen (2010, p. 32-34), visto que é mais amplo que 

aquele tratado anteriormente neste estudo. O autor associa liberdade às oportunidades reais que 

as pessoas têm, dadas as circunstâncias pessoais e sociais. Ainda, relaciona, a promoção de 

oportunidades à melhoria na qualidade de vida. Trata-se da capacidade do indivíduo de “levar 

o tipo de vida que ele valoriza”.  

Reitera-se, nessa toada, que o aumento de capacidades e liberdades do indivíduo não 

possuem apenas valor em si, mas também em seu aspecto instrumental, que redunda em 

diversas melhorias. Por conseguinte, é razoável o seguinte questionamento: se mais capacidades 

(educação, desenvolvimento pessoal, etc.) podem resultar em mais riquezas ao indivíduo, por 
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que não poderiam promover igualmente outras espécies de direitos e benefícios? (SEN, 2010, 

p. 372-376) 

Nessa toada, evidencia-se a relação direta que existe entre a promoção de direitos pelas 

políticas públicas e o próprio exercício dos direitos como instrumento de promoção de outros 

direitos: 

 

[...] considera as liberdades dos indivíduos os elementos constitutivos básicos. 

Assim, atenta-se particularmente para a expansão das ‘capacidades’ 

[capabilities] das pessoas de levar o tipo de vida que elas valorizam – e com 

razão. Essas capacidades podem ser aumentadas pelas políticas públicas, mas 

também, por outro lado, a direção da política pública pode ser influenciada 

pelo uso efetivo das capacidades participativas do povo. Essa relação de mão 

dupla é central na análise aqui apresentada (SEN, 2010, p. 32-33).  

 

A perspectiva ora retratada remete ao papel do indivíduo a partir da concepção liberal 

tradicional, em que as pessoas, em busca de benefícios próprios, geram liberdades para si e para 

os outros. Deve-se pensar nas pessoas como agentes, ou seja, como “membro do público e como 

participante de ações econômicas, sociais e políticas”, que interagem no livre mercado e na 

esfera política para a promoção de direitos em benefício próprio e, por consequência, em prol 

da sociedade (SEN, 2010, p. 33-34). 

Nota-se que mesmo a motivação dos indivíduos para o exercício de sua liberdade é 

relevante para a promoção de direitos. É a diferença, por exemplo, entre o indivíduo que jejua 

como forma de protesto e outro que passa fome. Embora ambos sofram com a privação de 

alimentos, o primeiro goza de melhor satisfação e qualidade de vida, simplesmente por ter a 

escolha. Logo, há situações em que o indivíduo age de forma benéfica por sua própria vontade 

e outras em que realiza a mesma atividade por ausência de liberdade. Ainda que o resultado 

aparentemente seja o mesmo, não se pode negar, em termos de liberdade, que a primeira opção 

é muito mais desejável, por respeitar a autonomia do indivíduo e lhe garantir direitos (SEN, 

2010, p. 370-371).  

Sob esse prisma, Amartya Sen (2011, p. 104-105) define liberdade substantiva como a 

capacidade de se “escolher uma vida que se tem razão para valorizar”. Ele explica que não há 

uma relação direta entre desenvolvimento e a riqueza do indivíduo per se, mas com as 

liberdades ou, em outras palavras, com a possibilidade de se converter riquezas e bens em 

objetivos. 

Além disso, não apenas os direitos que são efetivamente gozados pelo indivíduo se 

caracterizam como liberdade e refletem em seu bem-estar. Também as meras potencialidades 
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produzem efeitos positivos para as pessoas e a sociedade. Em verdade, identifica-se que o valor 

da oportunidade agrega ao conjunto capacitório do indivíduo, que acresce sua liberdade. 

Conforme acrescenta (SEN, 2010, p. 106): 

 

É possível atribuir importância a ter oportunidades que não são aproveitadas. 

Essa é uma direção natural a seguir se o processo pelo qual os resultados são 

gerados tem uma importância própria. De fato, “escolher” por si só pode ser 

considerado um funcionamento valioso, e obter um x quando não há 

alternativa pode, sensatamente, ser distinguido de escolher x quando existem 

alternativas substanciais. 

 

Nota-se que a teoria de Amartya Sen é muito próxima do conceito de livre 

desenvolvimento da personalidade, uma vez que ambos se centram no exercício de direitos da 

forma que se deseja, embora isso não implique desconsiderar as limitações e consequências 

sociais de tais escolhas. São abordagens coincidentes sobre a importância da liberdade 

individual para a construção do próprio projeto de vida. 

Apresenta-se, portanto, a abordagem do desenvolvimento mais coerente com a 

promoção de direitos e com o livre desenvolvimento da personalidade. Sob a ótica de Amartya 

Sen (2010, p. 17), o desenvolvimento se mede pelas liberdades que são atribuídas aos cidadãos, 

em oposição ao tradicional conceito de desenvolvimento medido exclusivamente por critérios 

financeiros, que não retratam a verdadeira condição de vida dos indivíduos. Dessa forma, os 

recursos financeiros assumem papel instrumental para uma melhor qualidade de vida e 

maximização de direitos, o que evidencia que nem sempre o avanço meramente financeiro 

redunda em mais direitos para os cidadãos (SEN, 2010, p. 39-40). 

Conclui-se que o desenvolvimento deve ser visto como um processo de expansão de 

liberdades reais, de forma que a liberdade não é apenas o fim, mas também o instrumento do 

desenvolvimento. Adverte-se, no entanto (SEN, 2011, p. 45): 

 

Essa concepção pode parecer um tanto esotérica no contexto do 

desenvolvimento econômico, tendo em vista a prioridade que a 

literatura sobre desenvolvimento tende a dar à geração de rendas 

elevadas, de uma maior cesta de bens de consumo e de outros resultados 

de culminância. Mas ela está longe de ser esotérica. Uma das maiores 

mudanças no processo de desenvolvimento de muitas economias 

envolve a substituição do trabalho adscritício e do trabalho forçado, que 

caracterizam partes de muitas agriculturas tradicionais, por um sistema 

de contratação de mão de obra livre e movimentação física irrestrita dos 

trabalhadores.  
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Ainda, rememora-se que o desenvolvimento para uma parcela da sociedade tende a 

trazer, indiretamente, benefícios a outros setores sociais. Assim, outra relevante ponderação 

decorrente das ideias que se apresentam é de que as políticas públicas devem ser pensadas de 

forma global, pois os agentes tendem a focar suas políticas públicas em um público específico 

(e.g. os pobres, os idosos etc.), quando deveriam considerar os impactos recíprocos que as 

políticas públicas têm e em seu potencial para promover direitos de outros segmentos 

populacionais (SEN, 2010, p. 34). 

Ante o panorama apresentado, é preciso se indagar quais políticas públicas possuem o 

potencial de promover mais direitos e desenvolvimento. O questionamento deve ainda ser 

instrumentalizado pela Economia, já que os recursos estatais são escassos. Logo, passa-se a 

perquirir os reflexos econômicos e os instrumentos apresentados por aquela área de 

conhecimento para a seleção de políticas públicas que eficientemente promovam direitos. 
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3 ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO COMO MÉTODO DE ANÁLISE DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE DIREITOS 

 

3.1 A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO COMO MÉTODO DE 

ANÁLISE DE ATOS NORMATIVOS 

 

Para que se possa entender como as políticas públicas devem ser avaliadas, a partir de 

seus efeitos na sociedade, é preciso inquirir que os efeitos das leis que instituem tais políticas 

nem sempre levam aos resultados esperados. 

Com o início do movimento constitucionalista, não se vislumbravam com clareza os 

limites do poder das leis. Entendia-se que, ao dar vigência a um dispositivo legal, seria possível 

moldar a realidade fática, ignorando-se os limites práticos que seriam enfrentados. Hoje, 

contudo, esse entendimento já não se sustenta. Uma nova lei criada pelo legislador, mesmo 

quando bem-intencionado, provoca não apenas os efeitos desejados, mas também outros 

indiretos, diferentes daqueles originalmente imaginados no ato de criação (MACKAAY; 

ROUSSEAU, 2015, p. 2-4). 

São diversos os exemplos trazidos pela doutrina, dentre os quais destacam-se dois, 

bastante ilustrativos. O primeiro, trazido por Ludwig von Mises (2009, p. 49-50), diz respeito 

à precificação de produtos pelo Estado: 

 

[...] O governo ouve as queixas do povo de que o preço do leite subiu.  E o 

leite é, sem dúvida, muito importante, sobretudo para a geração em 

crescimento, para as crianças. Por conseguinte, estabelece um preço máximo 

para esse produto, preço máximo que é inferior ao que seria o preço potencial 

de mercado.  Então o governo diz: ‘Estamos certos de que fizemos tudo o que 

era preciso para permitir aos pobres a compra de todo o leite de que necessitam 

para alimentar os filhos’. Mas que acontece? Por um lado, o menor preço do 

leite provoca o aumento da demanda do produto; pessoas que não tinham 

meios de comprá-lo a um preço mais alto, podem agora fazê-lo ao preço 

reduzido por decreto oficial. Por outro lado, parte dos produtores de leite, 

aqueles que estão produzindo a custos mais elevados – isto é, os produtores 

marginais – começam a sofrer prejuízos, visto que o preço decretado pelo 

governo é inferior aos custos do produto. Este é o ponto crucial na economia 

de mercado. O empresário privado, o produtor privado, não pode sofrer 

prejuízo no cômputo final de suas atividades. E como não pode ter prejuízos 

com o leite, restringe a venda deste produto para o mercado.  Pode vender 

algumas de suas vacas para o matadouro; pode também, em vez de leite, 

fabricar e vender derivados do produto, como coalhada, manteiga ou queijo.  

A interferência do governo no preço do leite redunda, pois, em menor 

quantidade do produto do que a que havia antes, redução que é concomitante 

a uma ampliação da demanda. Algumas pessoas dispostas a pagar o preço 

decretado pelo governo não conseguirão comprar leite. Outro efeito é a 
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precipitação de pessoas ansiosas por chegarem em primeiro lugar às lojas. São 

obrigadas a esperar do lado de fora. As longas filas diante das lojas parecem 

sempre um fenômeno corriqueiro numa cidade em que o governo tenha 

decretado preços máximos para as mercadorias que lhe pareciam importantes. 

 

Observa-se, portanto, que os efeitos da lei podem ser exatamente opostos àqueles 

almejados pelo legislador, em razão dos efeitos indiretos que surtem, especialmente no âmbito 

econômico. O legislador, ao impor uma política pública contrária ao livre funcionamento do 

mercado, pode acabar por distorcer o seu equilíbrio, trazendo prejuízos a todos os agentes 

envolvidos. 

Nessa esteira, aponta-se outro exemplo de intervenção maléfica: o salário mínimo em 

valores muito altos. Um legislador, com o objetivo de garantir melhores condições aos 

empregados, pode propor uma lei que impõe um salário mínimo em valores superiores àqueles 

que o mercado atingiria sem qualquer intervenção. Em razão da nova lei, os empregadores que 

contratam por valores menores se veem obrigados a despedir parte de seus funcionários, posto 

que não pode pagar o novo salário para todos, o que resulta em menos postos de trabalho 

(MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 2-4).  

Em verdade, são mantidos apenas os empregados mais qualificados, a quem se garante 

um bom salário, em conformidade com a nova lei. A política pública em comento, portanto, 

busca garantir melhores condições financeiras à classe trabalhadora, mas, por fim, exclui os 

menos experientes e subqualificados do mercado de trabalho.  

Como resultado, são impostas à maioria da sociedade condições ainda piores que as 

anteriores à lei, já que deixam de receber mesmo os baixos salários anteriores à lei, o que 

infringe maiores dificuldades para o acesso a uma vida digna. O fenômeno ora descrito já se 

confirmou em algumas oportunidades, como em Quebec, no final dos anos de 1990, e 

aproximadamente no mesmo período nos Estados Unidos da América (MACKAAY; 

ROUSSEAU, 2015, p. 2-4). 

Nota-se, portanto, que as políticas públicas e as leis que as fundamentam não restringem 

seus efeitos ao meio jurídico. As consequências transbordam para outras searas da vida em 

sociedade, especialmente na econômica, o que implica a impossibilidade de que se analisem as 

políticas públicas exclusivamente a partir de um viés jurídico, de forma hermeticamente 

desconexa com os demais ramos do conhecimento.  

Nesse sentido, faz-se necessário o uso de novos instrumentos para a análise do tema 

proposto no presente estudo, ou seja, os efeitos da intervenção do estado como política pública 

para proporcionar e garantir direitos, especialmente no caso da regulação do Estado na indústria 
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de medicamentos. Qualquer intervenção estatal, portanto, deve ser observada a partir de uma 

perspectiva ampla, onde são considerados os efeitos econômicos por ela gerados.  

Especialmente no mercado farmacêutico, como se tratará no próximo capítulo, a criação 

de normas excessivamente interventivas pode criar barreiras para o acesso de outros 

competidores ao mercado, ao mesmo tempo que busca proteger a qualidade e segurança dos 

produtos ofertados. Por fim, limitam as opções do consumidor e todos perdem em qualidade de 

saúde  

A Análise Econômica do Direito (AED) surge, então, como uma releitura do Direito, a 

partir do prisma econômico, onde se utilizam instrumentos daquela ciência para entender os 

fenômenos jurídicos. Nesse sentido, explica Benjamin Miranda Tabak (2015): 

 

A AED procura responder a algumas perguntas essenciais. Primeiramente, 

quais são os efeitos das regras jurídicas sobre as decisões dos agentes? 

Segundo, esses efeitos são socialmente desejáveis? Ainda, uma das questões 

centrais é como desenhar políticas, leis, instituições que gerem os incentivos 

“corretos” aos agentes econômicos. Para responder a esses questionamentos, 

é possível utilizar ferramentas disponíveis na economia. Em particular, parte-

se da premissa de que os agentes são racionais e olham para o futuro. 

 

A AED retoma, muitas vezes, o cunho econômico que muitos dos institutos jurídicos 

clássicos originalmente apresentavam, reestabelecendo o seu conteúdo. O surgimento dos 

contratos de compra e venda, por exemplo, não decorre da criação de leis que regulam a matéria, 

mas é justamente o inverso: a lei surge para regular um fenômeno que se concretiza 

materialmente nas relações entre as pessoas. Nesse caso, os contratos de compra e venda já 

eram corriqueiros no mundo fenomênico, quando o Estado entendeu que deveria regulamentá-

lo. Então, a nova lei regulamenta a questão, atribuindo uma leitura jurídica às relações 

econômicas subjacentes (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 7-8). 

A AED desafia o pensamento jurídico predominante que Direito, sob o ponto de vista 

metodológico e epistemológico, deve ser visto como realidade e disciplina autônomas 

(CALIENDO, 2009).  

Conforme explica Juliana Marteli Fais Feriato (2015, p. 55-56), a AED se utiliza de 

instrumentos de microeconomia para compreender as implicações dos fenômenos jurídicos na 

sociedade, prevendo o comportamento dos agentes. Para tanto, utiliza-se do método dedutivo, 

vez que a teoria econômica e os métodos econométricos formam referencial teórico que deve 

pautar a análise da norma jurídica e seus efeitos.  
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Em verdade, a análise isolada e autônoma das normas e dos fenômenos jurídicos, sem a 

consideração dos seus efeitos nas demais áreas do conhecimento, se mostra incompleta e, 

portanto, equivocada. Não é possível que se perceba a realidade, como um todo, quando se 

ignoram os diferentes efeitos da norma na vida dos cidadãos, especialmente na esfera 

econômica, que tem o condão de afetar sobremaneira a concreção dos direitos assegurados na 

legislação (CALIENDO, 2009).  

Logo, a AED se apresenta como método imprescindível para que se possa aferir o 

potencial dos atos normativos e das políticas públicas para produzir ou reduzir direitos dos 

cidadãos, já que possibilita verificar o nível de liberdade por eles trazidos. Seus instrumentos 

viabilizam uma perspectiva mais acurada dos impactos que as normas regulatórias impostas ao 

mercado de medicamentos podem causas no gozo de direitos por consumidores e cidadãos. 

 

3.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

 

O uso de conceitos econômicos para explicar o Direito é antigo e remonta já aos 

períodos absolutista e iluminista, quando alguns autores como Hobbes, Maquiavel e Locke já 

faziam uso da técnica. Todavia, o movimento da AED, que se impõe como método, passou a 

se estruturar nos Estados Unidos da América, a partir da década de 50. Desde então, o 

movimento vem se tornando gradualmente mais robusto e influente (MACKAAY; 

ROUSSEAU, 2015, p. 8-9).  

Ressalta-se, ainda, que o fortalecimento da AED se deve, em parte, à crise do Estado de 

Bem Social, apoiado por Keynes, já que surgiu a necessidade de se estudar o funcionamento 

das leis também com vistas às suas implicações práticas no plano jurídico e econômico. Na 

década de 80, com em uma nova fase de prosperidade do liberalismo, a AED se mostrou como 

um critério capaz de alcançar o dever ser possível, abandonando-se um viés utópico do Direito 

(FERIATO, 2015, p. 55). 

Sua construção como teoria, no entanto, foi gradual. Em 1937, Ronald Coase publicou 

um artigo denominado “A Natureza da Firma” (The Nature of the Firm), onde demonstrou que 

a Economia se dirige pelo mecanismo de preços e, também, pelo mecanismo de custos. 

Conforme explica, tais custos se fazem presentes não apenas na produção e no transporte de 

bens ou na prestação de serviços, mas também na celebração de contratos e na sua própria 

verificação de seu adimplemento. Assim, as firmas organizam sua estrutura, administração, 

negociações e produção de forma a reduzir custos, aos quais ele dá o nome de “custos de 

transação”. 
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Posteriormente, o autor escreveu outro artigo, denominado O Problema dos Custos 

Sociais, que foi publicado em 1960, na revista The Journal of Law and Economics, e lhe 

garantiu o Prêmio Nobel de Economia de 1991. Em síntese, ao atacar o posicionamento de 

Pigou – conforme tratado no item 3.4.2 deste estudo – a respeito do problema das externalidades 

negativas, ele novamente se utiliza dos custos de transação (COASE, 1960)18: 

 

A fim de realizar uma transação comercial, é necessário descobrir com quem 

se deseja negociar, informar as pessoas sobre seu interesse em realizar 

negócios e em quais condições, conduzir as negociações para conseguir uma 

barganha, esboçar o contrato, implementar a supervisão necessária para 

garantir que os termos do contrato sejam observados, e assim por diante. 

Frequentemente, essas operações são extremamente custosas, o suficiente 

para impedir a concretização de muitas transações que aconteceriam em um 

mundo em que o sistema de preço operasse sem custos. [...] Nessas condições, 

a delimitação inicial dos direitos legais tem um efeito sobre a eficiência em 

que o sistema econômico opera. Uma disposição específica de direitos pode 

gerar maior valor de produção que qualquer outra. 

 

Ao analisar o pensamento do autor, verifica-se que ele pôde vislumbrar uma série de 

custos envolvidos na concretização de relações comerciais entre as empresas e demais pessoas. 

Com o objetivo de viabilizar tais transações, surgem custos que serão suportados por alguma 

das partes negociantes e, então, terão influência no sucesso ou fracasso da atividade. 

Correlaciona, então, as leis à atividade econômica, demonstrando que o ordenamento jurídico 

pode afetar diretamente os custos de transação, facilitando ou dificultando a negociação, à 

medida que cria mais obstáculos ou oferece segurança às partes contratantes (COASE, 1960).  

Resta clara, portanto, a conexão entre a lei e a seara econômica, uma vez que os seus 

efeitos podem ser determinantes para o sucesso empresarial e, em última análise, para o acesso 

do consumidor a bens ou serviços. Logo, a aplicação e construção do Direito não podem ignorar 

efeitos econômicos que a lei produz, o que impõe a observação das consequências naquela seara 

para avaliar corretamente a lei.  

Nas décadas de 1950 e 1960, outros autores também passam a incluir os efeitos 

econômicos e a análise da eficiência em suas análises de fenômenos tradicionalmente jurídicos. 

 
18 Texto original: In order to carry out a market transaction it is necessary to discover who it is that one wishes to 

deal with, to inform people that one wishes to deal and on what terms, to conduct negotiations leading up to a 

bargain, to draw up the contract, to undertake the inspection needed to make sure that the terms of the contract 

are being observed, and so on. These operations are often extremely costly, sufficiently costly at any rate to 

prevent many transactions that would be carried out in a world in which the pricing system worked without cost. 

[...] In these conditions the initial delimitation of legal rights does have an effect on the efficiency with which 

the economic system operates. One arrangement of rights may bring about a greater value of production than 

any other. 
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Em 1957, Downs e Becker estudam, respectivamente, a democracia e a discriminação sob uma 

perspectiva econômica Similarmente, em 1962, Buchanan e Tullock incluem uma análise 

econômica em seus estudos sobre a política e a tomada de decisão, ao demonstrar que nem 

sempre elas beneficiam a maioria (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 9). 

James Buchanan, em sua obra O Cálculo do Consenso (The Calculus of Consent), 

compara o sistema político representativo e seu arranjo institucional com os mecanismos de 

mercado e suas imperfeições. Assim, discute e apresenta uma nova visão a respeito do processo 

de formação do consenso e, em decorrência, das normas jurídicas, a partir do olhar da eficiência, 

entendida como a alocação de recursos fundada em consentimento (CALIENDO, 2009, posição 

907-923). 

Em que pese o esforço de alguns membros da comunidade acadêmica para propagar as 

ideias que comunicavam o estudo do Direito a conceitos da Economia foi com a obra de Richard 

Posner, em 1972, que o movimento ganhou força. Seu livro Economic Analysis of Law (Análise 

Econômica do Direito) foi traduzido em diversas línguas e alcançou um maior número de 

estudiosos do Direito.  

Sob esse prisma, surgem estudos diversos, nas diferentes áreas do Direito, que seguem 

a influência dos conceitos de Posner. Embora houvesse resistência, a AED chega às maiores 

universidades de Direito americanas (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 9). 

Em seu livro, Richar Posner abordou diversos institutos jurídicos, perpassando todas as 

áreas do Direito, com uma proposta de visão a partir da perspectiva da eficiência. Ofereceu um 

método racional e dedutivo que pôde explicar qualquer instituto jurídico pela compreensão das 

leis básicas de mercado e formação de preço. O autor demonstrou, portanto, uma racionalidade 

econômica que dá sustento às decisões judiciais, já que os juízes, como regra, buscavam o 

melhor aproveitamento possível dos recursos finitos disponíveis (CALIENDO, 2009). 

Com a expansão da AED, ela acabou por se ramificar, formando correntes diversas. 

Assim, deve-se entender que, hoje, a AED não pode ser definida como uma escola ou um corpo 

teórico unificado, mas como um movimento abrangente, que inclui diversas escolas, como a 

Escola de Chicago (Chicago Law and Economics), a Escola de Escolhas Públicas (Public 

Choice Theory), a Escola da Nova Economia Institucionalista (Institutional Law and 

Economics), etc. (CALIENDO, 2009).  

Atualmente, a AED compõe o currículo das maiores universidades de Direito do mundo 

e é utilizada como fundamento de decisões por cortes de diferentes nações. Inclusive, pode-se 

notar sua crescente presença no debate político, que passa a considerar efeitos econômicos das 
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normas no momento de criar políticas públicas. Nesse sentido, explica Cooter e Ulen (2016, p. 

2)19:  

 

Muitas faculdades de direito nos Estado Unidos da América agora incluem ao 

menos uma sucinta exposição sobre a análise econômica em questões de 

direito. Muitas áreas substanciais do direito, como o direito empresarial, são 

frequentemente ensinadas sob a perspectiva da análise econômica do direito. 

No final da década de 1990, havia organizações profissionais de análise 

econômica do Direito na Ásia, Europa, Canada, Estado Unidos, América do 

Sul, Austrália e em todo lugar. O tema recebe o nível máximo de 

reconhecimento em 1991 e 1992, quando, consecutivamente, foi atribuído o 

Prêmio Nobel de Economia a economistas que ajudaram a fundar a análise 

econômica do Direito. – Ronald Coase e Gary Becker. Em suma, o Proferros 

Bruce Ackerman, da Universidade de Direito de Yale, descreveu a abordagem 

econômica do Direito como ‘o desenvolvimento mais importante do estudo 

do Direito do Século XX’. O impacto do novo campo se estende além das 

universidades, abrangendo também a prática do Direito e a implementação de 

políticas públicas. A Economia prove os fundamentos intelectuais para o 

movimento de desregulamentação dos anos 70, o qual resultou em uma 

dramática mudança nos Estados Unidos, como a dissolução de órgãos 

regulatórios, que estabeleciam preços e rotas para as companhias aéreas, 

rodoviárias e ferroviárias.  

 

A doutrina, todavia, encontra dificuldades para definir um conceito para a AED, 

especialmente em razão da existência de suas várias vertentes. Paulo Caliendo (2009) propõe 

tratá-la como a “aplicação de conceitos e métodos não jurídicos no sentido de entender a função 

do Direito e das instituições jurídicas, tais como: a aplicação da teoria dos jogos ou da teoria 

das escolhas públicas (public choice)”.  

Vê-se, sob essa perspectiva, que a AED não constitui um ramo autônomo do Direito, 

senão no uso de instrumentos, técnicas e conceitos econômicos para a análise das questões 

jurídicas.  

Não se deve confundir AED com o mero uso de temas econômicos em sentido estrito, 

como “moeda”, “comércio”, “mercado” etc. Em verdade, o movimento busca explicitar a lógica 

 
19 Texto original: Many law school courses in America now include at least a brief summary of the economic 

analysis of law in question. Many substantive law areas, such as corporation law, are often taught from a law-

and-economics perspective. By the late 1990s, there were professional organizations in law and economics in 

Asia, Europe, Canada, the United States, Latin America, Australia, and elsewhere. The field received the highest 

level of recognition in 1991 and 1992 when consecutive Nobel Prizes in Economics were awarded to economists 

who helped to found the economic analysis of law—Ronald Coase and Gary Becker. Summing this up, Professor 

Bruce Ackerman of the Yale Law School described the economic approach to law as ‘the most important 

development in legal scholarship of the twentieth century’. The new field’s impact extends beyond the 

universities to the practice of law and the implementation of public policy. Economics provided the intellectual 

foundations for the deregulation movement in the 1970s, which resulted in such dramatic changes in America 

as the dissolution of regulatory bodies that set prices and routes for airlines, trucks, and railroads. 



81 

 

 

 

que sustenta a decisão que, nem sempre, é resultado de uma escolha consciente, mas imbuída 

de critérios que excedem a concepção meramente jurídica.  

Assim, a AED é vocacionada a “desvendar e exprimir a ordem subjacente nos textos de 

direito positivo visando a permitir a sua melhor compreensão pelos juristas” (MACKAAY; 

ROUSSEAU, 2015, p. 7-8).  

Nessa esteira, Ivo T. Gico Júnior (2016, p. 17-18) também apresenta sua própria 

definição da AED, onde a classifica como um campo do conhecimento humano, em que se 

combinam os “variados ferramentais teóricos e empíricos econômicos e das ciências afins para 

expandir a compreensão e o alcance do direito e aperfeiçoar o desenvolvimento, a aplicação e 

a avaliação das normas jurídicas, principalmente com relação às suas consequências”. 

No mesmo sentido, Everton das Neves Gonçalves e Joana Stelzer (2005), a partir de 

questionamentos sobre a eficiência da atuação dos Poderes Estatais para a solução de lides e 

elaboração do Direito, explicam que a AED se propõe a apresentar uma nova metodologia para 

a análise das questões jurídicas, em que a escolha, entre as opções apresentadas, é feita sob o 

critério da eficiência na alocação dos recursos escassos em prol do bem estar social. Nesse 

sentido: 

 

Procura-se, em verdade, a real possibilidade de ser elaborada nova Teoria 

Geral do Direito e de se aplicar metodologia que permita a escolha, dentre as 

opções de política jurídica, que se apresentem, aos legisladores e aos 

operadores do Direito, de forma a, eficientemente, ser obtido o melhor 

emprego dos escassos recursos e o bem-estar social. Hodiernamente, 

presencia-se forte questionamento popular sobre a atuação dos Poderes 

Estatais no que diz respeito a sua eficiência na solução das lides e na 

elaboração e aplicação do Direito que, também, se vê questionado. Diversas 

dúvidas estão a atormentar a sociedade a saber: O que esperar do Direito, hoje? 

Qual a perspectiva inovadora pode reciclar o instituído? Como não se rebelar 

contra o senso comum teórico dos operadores jurídicos que, em meio a ideais 

distintos de justiça e ao nefasto formalismo que desconsidera o mérito em 

detrimento da forma, se perde em busca da resposta que parece não querer 

perceber? Deve-se falar da morte do Direito e do enfraquecimento do Estado? 

 

A AED, portanto, consiste em uma nova metodologia para a aplicação do Direito, que, 

ao aliar os conceitos de eficiência e justiça, guia a criação e aplicação do Direito de forma a 

evitar as tradicionais distorções geradas pelo descuido com os impactos diversos das leis na 

vida dos cidadãos. Como método, permite o planejamento de políticas públicas que sejam mais 

eficientes no árduo dever de concretizar liberdades e direitos, com o escopo de melhorar a vida 

de todos. 
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3.3 EFICIÊNCIA E JUSTIÇA 

 

Se, de um lado, o Direito oferece estrutura e conceitos – inclusive o de justiça – do outro, 

a Economia fornece instrumentos diversos e a ideia de eficiência, de modo que um ramo pode 

beneficiar o outro. Nesse prisma, explicam Robert Cooter e Thomas Ulen (2016, p;9)20: 

 

A análise econômica do Direito une dois grandes ramos e facilita a 

compreensão um do outro. Você provavelmente pensa nas leis como 

promotoras de justiça e, de fato, muitos pensam que seja a única forma de 

alcançá-la. A Economia concebe as leis como incentivos para a mudança de 

comportamentos (custos implícitos) e como instrumentos para objetivos de 

cunho político (eficiência e distribuição). No entanto, a análise econômica 

normalmente toma como certos alguns institutos legais como a propriedade e 

o contrato, os quais podem afetar dramaticamente a economia. Logo, 

diferenças nas leis fazem que os mercados de capital sejam organizados de 

forma diferente no Japão, Alemanha e nos Estados Unidos. Falhas nas leis 

financeiras e na formação de contratos contribuíram para o colapso bancário 

de 2008 nos Estados Unidos e na recessão subsequente, que foi menos severa 

no Japão e Alemanha. Ademais, a ausência de propriedade segura e de 

contratos confiáveis paralisa as economias de alguns países pobres. Aumentar 

a efetividade do Direito em países pobres é importante para o seu 

desenvolvimento econômico. A lei necessita da economia para entender as 

suas consequências, enquanto a economia precisa do direito para entender a 

fundação dos mercados. 

 

Aliás, outro não poderia ser o entendimento. As relações entre Direito e Economia são 

muitas e não há razões para se limitar o estudo da justiça e da ética ao primeiro. Em verdade, o 

estudo de qualquer objeto só tem a ganhar com a perspectiva de diversos ramos do 

conhecimento, o que implica a incompletude do conceito da justiça sem o enfoque econômico. 

Nesse sentido, aduz Amartya Sen (2003, p. 21-22)21: 

 
20 Texto original: The economic analysis of law unites two great fields and facilitates understanding each of them. 

You probably think of laws as promoting justice; indeed, many people can think in no other way. Economics 

conceives of laws as incentives for changing behavior (implicit prices) and as instruments for policy objectives 

(efficiency and distribution). However, economic analysis often takes for granted such legal institutions as 

property and contract, which dramatically affect the economy. Thus, differences in laws cause capital markets 

to be organized differently in Japan, Germany, and the United States. Failures in financial laws and contracting 

contributed to the banking collapse of 2008 in the United States and the subsequent recession, which was less 

severe in Japan and Germany. Also, the absence of secure property and reliable contracts paralyzes the 

economies of some poor nations. Improving the effectiveness of law in poor countries is important to their 

economic development. Law needs economics to understand its behavioral consequences, and economics needs 

law to understand the underpinnings of markets. 
21 Texto original: No hay ninguna justificación en todo esto para disociar el estúdio de la economía del de la ética 

y del de la fiolosofía. En concreto, merece la pena señalar aqui que en este enfoque existen dos cuestiones básicas 

que son absolutamente fundamentales para la economía. En primer lugar, nos encontramos con el problema de 

la motivación humana relacionada con la pregunta ética: ¿Como hay que vivir? Destacar esta relación no es lo 
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Não há qualquer justificativa para se dissociar o estudo da Economia do da 

ética e da Filosofia. Na realidade, deve-se verificar que há dois enfoques 

básico que são absolutamente fundamentais para a Economia. Em primeiro 

lugar, encontramo-nos com o problema da motivação humana relacionada 

com a pergunta ética: ‘Como se deve viver?’. Destacar esta relação não é o 

mesmo que afirmar que as pessoas atuarão sempre de uma maneira que 

possam defender moralmente, mas reconhecer que as reflexões éticas podem 

ter consequências no real comportamento humano. Denominarei esta questão 

como ‘a visão da motivação relacionada com a ética’. A segunda questão se 

refere a avaliação do desempenho social. [...] Esta visão do desempenho social 

relacionada com a ética não pode limitar a avaliação a uma questão arbitrária 

como a satisfação da eficiência. A avaliação tem que ser muito mais ética e 

adotar uma visão mais ampla do ‘bom’. Novamente, este é um ponto que tem 

relevância para a economia moderna, especialmente na moderna economia do 

bem-estar.  

 

As relações entre os conceitos de eficiência e justiça, contudo, dividem os autores. Ao 

tentar definir o justo, por exemplo, John Rawls (1997) se aproxima do conceito de isonomia e 

equidade. Ela busca, de modo geral, garantir que as instituições sejam justas e que os indivíduos 

sejam tratados de forma igualitária. Ao mesmo tempo, repudia o surgimento de injustiças 

institucionalizadas e criadas no próprio seio do Estado. 

Amartya Sen (2011) apresenta um conceito de justiça mais próximo às liberdades 

tratadas no capítulo anterior. Conforme explica, a justiça não pode ser indiferente às vidas que 

as pessoas podem viver de fato, razão pela qual as informações sobre instituições não podem 

fazer as vezes das verdadeiras experiências dos indivíduos. Assim, o autor se afasta das análises 

estritamente teóricas e vincula o conceito de justiça à liberdade que os cidadãos desfrutam para 

viver a vida que efetivamente desejam.  

Amartya Sen (2010, p. 104-119) adverte que não apenas as utilidades (critério 

utilitarista) ou a distribuição mais equitativa dos bens primários (critério distributivo) 

conseguem identificar o justo, senão as liberdades substantivas – capacidades – de se viver uma 

vida que se pode valorizar. Nesse prisma, critica o critério distributivo rawlsiano, pois não se 

pode restringir a justiça à distribuição dos bens primários e como eles viabilizam oportunidades. 

É preciso que também sejam consideradas as características pessoais relevantes que regulam a 

conversão dos bens primários em capacidades, ou melhor, liberdades.  

 

mismo que afirmar que las personas actuarán siempre de una manera que puedan defender moralmente, sino 

sólo reconocer que las reflexiones éticas puedan tener algunas consecuencias en el comportamiento humano 

real. Denominaré esta cuestión “la visión de la motivación relacionada con ética”. 

La segunda cuestión se refiere a la evaluación del logro social. [...] Esta “visión del logro social relacionada con 

la ética” no puede detener la evaluación en algún punto arbitrario como la satisfacción de la eficiéncia. La 

valoración tiene que ser mucho más ética y adoptar una visión más amplia de “lo bueno”, de nuevo, éste es un 

punto que tiene alguna importancia en la economía moderna, especialmente en la moderna economía del 

bienestar. 
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Em sequência, acrescenta (SEN, 2010, p. 106): 

 

Segundo uma tradição bem estabelecida em economia, o valor real de um 

conjunto de opções reside no melhor uso que se pode fazer delas, e - dado o 

comportamento maximizador e a ausência de incerteza - no uso que é 

realmente feito. Assim, o valor de uso da oportunidade encontra-se, 

derivativamente, no valor de um elemento da mesma (ou seja, a melhor opção 

ou a opção realmente escolhida). Nesse caso, o enfoque sobre um vetor de 

funcionamento escolhido coincide com a concentração sobre o conjunto 

capacitário, uma vez que, em última análise, este último é julgado pelo 

primeiro. A liberdade refletida no conjunto capacitário pode ser usada também 

de outros modos, já que o valor de um conjunto não tem necessariamente de 

ser identificado com o valor do melhor elemento — ou do elemento escolhido 

— desse conjunto. É possível atribuir importância a ter oportunidades que não 

são aproveitadas. Essa é uma direção natural a seguir se o processo pelo qual 

os resultados são gerados tem uma importância própria. De fato, “escolher” 

por si só pode ser considerado um funcionamento valioso, e obter um x quando 

não há alternativa pode, sensatamente, ser distinguido de escolher x quando 

existem alternativas substanciais. Jejuar não é a mesma coisa que ser forçado 

a passar fome. Ter a opção de comer faz com que jejuar seja o que é: escolher 

não comer quando se poderia ter comido. 

 

Deve-se colocar a ressalva, no entanto, que as diferentes visões do justo não precisam 

implicar grandes diferenças em seus resultados. Conforme explica John Rawls (1997, p. 5-6), 

a mudança do conceito de justiça nem sempre reflete uma mudança no julgamento do que é 

justo: 

 

Sociedades concretas são, é obvio, raramente bem-ordenadas nesse sentido, 

pois o que é justo e o que é injusto está geralmente sob disputa. Os homens 

discordam sobre quais princípios deveriam definir os termos básicos de sua 

associação. Todavia ainda podemos dizer, apesar dessa discordância, que cada 

um deles tem sua concepção de justiça. Isto é, eles entendem que necessitam, 

e estão dispostos a defender, a necessidade de um conjunto de princípios para 

atribuir direitos e deveres básicos e para determinar o que eles consideram 

como a distribuição adequada dos benefícios e encargos da cooperação social.  

[...] Desse modo, os que defendem outras concepções de justiça podem ainda 

assim concordar que as instituições são justas quando não se fazem distinções 

arbitrárias entre as pessoas na atribuição de direitos e deveres básicos e quando 

as regras determinam um equilíbrio adequado entre as reivindicações 

concorrentes das vantagens da vida social. 

 

Por outro lado, também se verifica a dificuldade na definição do conceito de eficiência. 

Richard Posner (apud CALIENDO, 2009), por exemplo, traz o conceito de eficiência como 

exploração dos recursos econômicos, de forma que o valor seja maximizado e que sejam 

garantidos recursos, os quais viabilizam a satisfação humana pela possibilidade de se pagar por 

bens e serviços. 
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Além disso, outra questão deve ser considerada, vez que a maximização dos direitos de 

um indivíduo não significa a maximização dos direitos de todos. Em verdade, há casos em que 

uma norma ou política pública que maximiza a liberdade de um indivíduo restringe a de outro, 

conforme tratado anteriormente.  

Milton Friedman (1982, p. 28-30) explica que o grande problema na tomada das 

decisões públicas reside no conflito entre a liberdade de diferentes indivíduos. Complementa 

que, assim, surge a liberdade que combina (freedom to combine) e a liberdade que compete 

(freedom to compete). 

Pareto, todavia, defende que não seria possível se atingir eficiência quando, para 

maximizar a utilidade para um indivíduo, é preciso prejudicar outro. Assim, para que haja 

eficiência, defende a existência de uma compensação àquele que, em um primeiro momento, 

seria lesado pelo aumento de utilidade (SEN, 1999, p. 49). 

É imperativo reconhecer, no entanto, que a visão de eficiência de Pareto implica grandes 

dificuldades no contexto atual de desenvolvimento. São raras as situações em que o exercício 

da liberdade de um indivíduo não esbarra, mesmo que minimamente, nos direitos de outras 

pessoas. Assim, a necessidade constante de compensação, conforme defendida pelo autor, não 

se mostra viável no frenético ritmo tecnológico e industrial do século XXI.  

Em termos gerais, percebe-se que o conceito de eficiência tem como objetivo a maior 

produção de resultados, com a menor utilização dos recursos, o que, na economia, implica a 

maximização de determinados bens sociais eleitos como relevantes para a sociedade 

(CALIENDO, 2009). Logo, pode-se utilizar o conceito de liberdade de Amartya Sen – 

relacionado ao conjunto capacitório – como o bem social almejado. A eficiência, sob essa 

perspectiva, assume um viés utilitarista, onde se persegue a maximização de direitos (e 

liberdades), com o menor custo e esforço para a sociedade. 

Em última análise, verifica-se a proximidade dos conceitos de eficiência e justiça, tendo 

em vista que a primeira pretende a maior produção de direitos e liberdades para os indivíduos, 

enquanto a segunda se encarrega da melhor distribuição do resultado.  

Nessa toada, Everton das Neves Gonçalves e Joana Stelzer (2012) explicam a estreita 

relação existente entre tais conceitos: 

 

Em que pese o afirmado, é indubitável perceber que a decisão eficiente pode, 

por vezes, ser injusta; porém, a decisão ineficiente, certamente será injusta, 

até mesmo, pelo desperdício das energias. Justiça e eficiência são, portanto, 

metades da mesma verdade que se sobrepõe alternadamente ou se 

complementam ordenadamente. 
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Portanto, em que pese a existência de posicionamentos contrários22, o conceito de 

justiça é intrinsicamente ligado ao de eficiência, ainda que não coincidam exatamente. Não se 

pode vislumbrar uma política pública que seja, simultaneamente, ineficiente e justa, já que, em 

um mundo de recursos escassos, o desperdício de meios significa, invariavelmente, prejuízo 

para outros indivíduos (gerações presentes ou futuras).  

Sob esse prisma, a AED viabiliza a aproximação metodológica entre os conceitos, à 

medida que inclui a análise da eficiência também na seara do Direito. Não significa, contudo, 

a substituição do Direito pela eficiência, mas a utilização de novos instrumentos que, em última 

instância, auxiliam a alcançar a justiça. Nessa esteira, explicam Giovana Marchi, Juliana Feriato 

e Fernanda Mansano (2018): 

 

O método permite discutir os efeitos das normas jurídicas sobre a sociedade, 

com vistas a averiguar a eficiência do Direito no que tange a concretização de 

seus valores próprios. Não se pretende, jamais, substituir a justiça pela 

eficiência, todavia, esta pode auxiliar o operador do Direito a alcançar aquela. 

Preocupar-se com as questões pragmáticas das normas, seus efeitos e 

consequências, demonstra maior compromisso com a realidade, viabilizando 

alcançar um dever ser possível em contraposição ao dever ser idealizado. 

 

Sob essa perspectiva, faz-se necessário perquirir os instrumentos disponibilizados pela 

AED para a análise da regulação do mercado farmacêutico e os seus efeitos, em termos de 

justiça e eficiência, para a garantia de direitos aos cidadãos. 

 

3.4 AED E A AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Consoante exposto, a AED é indispensável para a análise dos efeitos das políticas públicas, 

posto que as normas que as instituem excedem o âmbito jurídico e interferem na concretização 

dos direitos individuais. Logo, uma análise de tais instrumentos que não se valha do 

instrumental da AED pode ignorar resultados práticos relevantes, os quais afetam sobremaneira 

a vida dos cidadãos. Esse, inclusive, é o posicionamento de Ejan Mackaay e Stephane Rousseau 

(2015, p. 665), conforme trecho abaixo transcrito: 

 
22 Paulo Caliendo (2009, posição 2331-2349) explica que os autores se dividem em 4 (quatro) visões distintas 

sobre as relações entre eficiência e justiça: i) tais grandezas são autônomas e possuem racionalidades diferentes 

(jurídica e econômica); ii) a justiça pode ser explicada pela eficiência ou vice-versa, mas um conceito prevalece 

sobre o outro, e.g. a eficiência é o conceito adequado da justiça; iii) há uma relação inversa entre os conceitos, 

já que não pode haver justiça se há eficiência, e; iv) há pontos de conexão entre os conceitos, já que uma 

sociedade justa tende a ser eficiente e vice-versa. 



87 

 

 

 

 

A análise econômica do direito, usando conceitos da ciência econômica, 

atualiza uma racionalidade subjacente das normas jurídicas e os principais 

efeitos previsíveis de suas mudanças. Propõe leitura das regras jurídicas que 

as avalie pelos seus efeitos de estímulo e pelas mudanças de comportamento 

das pessoas em resposta aos mesmos. Oferece elementos para julgamento 

iluminado das instituições jurídicas e das reformas propostas. É, por isso, 

ferramenta preciosa para o legislador, para o juiz e para a doutrina convidada 

a exercer a nobre missão de trazer à luz os fundamentos do direito e mostrar 

os caminhos para sua adaptação às novas realidades. Ao mesmo tempo oferece 

aos economistas uma ferramenta para compreender o direito. 

 

Tal argumento não tem sido ignorado pelos membros dos poderes legislativo e 

executivo que, a cada dia, têm inserido critérios econômicos na análise da performance estatal. 

Como exemplo, cita-se a Emenda Constitucional 19 de junho de 1998 que incluiu o princípio 

da eficiência entre aqueles previstos no art. 37 da CRFB. Logo, a Administração Pública, em 

todas as suas esferas, deve sempre tomar decisões voltadas à maximização de liberdades e 

direitos aos cidadãos, com o menor dispêndio de recursos possível.  

Constata-se, por esse argumento, que as políticas públicas que não busquem uma melhor 

alocação de recursos, com vistas à maximização de direitos, são tidas como inconstitucionais e 

devem ser extirpadas do ordenamento jurídico pátrio. Caso se constate a ineficiência da medida, 

é preciso que ela seja devidamente expurgada, por apresentar vício de constitucionalidade.  

No mesmo sentido, a Lei 4.657/42, atualmente denominada Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro (LINDB), foi substancialmente enrobustecida pela Lei 

13.655/2018, que lhe acresceu 11 (onze) novos artigos – um deles vetado – e adotou um viés 

mais prático para a análise dos atos dos gestores público. Conforme determinação expressa do 

art. 20 daquele diploma legal – após as alterações – “nas esferas administrativa, controladora e 

judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas 

as consequências práticas da decisão”.  

Similarmente, em 30/04/2019, foi editada a Medida Provisória 881, cujo conteúdo 

preconiza maior liberdade para o ramo empresarial e, para tanto, limita a atividade regulatória 

com critérios relacionados à eficiência da norma e seus efeitos econômicos. Nesse sentido, 

destaca-se o teor do art. 5º do diploma legal em questão: 

 

CAPÍTULO IV 

DA ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO 

Art. 5º As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse 

geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas 

por órgão ou entidade da administração pública federal, incluídas as 
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autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da realização de análise 

de impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis 

efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto 

econômico. 

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a data de início da exigência de 

que trata o caput e sobre o conteúdo, a metodologia da análise de impacto 

regulatório, sobre os quesitos mínimos a serem objeto de exame, sobre as 

hipóteses em que será obrigatória sua realização e sobre as hipóteses em que 

poderá ser dispensada. 

 

Nesse cenário, considerando que o presente estudo visa esclarecer se impacto 

regulatório no mercado de medicamentos gera ou prejudica os direitos dos cidadãos e 

consumidores, vê-se como indispensável a análise a partir da AED e seus instrumentos, a partir 

do panorama jurídico estabelecido. Nesse sentido, ensina também Benjamin Miranda Tabak 

(2015): 

 

O objetivo do direito, na ótica da Análise Econômica do Direito, é o de 

analisar as normas legais de modo a promover a eficiência, o que implica a 

maximização do bem-estar social. Leis ou políticas públicas mal elaboradas 

levam à insegurança jurídica, reduzindo o bem-estar. Nesse sentido, o uso da 

AED para avaliar proposições legislativas e políticas públicas, em geral, é 

essencial. 

 

Deve-se ressalvar, contudo, que não se tem a eficiência como valor único a ser buscado, 

porque não se pode admitir uma norma eficiente que seja, em última análise, injusta. O Estado, 

ao desenvolver políticas públicas, deve agir de forma eficiente e justa, para maximizar direitos 

e liberdades de todos os cidadãos.  

Esse posicionamento é encontrado também pela AED, em sua vertente 

neoinstitucionalista, que considera as escolhas dos cidadãos a partir de uma análise ponderada 

das funções institucionais23 e de valores metafísico. Nesse sentido, cumpre transcrever o 

pensamento de Marcia Carla Pereira Ribeiro e Eduardo Oliveira Agustinho (2016, p. 129-130), 

que evidenciam a relevância de tais valores ao diferenciar a abordagem institucionalista da AED 

da tradicional escola de Chicago: 

 

Um dos pontos de maior destaque na divergência entre a Economia 

Institucional e a Escola de Chicago está no emprego da eficiência alocativa 

como critério orientador de políticas públicas. Os institucionalistas não 

rejeitam a eficiência como um parâmetro a ser considerado. Todavia, afastam 

 
23 Instituições, no contexto abordado, corresponde ao padrão comportamental que, após sua repetição exaustiva, 

tem o poder de causar constrangimento social pelo seu descumprimento, modelando o comportamento dos 

membros da sociedade. As instituições podem ser formais ou informais, a depender de sua incorporação no 

ordenamento jurídico (KRASINSKI; KLEIN, 2016, p. 159-160).  
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sua adoção como o único. A justificativa para essa postura parte da percepção 

de que a atividade econômica não pode ser compreendida como um fenômeno 

natural, mas como uma estrutura que emerge de direitos já existentes na 

sociedade. Assim, como a eficiência alocativa é fruto dessa particular estrutura 

já estabelecida, afirmar que esse é o critério que deve determinar os direitos 

torna esse raciocínio circular e inconsistente. [...] As premissas orientadoras 

dessa linha de pensamento são: i) as instituições são importantes para a análise 

econômica; ii) a determinação dessas instituições pode ser compreendida e 

explicada por meio do instrumental da teoria econômica; iii) as instituições 

afetam o desempenho econômico de maneira sistemática e preditiva. [...] Têm-

se assim, como princípios fundamentais: i) a assunção de que os indivíduos 

seguem o autointeresse consoante com sua racionalidade, a qual é sujeita a 

limitações mais numerosas do que aquelas assumidas pelos neoclássicos [...].  

 

Relembra-se, também, que a justiça e a eficiência não coincidem exatamente. Conforme 

exposto no item anterior (3.3), a eficiência é indispensável para se atingir justiça, o que não 

significa que todas as decisões eficientes sejam necessariamente justas. Em verdade, a 

eficiência está contida na justiça, como um dos critérios para alcançá-la, mas não o único.  

Por essa razão, a AED não se limita à busca da eficiência, mas deve identificar os 

diversos efeitos de uma norma, a fim de que ela também corresponda à justiça e seus 

componentes. Para tanto, faz-se necessária a análise dos diversos efeitos da lei, em especial os 

incentivos que ela estabelece para que os indivíduos mudem seu comportamento (FRIEDMAN, 

2010, p. 11).  

Toma-se, como exemplo, o caso das leis que impõem multas de trânsito, trazido por 

Robert Cooter e Thomas Ulen (2016, p. 4)24, onde demonstram como os incentivos são 

importantes para que se possa aferir a eficiência de uma lei e seu potencial para gerar justiça: 

 

Uma previsão pode ser neutra ou embebida de respeito por valores sociais. 

Um estudo demonstra que multas mais altas por excesso de velocidade nas 

rodovias presumidamente vão causar menos multas. Esse é um equilíbrio bom 

ou ruim? A descoberta não sugere uma resposta. Ao contrário, suponha que 

um estudo comprove que o custo adicional de cobrança das multas mais altas 

exceda o benefício resultante de menos acidentes, então uma multa mais alta 

seria ineficiente. Esta descoberta demonstraria que multas mais altas seriam 

ruins. Eficiência é sempre relevante para a criação de políticas públicas, 

porque os agentes públicos não defendem o desperdício de dinheiro. Como o 

exemplo mostra, além da previsão natural, a Economia faz previsões que 

 
24 Texto original: A prediction can be neutral or loaded with respect to social values. A study finds that higher 

fines for speeding on the highway will presumably cause less of it. Is this good or bad on balance? The finding 

does not suggest an answer. In contrast, suppose that a study proves that the additional cost of collecting higher 

fines exceeds the resulting benefit from fewer accidents, so a higher fine is “inefficient.” This finding suggests 

that a higher fine would be bad. Efficiency is always relevant to policymaking, because public officials never 

advocate wasting money. As this example shows, besides neutral predictions, economics makes loaded 

predictions. Judges and other officials need a method for evaluating laws’ effects on important social values. 

Economics provides such a method for efficiency. Besides efficiency, economics predicts the effects of laws on 

another important value: the distribution of income. 



90 

 

 

 

respeitam valores sociais. Juízes e outros agentes precisam de método para 

avaliar os efeitos das leis sobre importantes valores sociais. A Economia provê 

um método pela eficiência. Além da eficiência, a economia prevê efeitos das 

leis sobre outro valor importante: a distribuição de renda. 

 

As dificuldades, no entanto, persistem, já que é extremamente difícil o cálculo de todas 

as variáveis em comento. Não há como se quantificar com precisão as influências de cada 

norma. De forma similar, é difícil contrapor critérios de eficiência com demais valores a serem 

considerados.  

Em consideração à essa conclusão, Ejan Mackaay e Stephane Rousseau (2015, p. 666-

668) sistematizam um método para a análise das normas a partir da AED, com base nos passos 

de David Friedman (2010, p. 11-12). O método consiste em três etapas: 1. Prever os efeitos a 

serem produzidos pela norma; 2. Explicar a existência de determinadas normas, e; 3. Decidir 

quais regras devem existir. 

Na primeira etapa, que diz respeito à previsão dos efeitos, cabe ao jurista determinar 

quais os principais efeitos da norma e, ainda, aqueles que surgem por ricochete, como uma 

consequência dos efeitos anteriores. Por exemplo, no caso da intervenção estatal no mercado 

de combustíveis derivados do petróleo, questiona-se se é mais eficiente a proibição do uso de 

tais produtos, diante da previsão de sua escassez, ou se a própria economia pode frear o seu 

consumo, por meio do aumento de preço decorrente à medida que a oferta diminui. Aliás, 

destaca-se que o aumento do preço pode, indiretamente, incentivar um aumento no número de 

pesquisas e investimento em alternativas ecologicamente viáveis, gerando mais tecnologia e 

alternativas (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 666-667).  

Conforme explicam Ejan Mackaay e Stéphane Rousseau (2015, p. 668-669): 

 

Regras diferentes implicam custos diferentes para litigantes. [...] O postulado 

da escolha racional prevê̂ que (as partes) adaptarão seus comportamentos de 

forma a reduzir a incidência dos ônus que o direito lhes impõe. [...] A mudança 

de regra pode lançar uma sombra sobre a operação entre as partes em uma 

negociação ou em operação de longa duração. A relação de cada uma das 

partes com terceiros pode ser modificada, refletindo mais ou, ao contrário, 

menos interesse. Todos esses efeitos devem ser levados em conta. 

 

Em um segundo momento, cumpre ao pesquisador sopesar os diferentes efeitos 

identificados na primeira etapa para, então, apurar o nível de eficiência da norma. Se, por 

exemplo, houve a produção de efeitos positivos para um determinado agente, mas diversos 

efeitos negativos para os demais, conclui-se que a norma não deve ser mantida, já que 

claramente ineficiente (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 668-669). 
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Os resultados dessa etapa, no entanto, sofrem influência em razão do referencial de 

eficiência que tenha sido adotado. Logo, se a análise é feita a partir do conceito de eficiência 

de Pareto, conforme explicado anteriormente, a norma será ineficiente se houver um indivíduo 

prejudicado, ainda que seja benéfica a todos os demais cidadãos. Por sua vez, sob a ótica de 

Kaldor-Hicks, a norma será reputada eficiente se os benefícios trazidos a um determinado grupo 

de indivíduos viabilize que eles indenizem os prejuízos causados aos demais (MACKAAY; 

ROUSSEAU, 2015, p. 668-669). 

Conforme se nota, a análise proposta deve ser feita de forma ampla e objetiva, a fim de 

evitar subjetivismos. O posicionamento científico, de imparcialidade, deve guiar o pesquisador, 

já que eventuais vieses e conceitos preestabelecidos podem distorcer as variáveis, induzindo a 

resultados equivocados (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 668-669). 

Por fim, na última etapa, aborda-se o propósito da criação da lei, ou seja, seu 

fundamento. A norma tida por eficiente deve ser comparada com outras alternativas para atingir 

o mesmo escopo almejado pelo legislador. A análise deve determinar a alternativa se apresenta 

como a medida mais eficiente entre as demais existentes (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 

669).  

O método ora exposto deve, ainda, ser conjugado com as referências de eficiência e 

justiça de Amartya Sen, anteriormente abordadas. A política pública justa e eficiente deve ser 

capaz de maximizar direitos e liberdades aos indivíduos, com baixos custos. Nesse cálculo, é 

levada em conta também a capacidade das liberdades promovidas de, por sua vez, gerar outras 

liberdades. Isso, pois não se pode ignorar o caráter instrumental das liberdades para gerar mais 

liberdades.  

Os efeitos de uma determinada norma podem trazer vantagens diversas, como ocorre no 

exemplo de Amartya Sen (2010, p. 198-199), em que demonstra a importância da liberdade de 

expressão e política para a prevenção de mazelas sociais: 

 

Ademais, ao julgar-se o desenvolvimento econômico não é adequado 

considerar apenas o crescimento do PNB ou de alguns outros indicadores de 

expansão econômica global. Precisamos também considerar o impacto da 

democracia e das liberdades políticas sobre a vida e as capacidades dos 

cidadãos. É particularmente importante, nesse contexto, examinar a relação 

entre, de um lado, direitos políticos e civis e, de outro, a prevenção de grandes 

desastres (como as fomes coletivas). Os direitos políticos e civis dão às 

pessoas a oportunidade de chamar a atenção eficazmente para necessidades 

gerais e exigir a ação pública apropriada. A resposta do governo ao sofrimento 

intenso do povo frequentemente depende da pressão exercida sobre esse 

governo, e é nisso que o exercício dos direitos políticos (votar, criticar, 

protestar etc.) pode realmente fazer diferença. 
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Para dar sequência ao presente estudo, todavia, faz-se necessário explicar de forma mais 

detida alguns importantes instrumentos da AED que viabilizarão evidenciarão variáveis 

relevantes para a análise. A formação tradicional do jurista não engloba algumas importantes 

reflexões econômicas, que se mostram indispensáveis para a análise da pertinência de políticas 

públicas (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 674).  

Por essa razão, três temas recorrentes da AED se mostram metodologicamente úteis para 

a presente pesquisa, por seu potencial de influir na eficiência de normas e políticas públicas: 

custos de transação, externalidades e a assimetria informacional. 

 

3.4.1 Custos de transação 

 

Conforme exposto anteriormente, os custos de transação foram inicialmente abordados 

por Ronald Coase, em 1937, quando escreve o artigo “A Natureza da Firma” (The Nature of 

the Firm). Posteriormente, houve uma disseminação do conceito, que passou a ser tratado por 

diversos autores, levando ao conhecimento público sua relevância e o caráter revolucionário da 

expressão (ALLEN, 1999). 

A indagação original de Ronald Coase foi acertadamente resumida por Paulo Caliendo 

(2009), conforme excerto que segue: 

 

A pergunta inicial era bastante simples: por que ao invés de utilizar 

mecanismos de mercado as firmas utilizavam no seu interior mecanismos de 

hierarquia, ou seja, de comando e controle nas suas relações internas. Assim, 

se o mercado é o grande mecanismo de alocação de recursos, por que não é 

utilizado no interior da firma? Por que um trabalhador da linha de montagem 

não negocia com o trabalhador ao seu lado, que cobrará pelo produto 

parcialmente acabado? Por que afinal prevalecem a negociação e a contratação 

e não a hierarquia? 

 

Em resposta, Coase explicava os custos de transação – embora o termo ainda não 

houvesse sido utilizado – como o custo pago pelo uso do mecanismo de preço. Logo, entendia 

que o mercado se regulava naturalmente pelo mecanismo de preço, mas isso gera um custo para 

as partes. Quando tais custos se tornam muito onerosos, outras formas de alocação surgem, com 

o objetivo de garantir maior eficiência à atividade. Citam-se, como exemplo, a criação de 

empresas, a encampação da atividade pela administração pública, entre outros (ALLEN, 1999). 

Nessa toada, verificam-se diversas espécies de custos de transação, vez que a sistemática 

de mercado impõe algumas dificuldades para seu funcionamento, como problemas para 
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determinar preço, para negociar e firmar contratos, além de custos para forçar o seu 

cumprimento (ALLEN, 1999). 

Por exemplo, os custos para a imposição do cumprimento contratual, hoje, foram 

alocados sob a guarida do poder judiciário, que dispõe de instrumentos para coagir a parte 

inadimplente a obedecer às disposições previamente pactuadas. Por sua vez, a lei pode também 

criar mecanismos de garantia (e.g. fiança, hipoteca, penhor, etc.), que reduzem – ou ao menos 

redistribuem – os custos da transação, à medida que reduzem a insegurança do cumprimento 

contratual e facilitam sua execução na via judicial. 

Há, portanto, diversas formas de se alocar custos de transação. Ao mesmo tempo, cada 

disposição acarretará impactos diferentes no mercado, uma vez que os empresários adaptarão 

o modo de funcionamento negocial com o objetivo de reduzir custos, de forma geral. Nesse 

sentido, explica Huáscar Filho Pessali (2016): 

 

E esses custos influenciam decisões sobre como organizar as diversas etapas 

da produção de bens e serviços, se dentro de uma firma ou através da troca 

entre produtores no mercado. Esses custos de se usar o mercado podem ser 

comparados aos custos que uma empresa tem para realizar as mesmas etapas 

de produção internamente.  

 

Para Douglas Allen (1999), custos de transação podem ser definidos como os custos 

para estabelecer, manter e utilizar os direitos de propriedade. Segundo o autor, qualquer custo 

que exista em uma negociação como, por exemplo, os custos para redigir contratos, monitorar 

sua execução, impor seu cumprimento etc podem ser definidos como custos de transação. Essa 

definição, contudo, se mostra bastante abrangente e pouco elucidativa, carecendo de 

explicações. 

Posteriormente, Oliver Williamson tenta explorar mais profundamente o conceito e, a 

partir de considerações sobre a natureza dos contratos e do comportamento humano, explicou 

o que eles são e como afetam o mercado. Ao adicionar outros elementos, como os conflitos 

decorrentes das relações humanas, ele expande a definição de custos de transação 

(WILLIAMSON, 2002).  

Explica que no mundo real não existem transações entre compradores e vendedores 

hipotéticos, mas entre empresas e pessoas reais, e que a relação entre elas influencia a decisão 

das partes que não se limita à mera análise de preços. Uma vez realizada uma transação bem-

sucedida, as chances de que uma nova transação entre as partes ocorra novamente aumentam, 

já que sabem o que esperar. Por sua vez, mercados que possuem menos fornecedores 

disponíveis para negociação sugerem maior vulnerabilidade aos negociantes, que passam a 
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depender um do outro para o desenvolvimento de sua atividade. Surgem, nesses casos, novas 

espécies de custos de transação, como para garantir a continuidade da relação ou para encontrar 

novos meios de fornecimento do mesmo insumo (WILLIAMSON, 2002). 

Sob essa perspectiva, o autor aborda os gastos específicos suportados pelas partes para 

garantir o funcionamento de seu negócio, a depender do nível de especialidade da atividade, 

com o escopo de evitar custos de transação (WILLIAMSON, 2002)25: 

 

O fator chave aqui é se as transações em questão são custeadas por 

investimentos em ativos especializados para tais transações. Os investimentos 

especializados podem tomar a forma de ativos físicos (como um torno para 

moldar distintas formas de metal), recursos humanos especializados (que 

variam do treinamento específico da empresa ao aprender fazendo), 

investimento direcionados (grandes investimentos individualizados feitos 

com a expectativa da continuidade das transações, cujo encerramento 

prematuro pode resultar em sua venda a preços irrisórios).  

 

Afirma, por fim, que quanto maior a especialidade dos investimentos, maior será a 

necessidade de que haja continuidade das relações, para garantir que o alto dispêndio de 

recursos compense (WILLIAMSON, 2002).  

Em conformidade com o posicionamento de Allen, tratado anteriormente, verifica-se 

que o mecanismo de preço, que rege as relações na estrutura de mercado, acaba por criar 

incentivos específicos para tentar amenizá-los. Assim, as partes buscam formas de reduzir os 

custos de transação e se tornarem mais eficientes e, para tanto, investem recursos, ora mais 

genéricos e ora mais especializados.  

A análise comparativa das diversas formas de distribuição dos custos de transação, em 

uma empresa, vai determinar como o agente econômico atuará. Por exemplo, uma empresa 

determinará se todas as etapas do seu processo de produção serão executadas internamente ou 

se é financeiramente mais inteligente terceirizar algumas fases (PESSALI, 2016).  

A análise dos custos de transação, no entanto, não se limita às relações privadas, uma 

vez que se faz indispensável para se apurar os efeitos das leis e das políticas públicas adotadas 

pelo Estado. Os legisladores também enfrentam escolhas que envolvem custos de transação. 

Com a finalidade de complementar as discussões travadas no Capítulo 1, sobre a necessidade 

 
25 Texto original: The key factor here is whether the transaction in question is supported by investments in 

transaction-specific assets. Such specialized investments may take the form of specialized physical assets (such 

as a die for stamping out distinctive metal shapes), specialized human assets (that arise from firm-specific 

training or learning by doing), site specificity (specialization by proximity), dedicated assets (large discrete 

investments made in expectation of continuing business, the premature termination of which business would 

result in product being sold at distress prices) or brand-name capital. 
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de intervenção estatal para a promoção de direitos e liberdades, deve-se determinar qual o 

objetivo da política pública para que se possa determinar seus efeitos sob a ótica da AED. 

O papel a ser desempenhado pelo Estado é justamente o de corrigir as imperfeições de 

mercado. Ele deve fazer aquilo que o mercado não é capaz, ou seja, atuar onde os particulares 

não conseguem ou normalmente não teriam interesse. A intervenção, então, se legitima para 

alcançar objetivos que não serão naturalmente obtidos pelo livre mercado (FRIEDMAN, 1982, 

p. 31). 

Ao discorrer sobre o tema, Paulo Caliendo (2009, s.p.) explica que as normas jurídicas 

podem ser entendidas como instrumentos para assegurar um ambiente de eficiência econômica. 

Lança, então, o questionamento: 

 

As instituições e normas jurídicas podem ser entendidas como instrumentos 

para encorajar ou manter um ambiente de eficiência econômica (law as a tool 

to encourage economic efficiency). Considerando que os indivíduos agem de 

modo a maximizar seus recursos e que eles se encontram em um ambiente 

social de trocas espontâneas, conduzidas por critérios de eficiência e de 

transferências compulsórias de recursos, orientados por critérios de justiça 

(equity), o direito possui um papel significativo no resultado individual e total 

do conjunto de trocas realizadas. As normas jurídicas tanto influenciam o 

resultado individual como coletivo da conciliação de trocas realizadas sob a 

égide dos ditames de eficiência e justiça (equity). Como o Direito pode 

encorajar a eficiência nas transações?  

 

Conjugando as ideias sobre eficiência anteriormente abordadas com o conceito de custos 

de transação, deve-se chegar a algumas conclusões fundamentais. Parte-se de três premissas: i) 

os custos de transação derivam da livre alocação dos recursos pelo sistema de preço (COASE, 

1960); ii) o mercado se organiza naturalmente pelo sistema de preços, senão quando os custos 

de transação conduzem à adoção de investimentos específicos para evitá-los, e; iii) as leis se 

apresentam como instrumentos de eficiência. 

Deduz-se, das premissas i e ii, que os custos de transação são uma decorrência natural 

da estrutura de mercado. Os agentes econômicos, ao organizar suas atividades, inicialmente se 

utilizam da sistemática de preços, o que gera custos de transação e, logo, um ambiente 

ineficiente. Sob as condições naturais, os agentes econômicos passam a se reorganizar, com o 

escopo de eliminar custos de transação, o que impacta toda a estrutura de mercado e conduz a 

um arranjo econômico mais eficiente. Em última análise, a eliminação dos custos de transação 

produz eficiência. 

Em sequência, para aprofundar o raciocínio, deve-se dialogar a conclusão anterior com 

a premissa iii. Portanto, se a eliminação de custos de transação produz eficiência e se as leis são 
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instrumentos para criar eficiência, conclui-se que as leis muitas vezes se mostram como 

redutoras ou, no mínimo, reorganizadoras dos custos de transação, de forma a evitá-los ou 

realocá-los mais eficientemente. As leis podem moldar a estrutura econômica, com o propósito 

de corrigir falhas de mercado e, consequentemente, eliminam custos de transação. 

Nesse momento, cumpre destacar a resposta que o próprio Paulo Caliendo (2009, s.p.) 

oferece para o questionamento que havia lançado, quanto à forma como o Direito pode gerar 

eficiências: 

 

O direito realiza essa tarefa por diversos meios, dentre os quais podemos 

destacar: i) corrigindo ou prevenindo as falhas de mercado (market failure), 

assim, por exemplo, quando o direito estabelece regras jurídicas que evitam o 

surgimento de monopólios ou cartéis lesivos à eficiência geral do sistema; ii) 

garantindo a previsibilidade e a o cumprimento de promessas negociais ou iii) 

regulando as externalidades, ou seja, os custos que não são diretamente 

refletidos nos preços de bens e que são transferidos para terceiros de modo 

involuntário. Um exemplo de externalidade pode ser encontrado nos custos 

ambientais de produtos poluentes. Preferimos entender que o direito é um 

sistema modulador de eficiência e eqüidade de um determinado sistema social, 

ou seja, não é apenas um instrumento de eficiência, mas é o próprio 

instrumento de realização da eficiência e de sua ponderação com as exigências 

de igualdade e eqüidade. 

 

Ressalta-se que todas as três maneiras acima citadas pelo autor podem ser resumidas 

em: reduzir/eliminar custos de transação. Isso, pois as falhas de mercado, as dificuldades de se 

garantir o cumprimento das negociações firmadas e, também, as externalidades geradas pelo 

sistema de mercado (e preço) são essencialmente custos de transação. Dessa forma, se a lei gera 

eficiência ao regular tais temas, subentende-se que o Direito tem o potencial de reestruturar 

pontualmente o arranjo econômico para reduzir custos de transação e, então, gerar eficiência. 

Deve-se asseverar que nem sempre a participação ativa do Estado é essencial, em todos 

os ramos da economia, para gerar eficiência. É sempre preferível que as partes, de forma 

cooperativa, possam chegar a consensos naturalmente para evitar os custos de transação criados 

pelo mercado. Todavia, a existência do Estado e do Direito é indispensável para a estruturação 

de um arranjo econômico onde os custos de transação não impeçam a promoção de direitos e 

liberdades individuais. 

Quando os custos de transação para obter consenso entre as partes, por meio de 

negociação, são equivalentes a zero – situação que se denomina Teorema de Coase – a solução 

alcançada voluntariamente entre as partes será sempre mais benéfica, em comparação àquela 

imposta pelo Estado. Nessa esteira, transcrevem-se as palavras de Robert Cooter e Thomas 

Ulen (2016, p. 85):  
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Dada essa definição, a negociação entre as partes é necessariamente exitosa 

quando os custos de transação são zero. Podemos resumir o resultado pela 

formulação dessa versão do teorema de Coase: quando os custos de transação 

são equivalentes a zero, um uso eficiente dos recursos resulta da negociação 

privada, independentemente dos contornos legais dos direitos da 

propriedade.26 Agora, precisamos relacionar o Teorema de Coase ao nosso 

projeto maior de desenvolver uma teoria econômica da propriedade. O 

teorema afirma abstratamente o que o nosso exemplo mostrou concretamente: 

se os custos de transação são iguais a zero, então não precisamos nos 

preocupar em especificar regras jurídicas referentes aos direitos de 

propriedade para alcançar eficiência. A negociação privada dará conta de 

temas tais como quais coisas devem ser objeto de propriedade, o que os donos 

podem ou não fazer com sua propriedade, e assim por diante (tradução 

nossa).27 

 

Por essa razão, a intervenção estatal por meio de políticas públicas, a fim de regular a 

liberdade dos indivíduos, deve ser excepcional e justificada pelos custos de transação que 

almeja eliminar. Ainda, deve-se advertir que nem todas as leis geram eficiência, mas apenas 

aquelas criadas após a ponderada consideração dos efeitos que podem causar, direta ou 

indiretamente.  

Essa premissa constitui a questão central do presente capítulo. Nela se demonstra a 

necessidade premente de que também os efeitos econômicos das políticas públicas sejam 

apurados para se determinar sua eficiência e justiça. Logo, se a lei gera nova estrutura de 

mercado que redunde em maiores custos de transação ou em uma distribuição menos eficiente, 

ela deve ser expurgada do ordenamento, após uma análise crítica.  

 

3.4.2 Problema das externalidades e o cheapest cost avoider 

 

Para que se possa precisar o nível de eficiência das políticas públicas, ou seja, seu 

potencial para eliminar ou evitar custos de transação, é necessário compreender as implicações 

 
26 O conceito de direito de propriedade utilizado pelos autores da economia, ao abordarem custos de transação, 

não se confunde com o sentido jurídico tradicional. Neste contexto, a expressão inclui não apenas a disposição 

de bens móveis e imóveis, assim como todos os recursos, direitos e vantagens à disposição de um determinado 

agente econômico – ainda que em decorrência de uma relação contratual. Para a economia, direitos de 

propriedade formam a base para todo o mercado de troca. 
27 Texto original: Given this definition, bargaining necessarily succeeds when transaction costs are zero. We can 

summarize this result by stating this version of the Coase Theorem: When transaction costs are zero, an efficient 

use of resources results from private bargaining, regardless of the legal assignment of property rights. Now we 

must relate the Coase Theorem to our larger project of developing an economic theory of property. The theorem 

states abstractly what our example showed concretely: If transaction costs are zero, then we do not need to worry 

about specifying legal rules regarding property in order to achieve efficiency. Private bargaining will take care 

of such issues as which things may be owned, what owners may and may not do with their property, and so on.  



98 

 

 

 

dos custos de transação não apenas para as pessoas sobre as quais as normas se aplicam 

diretamente, mas também para eventuais terceiros.  

É certo que as leis geram efeitos entre as pessoas diretamente envolvidas, posto que 

definem direitos e obrigações a serem seguidos. A regulamentação do mercado farmacêutico, 

por exemplo, cria obrigações às indústrias do ramo, cujo descumprimento pode lhes resultar em 

sanções diversas, além de prejuízos. Todavia, seus efeitos também podem ser sentidos pelos 

consumidores, pelas empresas que atuam em ramos adjacentes, pelos médicos que receitam os 

fármacos, pelos pesquisadores e cientistas que buscam novas substâncias com potencial 

medicinal, por potenciais competidores que não entram no ramo pelos entraves técnicos, entre 

outros. 

Em verdade, observa-se que qualquer política pública adotada pelo Estado gera efeitos 

internos e externos que, nem sempre podem ser anteriormente previstos e, quando eles afetam 

terceiros – pessoas não participantes da relação em análise – são chamados de efeitos externos 

ou externalidades. Assim, ao formular uma política pública, não basta que se analisem os efeitos 

internos, causados às pessoas diretamente envolvidas, mas também é preciso que se busque 

compreender as externalidades, a fim de que se adote a política pública mais eficiente. 

Para melhor elucidar a questão, transcreve-se o conceito de externalidade trazido por N. 

Gregory Mankiw, em sua obra Introdução à Economia (2012, p. 195-196): 

 

Uma externalidade surge quando uma pessoa se dedica a uma ação que 

provoca impacto no bem-estar de um terceiro que não participa dessa ação, 

sem pagar nem receber nenhuma compensação por esse impacto. [...] 

Externalidade é o impacto das ações de uma pessoa sobre o bem-estar de 

outras que não participem daquelas ações.  

 

As externalidades podem ser positivas ou negativas, a depender se são, respectivamente, 

benéficas ou prejudiciais a terceiros. Como exemplo, a poluição causada por indústrias é 

considerada uma externalidade negativa, posto que gera impacto prejudicial à vida da 

população. Por sua vez, os avanços tecnológicos, decorrentes das pesquisas industriais, são 

exemplo de externalidade positiva, pois trazem benefícios para o bem-estar da sociedade, em 

geral. 

A partir das externalidades, muito se discutiu sobre o que se entende por uma norma 

eficiente. Conforme exposto anteriormente, Vilfredo Pareto defendia que não há eficiência em 

uma norma que, embora gere benefícios a um determinado número de pessoas, causa 

externalidades negativas a outras. Logo, se uma norma autoriza que certa indústria polua rios 
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que a circundam, mesmo que para manufaturar produtos que gerem melhor qualidade de vida 

aos cidadãos, ela seria ineficiente. 

Esse conceito de eficiência, contudo, não se adequa às atuais relações, sejam elas 

públicas ou privadas, já que inviabiliza atividades econômicas diversas. Nesse sentido, alerta 

Victor Hugo Domingues (2016, p. 38): 

 

No mundo real, as coisas não funcionam exatamente assim. Raras vezes a 

melhoria na condição de uma pessoa, ou um grupo de pessoas, não prejudica 

outras pessoas. Por exemplo, o aumento da carga de contribuições 

previdenciárias obrigatórias beneficia os trabalhadores, porém retira dos 

empresários a possibilidade de investir em produção, o que implica 

modificação do valor do produto ao consumidor final, influenciando o preço 

de bem ou serviço. No mundo dos recursos limitados são várias as situações 

em que nos deparamos com a condição de que, para alguém ganhar, outra 

precisa perder. 

 

Posteriormente, o critério estabelecido por Pareto, conhecido como “ótimo de Pareto”, 

foi modificado por Alfred Marshall para afastar a subjetividade na conceituação de eficiência, 

obstando juízos de bom ou ruim e justo ou injusto. Ainda, o conceito também evoluiu para 

considerar a existência de eficiência mesmo diante de prejuízos a um determinado grupo, desde 

que os prejudicados fossem indenizados pelo grupo beneficiado. Em outras palavras, quando 

as mudanças trouxessem benefícios para um determinado grupo e prejuízos para outro, a 

eficiência ocorreria se o valor que os beneficiados estivessem dispostos a pagar aos 

prejudicados, a título de indenização, fosse correspondente ao montante que os últimos 

estivessem dispostos a receber para sofrer o agravo (DOMINGUES, 2016, p. 41-42). 

Vê-se que a externalidade deixaria de ser verdadeiramente externa, relativa a efeitos 

gerados a terceiros, para ser incluída no cálculo dos agentes. Assim, há uma internalização da 

externalidade, que passa a fazer parte do cálculo econômico.  

Sob essa ótica, desponta o conceito de eficiência adotado por Nicholas Kaldor e John 

Hicks, conhecido como “teorema de Kaldor-Hicks”. Para eles, a norma será reputada eficiente 

se os benefícios trazidos a um determinado grupo de indivíduos viabilizam que eles compensem 

os prejuízos causados aos demais, vez que o ganho total não pode ser inferior ao prejuízo global 

causado. Em verdade, entendem que a eficiência apenas ocorre quando há um grupo 

beneficiado e o outro efetivamente não perde, já que foi devidamente compensado 

(MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 668). 

O critério se mostra mais apropriado ao contexto contemporâneo, portanto, já que não 

obsta o crescimento econômico e desenvolvimento social. Ainda que sejam criados problemas 
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para algumas das partes envolvidas, busca-se a compensação daqueles que tiveram prejuízos 

no caminho, como resultado final.  

Arthur Pigou se debruçou sobre o processo de internalização de externalidades. O autor 

inicia sua obra The Economics of Welfare (1932) pela análise da interferência do Estado na 

economia a partir da experiência da Primeira Guerra Mundial e destaca que a intervenção 

sempre tende a prejudicar a economia. No entanto, em sua exposição, aponta a existência de 

casos específicos, em que a intervenção pode ser excepcionalmente utilizada. 

Ao abordar a questão das externalidades, então, traz à tona duas situações. A primeira 

diz respeito à possibilidade de apenas a parte contratante ser onerada com o valor do produto 

ou serviço, mas os efeitos benéficos se estenderem também a terceiros alheios à relação 

contratual. Trata-se do fenômeno conhecido como caronismo ou comportamento free-rider28 

(PIGOU, 1932, p. 137-138).  

Como exemplo, cita-se o caso de um farol bem posicionado, que ilumina uma área a ser 

trafegada por diversos navios, mas sem a possibilidade de que se cobre individualmente pelo 

respectivo benefício criado (PIGOU, 1932, p. 137-138). Embora o exemplo demonstre uma 

externalidade positiva, já que gera benefícios a terceiros, surge o debate se é justo que o custo 

para manter o farol onere exclusivamente um agente, e não todos aqueles que desfrutam da 

utilidade que ele gera. 

A segunda situação abordada, todavia, é oposta. Trata-se de situações em que o 

benefício pessoal é superior ao prejuízo coletivo. No caso, tem-se uma externalidade negativa, 

em que o custo da atividade é socializado, mas o lucro é individual. É como no caso da poluição 

das fábricas, em que o lucro pertence à indústria, ao passo que o custo da poluição é divido pela 

sociedade (PIGOU, 1932, p. 138-139). 

Arthur Pigou (1932, p. 138-142), por fim, observou que muitas vezes as externalidades 

– positivas ou negativas – recaem de forma injusta, mas nem sempre é possível discutir a 

distribuição do ônus por meio contratual. Nem sempre há uma relação contratual entre as partes. 

Logo, não é possível que elas consensualmente distribuam os custos de transação, como pode 

ocorrer em questões como problemas entre locador e locatário. Por essa razão, é devida a 

intervenção do Estado para corrigir tal falha, conforme explica (PIGOU, 1932, p. 142): 

 

É claro que as divergências entre os produtos líquidos privados e sociais dos 

tipos que até agora consideramos não podem, como as divergências devido às 

 
28 Conforme define N. Gregory Mankiw (2012, p. 218), ‘o carona é uma pessoa que recebe o benefício de um bem, 

mas evita pagar por ele. Como as pessoas teriam um incentivo para usufruir gratuitamente, em vez de pagar, o 

mercado não apresentaria um resultado eficiente’. 
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leis de locação, ser mitigadas por uma modificação da relação contratual entre 

duas partes contratantes, porque a divergência decorre de um serviço ou 

desserviço prestado a pessoas que não são as partes contratantes. No entanto, 

é possível ao Estado, se assim o desejar, remover a divergência em qualquer 

campo por ‘incentivos extraordinários’ ou ‘restrições extraordinárias’ sobre 

investimentos nesse campo. As formas mais óbvias que esses incentivos e 

restrições podem assumir são, é claro, as de subsídios e impostos. Exemplos 

amplos da política de intervenção em seus aspectos negativos e positivos são 

facilmente fornecidas. O produto líquido privado de qualquer unidade de 

investimento é indevidamente grande em relação ao produto líquido social nos 

negócios de produção e distribuição de bebidas alcoólicas. 

Consequentemente, em quase todos os países, impostos especiais são criados 

para essas empresas (tradução nossa).29 

 

A teoria de Pigou sustenta até hoje o uso de tributos para fins extrafiscais, que buscam 

incentivar e desincentivar comportamentos, utilizando-se para tanto a própria lógica de 

mercado, dentro da estrutura fiscal e econômica fixada pelo Estado.  

O uso de tais tributos, como política pública, recebeu também diversas críticas, como 

do economista Milton Friedman (1982, p. 33-35), para quem as dificuldades existentes antes da 

atuação do Estado se manteriam mesmo depois. Explica que a intervenção estatal para resolver 

o problema das externalidades impede a negociação voluntária entre as partes, que chegariam 

à melhor solução para os envolvidos.  

Diante das dificuldades para o Estado identificar todas os custos de transação 

envolvidos, torna-se difícil verificar se a intervenção é, de fato, justificável. Ademais, mesmo 

após a intervenção estatal, chega-se a uma nova situação de desequilíbrio, com novos efeitos e 

externalidades a serem resolvidos, obstaculizando uma solução definitiva do problema 

(FRIEDMAN, 1982, p. 33-35). 

Coase também se opôs à teoria de Pigou, sob o fundamento de que sempre seria mais 

benéfico que as próprias partes chegassem a uma solução para o conflito sobre as externalidades 

e seus efeitos. Logo, a negociação e barganha entre as partes não deveriam ser meramente 

substituídas pela tentativa estatal de resolver o problema de forma interventiva. Por fim, caso 

não fosse possível obter um consenso, resta, como última alternativa aos prejudicados, que se 

 
29 Texto original: It is plain that divergences between private and social net product of the kinds we have so far 

been considering cannot, like divergences due to tenancy laws, be mitigated by a modification of the contractual 

relation between any two contracting parties, because the divergence arises out of a service or disservice 

rendered to persons other than the contracting parties. It is, however, possible for the State, if it so chooses, to 

remove the divergence in any field by "extraordinary encouragements" or "extraordinary restraints" upon 

investments in that field. The most obvious forms which these encouragements and restraints may assume are, 

of course, those of bounties and taxes. Broad illustrations of the policy of intervention in both its negative and 

positive aspects are easily provided. The private net product of any unit of investment is unduly large relatively 

to the social net product in the businesses of producing and distributing alcoholic drinks. Consequently, in 

nearly all countries, special taxes are placed upon these businesses. 
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valham de processo judicial para buscar a indenização por eventuais danos sofridos 

(MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 203-205).  

Após análise minuciosa do tema, o autor explica que a livre negociação entre as partes 

é sempre a melhor forma de se obter eficiência. Isso, pois diante de duas soluções possíveis e 

justas, o agente estatal ou judicial poderá selecionar a pior das alternativas, afastando a 

eficiência. O problema em comento é tratado pela idealização do cheapest cost avoider, ou seja, 

a busca, entre os envolvidos pelo problema, daquele que tem condições de evitar custos de 

transação de forma menos onerosa, isto é, mais eficiente. Nesse ponto, exemplifica David 

Friedman (2010, p. 37-38): 

 

Finalmente, considere um exemplo no qual a simpatia de muitos de nós estaria 

com o ‘poluidor’. O proprietário de um entre dois terrenos vizinhos tem uma 

fábrica que ele administra há vinte anos, sem queixas de seus vizinhos. O 

comprador do outro terreno constrói um estúdio de gravação ao lado de sua 

propriedade, imediatamente adjacente à fábrica. A fábrica, embora não seja 

extremamente barulhenta, é barulhenta demais para ser localizada a dois pés 

da parede de um estúdio de gravação. O proprietário do estúdio exige que a 

fábrica seja fechada ou pague danos iguais ao valor total do estúdio. De fato, 

existem custos externos associados à operação de uma fábrica ao lado de um 

estúdio de gravação. Mas a solução eficiente é construir o estúdio no outro 

extremo do lote, não construir o estúdio próximo à fábrica e depois fechar a 

fábrica. Portanto, o primeiro ponto de Coase é que, como os custos externos 

são produzidos em conjunto pelo poluidor e pela vítima, uma regra legal que 

atribui a culpa a uma das partes fornece o resultado certo apenas se essa parte 

for a pessoa que pode evitar o problema a um custo mais baixo. Em geral, 

nada funciona. Qualquer que seja a parte atribuída à culpa, pelos reguladores 

do governo ou pelos tribunais, o resultado será ineficiente se a outra parte 

puder impedir o problema a um custo menor ou se a solução ideal exigir 

precauções por ambas as partes (tradução nossa).30 

 

No caso acima exposto, o Direito poderia agir de forma diretiva e limitar o barulho 

produzido pela indústria em sua atividade, gerando custos diversos para o industrial, ao passo 

 
30 Texto original: Finally, consider an example in which the sympathies of most of us would be with the “polluter.” 

The owner of one of two adjoining tracts of land has a factory that he has been running for twenty years with 

no complaints from his neighbors. The purchaser of the other tract builds a recording studio on the side of his 

property immediately adjacent to the factory. The factory, while not especially noisy, is too noisy for something 

located two feet from the wall of a recording studio. The owner of the studio demands that the factory shut down 

or else pay damages equal to the full value of the studio. There are indeed external costs associated with 

operating a factory next to a recording studio. But the efficient solution is building the studio at the other end of 

the lot, not building the studio next to the factory and then closing down the factory. So Coase’s first point is 

that since external costs are jointly produced by polluter and victim, a legal rule that assigns blame to one of 

the parties gives the right result only if that party happens to be the one who can avoid the problem at the lower 

cost. In general, nothing works. Whichever party the blame is assigned to, by government regulators or by the 

courts, the result will be inefficient if the other party could prevent the problem at a lower cost or if the optimal 

solution requires precautions by both parties. 
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que – supondo-se que a tecnologia viabilizasse – poderia ser menos custosa a simples alteração 

estrutural do estúdio para impedir a entrada do barulho da indústria.  

Ressalta-se que as dificuldades implícitas na tentativa do Estado de internalizar as 

externalidades, por meio de uma redistribuição dos custos de transação, decorrem, em certa 

parte, do próprio desconhecimento sobre o funcionamento, peculiaridades e tecnologias 

disponíveis para determinada atividade econômica. Logo, diante da ausência de conhecimento 

suficiente sobre os custos de cada parte para a redução das externalidades negativas, o Estado 

pode prejudicar ainda mais a situação original (FRIEDMAN, 2010, p. 38). 

A livre negociação, por sua vez, não esbarra nesses obstáculos. As partes, ao barganhar 

entre si, podem fazer concessões, já cientes de seus custos, para evitar os efeitos das 

externalidades. Logo, a decisão será mais eficiente, pois os agentes ponderarão os custos e os 

benefícios de cada decisão, durante sua negociação (FRIEDMAN, 2010, p. 38-39). 

Ressalva-se, por outro lado, que cumpre ao Direito garantir à parte prejudicada a 

possibilidade de reclamar seus prejuízos judicialmente, o que viabiliza também a internalização 

das externalidades, caso não se atinja um consenso (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p; 204-

206). A lei, nesse aspecto, servirá também como forma de reduzir os custos de transação 

envolvidos na negociação das partes, por meio da definição clara e simples dos direitos 

envolvidos. Em suma, afirma-se que a estrutura da lei elimina custos e impedimentos para a 

negociação privada, fomentando-a (COOTER; ULEN, 2016, p. 92-93).  

Por fim, deve-se advertir que a teoria de Coase também não é isenta de críticas. O seu 

critério presume que as partes sempre terão ciência de seus próprios custos de transação, o que 

nem sempre é verídico. Algumas das partes prejudicadas muitas vezes não conhecem ou não 

sabem quantificar seu prejuízo, tampouco conseguem comparar perdas e prejuízos expressos 

em grandezas distintas. Por exemplo, como um indivíduo pode determinar seu prejuízo pessoal 

pela poluição de seu vizinho? Como pode determinar qual o valor em pecúnia que o 

compensaria pelo prejuízo em qualidade de vida? Nesse sentido, transcreve-se a crítica de Ejan 

Mackaay e Stéphane Rousseau (2015, p. 668): 

 

Em toda análise consequencialista, as regras são julgadas pelos seus efeitos, 

podendo-se, portanto, afirmar que a análise aponta na direção de balanço 

positivo dos efeitos produzidos segundo o primeiro tipo de análise. A 

dificuldade reside na necessidade de colocar, debaixo de denominador 

comum, efeitos de natureza variável e aos quais os agentes econômicos 

afetados podem ligar, subjetivamente, valores variáveis. O problema é 

conhecido nas sociedades econômicas propriamente ditas, uma vez que se 

trata de avaliar o bem-estar global de uma sociedade como a soma (agregado) 

do bem-estar de cada um dos agentes. 
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O problema em comento não se restringe às partes, mas também é enfrentado pelos 

juízes e mesmo os legisladores, a quem serão impostos custos para realizar o cálculo de 

eficiência de políticas públicas. Nessa esteira, expõem Robert Cooter e Thomas Ulen (2016, p. 

93-94): 

 

Os legisladores com informações limitadas enfrentam uma escolha entre 

custos de transação e custos de buscar informações. Por um lado, seguindo 

rigorosamente os precedentes judiciais, os tribunais evitam os custos de buscar 

informações para determinar quem valoriza mais um direito. Com a estrita 

adesão ao precedente pelos tribunais, as partes arcarão com os custos de 

transação para corrigir alocações ineficientes de direitos promovidas pela 

lei/tribunal. Por outro lado, os tribunais podem tentar determinar quem mais 

valoriza um direito e ajustar a lei de acordo. Com a realocação de direitos na 

lei, os tribunais ou outros legisladores devem arcar com os custos de buscar 

informações para determinar quem mais valoriza um direito. A eficiência 

exige que os tribunais façam o que for menos custoso (tradução nossa).31 

 

No exemplo, verifica-se que ora a situação imporá maiores custos às partes, em função 

de decisões que não buscam o cheapest cost avoider e meramente replicam o padrão 

estabelecido, e ora aos tribunais e legisladores terão um maior custo para encontrar decisões 

verdadeiramente eficientes. Logo, vê-se que também o critério de Coase não se mostra 

verdadeiro para todos os casos, vez que simplifica algumas situações excessivamente, além de 

não deixar instrumentos para que se calculem os ganhos e perdas, quando as partes não 

conseguem fazê-lo ao negociar entre si. 

 

3.4.3 Assimetria informacional 

 

Em geral, as teorias jurídico-econômicas expostas consideram que os indivíduos são 

racionais, o que significa que fazem escolhas a partir de uma ponderação entre as vantagens e 

desvantagens da decisão a ser tomada. Assim, avalia as escolhas que lhes são apresentadas a 

partir da racionalidade, o que o leva à tomada da melhor opção disponível (ALVES, 2016, p. 

75-76). 

 
31 Texto original: Lawmakers with limited information face a trade-off between transaction costs and information 

costs. On one hand, by strictly following precedent, courts avoid the information costs of determining who values 

a right the most. With strict adherence to precedent by courts, the parties must bear the transaction costs of 

correcting inefficient legal allocations of rights. On the other hand, the courts can attempt to determine who 

values a legal right the most and adjust the law accordingly. With legal reallocation of rights, the courts or other 

lawmakers must bear the information costs of determining who values a right the most. Efficiency requires the 

courts to do whichever is cheaper. 
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Sob esse prisma, não há razão para que o Estado se imiscua em questões particulares do 

cidadão, decidindo por ele, posto que sua própria racionalidade lhe garante a melhor escolha 

possível para si. O indivíduo sabe qual o melhor caminho a seguir – aquele que lhe trará mais 

utilidade – a partir de seu cálculo conforme sua racionalidade (ALVES, 2016, p. 76-78). 

Com fulcro no modelo de escolha racional, também surge a suposta previsibilidade dos 

atos dos agentes econômicos. Isso, pois, se a racionalidade média indica que determinada 

conduta maximizará a utilidade e liberdade do indivíduo, presume-se que aquele será o caminho 

escolhido pelo agente. Esse é o fundamento, por exemplo, da tendência de redução da demanda, 

a partir do aumento do preço (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 31-32).  

Trata-se, inclusive, do fundamento do uso da AED como método para viabilizar a 

função indutora das normas, conforme explica Juliana Fais Marteli Feriato (2015, p. 56): 

 

Ao partir do pressuposto de que os agentes econômicos agem, racionalmente, 

de acordo com os estímulos normativos, a AED viabiliza a função indutora 

das normas, isto é, de Direito jurídico-persuasivo e se apresenta como método 

de avaliação de seus efeitos sobre a sociedade, em consonância com os valores 

do Direito. Isso significa que, partindo do pressuposto de que existe certa 

racionalidade nas condutas dos indivíduos, a AED permite averiguar as 

possíveis tomadas de decisões diante de determinada norma jurídica, bem 

como se esta é eficiente no que concerne à observância dos valores jurídicos. 

 

Essa premissa, no entanto, deve ser mitigada diante da análise cotidiana, em especial na 

questão da saúde, quando o indivíduo se encontra em situação de vulnerabilidade. 

Diuturnamente, observam-se comportamentos humanos que implicam prejuízo para o próprio 

agente. Os exemplos de indivíduos que tomam decisões contrárias aos seus interesses são 

muitos e podem ser vislumbradas nas diversas searas da vida humana, tais como investimentos 

imprudentes, consumo de alimentos de má qualidade nutricional, abuso de álcool e substâncias 

etc. 

Nesse prisma, a presunção da racionalidade ilimitada do ser humano dá espaço à 

racionalidade limitada, conforme aduz Giovani Ribeiro Rodrigues Alves (2016, p. 77): 

 

A racionalidade ilimitada do sujeito ou a própria maximização das escolhas, 

por vezes, não são verificadas na realidade fática, vez que há custos para 

identificação das oportunidades, o que faz com que as pessoas façam escolhas 

diferentes das que fariam se os custos com as informações fossem nulos e não 

houvesse fatores externos (como ambiente cultural, econômico e social), que 

influenciam a capacidade cognitiva. 
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A questão ora levantada se deve ao fato de que o modelo de racionalidade se funda nas 

informações disponíveis para o agente, bem como em suas opções e consequências 

(MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 31-32). Logo, as dificuldades de se calcular as 

externalidades e seus efeitos, conforme exposto no item anterior, bem como a falta de 

informações, configuram claros exemplos de custo de transação, que prejudicam a tomada de 

decisão. 

Cumpre considerar que nem todos os agentes dispõem do mesmo nível informacional, 

o que também resulta em divergências na tomada de decisão. A opção do agente menos 

informado pode soar ilógica para o indivíduo que dispõe de mais informações sobre as 

circunstâncias da análise, o que não implica a irracionalidade do agente original e da decisão 

observada.  

Não obstante, a ação que parece injustificável demanda que seja estudado o nível do 

desconhecimento do agente sobre o tema, assim como o viés informacional, consistente nas 

informações equivocadas que possui (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 31-32). Para 

explicar as escolhas aparentemente equivocadas do agente econômico, surge a escola da 

economia comportamental, que aponta as inconsistências entre as linhas econômicas 

tradicionais e a tomada de decisão do agente econômico na prática. A pesquisa busca explicar 

as situações em que os indivíduos agem de forma oposta à esperada diante dos estímulos 

econômicos presentes (ALVES, 2016, p. 80-81). 

Defendem que a tomada de decisões não se baseia exclusivamente na racionalidade, 

mas em diversos outros fatores que podem influenciar a atuação do agente (ALVES, 2016, p. 

81): 

 

A Economia Comportamental aponta que não são simplesmente os aspectos 

econômicos que deem ser analisados nas decisões dos sujeitos. Há todo um 

conjunto de normas sociais que também devem ser analisados nas teorizações. 

[...] a Escola Comportamental foca seus esforços e busca abranger um número 

maior de variáveis, pautados precipuamente na prática cotidiana e na 

impossibilidade de se optar invariavelmente pelas melhores opções para 

analisar o comportamento dos sujeitos. 

 

Os críticos da teoria da racionalidade ilimitada a descrevem como irrealista. Preconizam 

que os seres humanos, ao decidir, raramente dispõem de toda a informação necessária para 

inventariar e valorizar corretamente todas as opções existentes. Mesmo que toda a informação 

fosse acessível, o agente não teria como saber disso para buscá-la antes de decidir. Tudo o que 
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o agente dispõe é uma aproximação das informações que necessitaria, à qual se dá o nome de 

racionalidade limitada (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 31-32).  

Para melhor ilustrar a questão, transcrevem-se as palavras de Ejan Mackaay e Stéphane 

Rousseau (2015, p. 34): 

 

[...] em decisões complexas, os seres humanos limitam sua atenção a certo 

número restrito de aspectos e que buscam uma solução que atenda, sob cada 

um deles, um nível de “satisfação”. Esses níveis, ou aspiration levels, são 

adrede fixados (eventualmente ensinados, transmitidos de professor a aluno) 

e adaptados conforme a experiência de vida. Simon propõe para esse 

procedimento de decisão o termo satisficing. Estima que a maior parte das 

decisões importantes, na vida cotidiana e nos negócios, seja tomada dessa 

forma. Teoricamente, é possível escolher os aspectos considerados e fixar os 

níveis de aspiração de forma que a decisão por satisficing seja ótima. Na 

prática, ela, sem dúvida, raramente o será. Bem entendido, não é possível 

pensar que as adaptações ocorrerão se as decisões forem, manifestamente, 

más. 

 

Ademais, não apenas o caráter econômico do negócio é avaliado quando da sua 

celebração. Paixões, ideais e desejos indiretos também são colocados na balança e podem 

influenciar sobremaneira a escolha do agente econômico, o que representa uma falha na 

racionalidade e pode comprometer a eficiência negocial preconizada nos modelos clássicos 

(RIBEIRO, 2016, p. 61-62).  

Nessa esteira, cumpre destacar o trecho do artigo de Marcia Carla Pereira Ribeiro (2016, 

p. 62) que segue:  

 

Quando a ciência econômica passa a considerar as falhas de racionalidade, o 

pressuposto da eficiência absoluta, a partir da liberdade contratual, aponta para 

desvios como aqueles decorrentes de comportamentos oportunistas por parte 

dos contratantes. Aquele que titula uma informação que não chega a ser 

acessível à outra parte pode se aproveitar desta informação para lucrar de 

forma injustificada. O outro, lesado pela carência de informação, é exemplo 

da limitação de racionalidade que pode atingir os agentes econômicos. 

 

Conclui-se, então, que a análise tem intenção de ser racional, mas não logra êxito em 

razão da limitação de informação (assimetria informacional), bem como da incapacidade de 

processamento pelo ser humano de toda informação disponível sobre um determinado assunto. 

Sob essa ótica, a própria mente humana e sua racionalidade se mostram como um recurso 

escasso (RIBEIRO, 2016, p. 62-63).  

Como consequência da racionalidade limitada, Oliver E. Williamson (2002) adverte 

sobre a impossibilidade de se intervir seletivamente nas relações econômicas. Diante da 
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incapacidade de se prever todos os eventuais efeitos de uma determinada opção, podem surgir 

consequências imprevistas, o que também se estende ao caso da intervenção estatal como 

política pública. Por essa razão, é natural que se enfrentem problemas inéditos ao longo da 

aplicação de uma determinada política. 

A partir da constatação de que a racionalidade humana é limitada, a necessidade de que 

o Estado tome determinadas decisões pelo cidadão parece uma escolha lógica para que seja 

garantido ao indivíduo o que é melhor para si. Conforme explica Milton Friedman, o 

paternalismo surge, nessa perspectiva, como uma consequência inevitável da incapacidade dos 

indivíduos fazerem escolhas completamente racionais (FRIEDMAN, 1982, p. 35). 

Tal postura, no entanto, deve ser devidamente sopesada com o núcleo mínimo de 

liberdade que deve ser garantido ao cidadão para que não se assemelhe aos animais, que têm o 

destino determinado por seus donos. A intervenção estatal, portanto, deve ser pontual, restrita 

e proporcional à deficiência informacional do cidadão para a tomada de decisões em 

determinadas searas, sem que haja a supressão do núcleo essencial de liberdade do indivíduo, 

abordado no Capítulo 2.  

Conforme Milton Friedman (1982, p. 35), a liberdade não socorre completamente, por 

exemplo, as crianças e os cognitivamente deficientes, de forma que se deve traçar uma linha 

para distinguir pessoas responsáveis e aqueles que não têm condições de fazer todas as escolhas 

por si. Nessa hipótese, é justificável a intervenção estatal na economia para auxiliar e cuidar 

desses indivíduos. 

Surge, nesse prisma, o questionamento a respeito da racionalidade do indivíduo 

acometido de determinada doença e que, em razão dela, se sente premido a adquirir algum 

tratamento, mesmo sem dispor de muito conhecimento e informações para fazer uma escolha 

segura. A urgência imposta pela patologia prejudica sobremaneira a escolha do paciente, que 

também encontra dificuldades inerentes ao desconhecimento médico-científico da sua condição 

e das vantagens e desvantagens dos tratamentos disponíveis. 

Acrescenta-se, ainda, que o cuidado estatal, nesse caso, não se mostra ineficiente, ainda 

que se trate de uma intervenção na economia, uma vez que todos gozam das externalidades 

positivas decorrentes do serviço prestado (FRIEDMAN, 1982, p. 35). A vida em uma sociedade 

melhor é certamente um acréscimo de direitos e liberdades para todos os cidadãos.     

Por essa razão, Milton Friedman (1982, p. 35-36) cede, em alguns casos, no tocante à 

sua oposição à intervenção estatal: 
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A razão paternalista da atividade governamental é, sob muitos aspectos, o 

mais problemático para um liberal; pois envolve a aceitação de um princípio 

de que alguns decidirão por outros, o que ele considera censurável na maioria 

dos casos e que ele corretamente considera como uma marca registrada de 

seus principais oponentes intelectuais, os defensores do coletivismo de uma 

ou outra das suas formas, seja ele comunismo, socialismo ou estado de bem-

estar. No entanto, não adianta fingir que os problemas são mais simples do 

que de fato são. Não há como evitar a necessidade de alguma medida de 

paternalismo (tradução nossa).32 

 

Por essa razão, o caso dos doentes também deve ser visto com muita cautela. Conforme 

será tratado no próximo capítulo, sua vulnerabilidade – inclusive informacional – pode conduzir 

à suposição de que eles não podem tomar as decisões por si a respeito de seu tratamento. 

Todavia, tal exame deve passar sob o crivo das teorias e fundamentos abordados até o presente 

momento, a fim de identificar os efeitos da intervenção estatal reguladora do mercado de 

medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Texto original: The paternalistic ground for governmental activity is in many ways the most troublesome to a 

liberal; for it involves the acceptance of a principle that some shall decide for others which he finds objectionable 

in most applications and which he rightly regards as a hallmark of his chief intellectual opponents, the proponents 

of collectivism in one or another of its guises, whether it be communism, socialism, or a welfare state. Yet there 

is no use pretending that problems are simpler than in fact they are. There is no avoiding the need for some 

measure of paternalism. 
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4 INTERVENÇÃO ESTATAL E PROMOÇÃO DE DIREITOS 

 

4.1 LIBERDADE COMO POLÍTICA PÚBLICA 

 

A partir do instrumental teórico exposto, anteriormente, cumpre abordar a eficiência de 

políticas públicas para a promoção de direitos. Assim, contrapõe-se o uso da liberdade à ação 

interventiva do Estado.  

De forma geral, a liberdade e o livre mercado são defendidos como mais eficientes para 

a maximização de direitos, conforme exposto ao longo do trabalho. A partir da natureza 

instrumental da liberdade para gerar novas liberdades (SEN, 2010, p. 201) e em conformidade 

com o pensamento liberal clássico (SMITH, 2007, p. 16), maior liberdade sempre resulta em 

mais direitos.  

Sob esse fundamento, observa-se que a intervenção estatal apenas se justifica quando 

há falhas de mercado, ou seja, quando a liberdade não gera os melhores resultados para os 

cidadãos (FRIEDMAN, 1982, p. 31), o que deve ocorrer por conta dos custos de transação 

envolvidos.  

Ainda assim, os agentes, por autocomposição, normalmente têm maior potencial que o 

Estado para alocar e eliminar custos de transação, posto que esse, quando intervém, altera o 

equilíbrio pré-existentes e pode criar novos problemas a serem resolvidos. Logo, o Estado 

somente deverá intervir quando as partes não possam atingir seus objetivos sem sua ajuda 

(CALIENDO, 2009). 

Para a avaliação da eficiência da liberdade, analisam-se dados e estatísticas globais. 

Anualmente, a Fundação Heritage elabora o Index of Economic Freedom (Índice da Liberdade 

Econômica), que consiste em uma lista dos países mais livres economicamente do mundo.33 

Em sua versão de 2019, entre os 20 (vinte) países mais livres, ordenadamente, figuram aqueles 

listados do lado esquerdo do quadro abaixo.  

Por sua vez, ao lado direito constam, também de forma ordenada, a lista dos países com 

o melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do ano de 2018, o qual é 

calculado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD): 

 

 

 
33 Disponível em: https://www.heritage.org/index/ranking. Acesso em: 25 de nov. 2019. 

https://www.heritage.org/index/ranking
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Quadro 1 – Índice da Liberdade Econômica. 

Índice de Liberdade Econômica 

2019 (Valores entre 0,00 e 10,0)  

Posição IDH 2018 – referente aos dados de 

2017 (valores de 0 a 1) 

Hong Kong (90,2) 1º Noruega (0,953) 

Singapura (89,4) 2º Suíça (0,944) 

Nova Zelândia (84,4) 3º Austrália (0,939) 

Suíça (81,9) 4º Irlanda (0,938) 

Austrália (80,9) 5º Alemanha (0,936) 

Irlanda (80,5) 6º Islândia (0,935) 

Reino Unido (78,9) 7º Hong Kong (0,933) 

Canadá (77,7) 8º Suécia (0,933) 

Emirados Árabes Unidos (77,6) 9º Singapura (0,932) 

Taiwan (77,3)34 10º Holanda (0,931) 

Islândia (77.1) 11º Dinamarca (0,929) 

Estados Unidos da América (76,8) 12º Canada (0,926) 

Holanda (76,8) 13º Estados Unidos da América (0,924) 

Dinamarca (76,7) 14º Reino Unido (0,922) 

Estônia (76,6) 15º Finlândia (0,920) 

Georgia (75,9) 16º Nova Zelândia (0,917) 

Luxemburgo (75,9) 17º Bélgica (0,916) 

Chile (75,4) 18º Lichtenstein (0,916) 

Suécia (75,2) 19º Japão (0,909) 

Finlândia (74,9) 20º Áustria (0,908) 

Fonte: HERITAGE, Fundação (2019). Adaptação do autor (2020). 

 

Na metodologia35 para apurar o Índice de Liberdade Econômica (HERITAGE, 2019), a 

fundação considera doze componentes que se dividem em quatro categorias: i) efetividade do 

ordenamento jurídico (proteção ao direito de propriedade, efetividade judicial e nível de 

corrupção estatal); ii) tamanho do Estado (gastos públicos, carga fiscal e saúde fiscal); iii) 

eficiência regulatória (liberdade empresarial, liberdade laboral e liberdade monetária), e; iv) 

livre mercado (liberdade de comércio, liberdade de investimento e liberdade das instituições 

financeiras).  

Nota-se que os critérios utilizados para o cálculo do Índice de Liberdade Econômica 

(ILE) se associam, em suma, a questões econômicas e de mercado. Não são considerados 

critérios relacionados ao efetivo exercício dos direitos pelos cidadãos, mas apenas como são 

 
34 IDH não avaliado pelo PNUD. 
35 Disponível em: https://www.heritage.org/index/pdf/2019/book/methodology.pdf. Acesso em: 25 de nov. 2019. 
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idealizadas e executadas políticas públicas para a promoção de direitos por meio da liberdade 

econômica. 

Diferentemente, o IDH foi projetado por Mahbub ul Haq em colaboração com Amartya 

Sen e é calculado a partir de três dimensões básicas da vida humana: renda, educação e saúde 

(PNUD, 2018).36 Entende-se, portanto, que o cálculo foca no acesso a bens e no efetivo 

exercício de direitos pelos indivíduos, o que evidencia uma abordagem mais concreta que a 

proposta no ILE.  

Para seu cálculo, utiliza-se o acesso à renda e também a dois direitos sociais (i.e., saúde 

e educação), chamados de direitos de segunda geração e prestacionais. Salienta-se que os 

direitos possuem grande valor em si, mas também exercem um papel relevante na geração de 

direitos reflexos e na melhoria da qualidade de vida, influenciando positivamente a economia. 

Em última análise, o índice se presta a examinar a possibilidade de um cidadão de determinado 

país de ter acesso a direitos e qualidade de vida.  

Quando comparados os índices, no entanto, verifica-se que a liberdade econômica gera 

reflexos no IDH. Ainda que o ILE considere critérios mais voltados ao livre mercado, seus 

reflexos podem ser sentidos no efetivo exercício de direitos pelos cidadãos. Entre 19 (dezenove) 

dos 20 (vinte) países mais livres economicamente, conforme o ILE 2019 – Taiwan não teve seu 

IDH calculado pelo PNUD – 14 (quatorze) se encontram entre aqueles onde melhor se vive, a 

partir dos dados do Relatório do IDH de 2018 (UNDP, 2018), calculado a partir dos dados 

obtidos até 2017.  

Ainda, com relação aos demais 5 (cinco) países, a maior parte se encontra bem 

posicionada: Estados Árabes Unidos (34º lugar); Estônia (30º lugar); Luxemburgo (21º lugar); 

e, Chile (44º lugar). Apenas a Georgia (70º), entre todos os países economicamente mais livres, 

se encontra abaixo dos 50 (cinquenta) países com melhor qualidade de vida, conforme o IDH 

2018, o que se deve à grande desigualdade de renda ainda existente no país (PNUD, 2019). 

A fim de abordar os dados de forma mais dinâmica, pode-se também considerar o 

avanço de países com posição geográfica semelhante, comparando aqueles que adotaram 

políticas econômicas mais livres com aqueles onde prevaleceu a intervenção estatal. Abaixo, 

segue lista exemplificativa, que mostra os dados de 10 (dez) países, divididos em 5 (cinco) 

continentes, onde são medidos os efeitos da liberdade econômica sobre a qualidade de vida dos 

indivíduos. Os dados apresentam a comparação entre países do mesmo continente, para excluir 

variáveis que não possam ser facilmente sopesadas comparativamente. 

 

 
36 Disponível em: https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html. Acesso em: 25 de nov. 2019. 
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Quadro 2 – Liberdade econômica sobre a qualidade de vida dos indivíduos. 

Continente Países IDH 2007 IDH 2017 Variação ILE 2019 

América do Sul Chile 0,701 0,843 +0,142 18º 

Brasil37 0,705 0,759 +0,054 150º 

América do Norte Canadá 0,897 0,926 +0,029 8º 

EUA 0,905 0,924 +0,019 12º 

Europa Estônia 0,839 0,871 +0,032 15º 

Ucrânia 0,729 0,751 +0,022 147º 

África Ruanda 0,445 0,524 +0,079 32º 

Burundi 0,361 0,417 +0,056 162º 

Ásia Butão 0,535 0,612 +0,077 74º 

Vietnam 0,632 0,694 +0,062 128º 

Fonte: Adaptação do autor (2020). 

 

Tais considerações são relevantes e representam um grande indicativo do poder da 

liberdade econômica para a promoção de direitos. Todavia, verifica-se que há também situações 

em que países mais intervencionistas economicamente atingiram crescimento maior de IDH, 

mesmo em relação a países que aplicam mais veementemente políticas públicas de liberdade 

econômica. Abaixo, segue comparação entre 4 (quatro) países asiáticos:  

 

Quadro 3 – Comparativo IDH elevado e aplicabilidade de Políticas Públicas. 

País 2007 2017 Variação ILE 2019 

Catar 0,830 0,856 +0,026 28ª 

Omã 0,764 0,821 +0,057 88ª 

Singapura 0,878 0,932 +0,054 2ª 

Camboja 0,513 0,582 +0,069 105ª 

Fonte: Adaptação do autor (2020). 

 

Na comparação entre Singapura e Camboja, em um primeiro momento, é preciso 

destacar que eles se encontram em posições muito distantes dentro do ranking, o que fragiliza 

qualquer comparação, posto que pequenas mudanças podem ser drasticamente positivas para 

aqueles menos desenvolvidos, ao passo que aqueles com IDH mais alto enfrentam dificuldade 

na escolha entre duas políticas positivas para encontrar a que seja melhor. 

 
37 No Relatório de IDH do ano de 2018, referente aos dados de 2017, o Brasil figurou em 79º lugar. 
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Não obstante, cumpre reconhecer que a liberdade econômica não representa a solução 

para todos os problemas e situações. Em parte, porque ela não engloba todas as formas de 

liberdade e, conforme ensina Amartya Sen (2010), a seara econômica não representa o todo, 

porque não se pode medir a qualidade de vida em um país apenas a partir de seu sucesso 

financeiro. Todos os direitos podem exercer papel instrumental na promoção de outros direitos, 

o que implica que a liberdade deve ser vista de forma ampla.  

Sob esse prisma, destaca-se outro índice de aferição de liberdade, The Human Freedom 

Index (Índice da Liberdade Humana), realizado por Ian Vásquez e Tanja Porcnik, por meio do 

Cato Institute, Fraser Institute e Friedrich Naumann Foundation for Freedom. O índice 

considera, além de temas relacionados à liberdade econômica (e.g. tamanho do Estado, 

liberdade de comércio, etc.), questões atinentes à liberdade pessoal dos cidadãos. Tais critérios 

não dependem, diretamente, dos temas econômicos. Entre eles, encontram-se a liberdade 

religiosa, liberdade de expressão, segurança, direitos de propriedade, igualdade de gênero, 

liberdade de identidade, liberdade de relacionamento, entre outros (VASQUEZ; PORCNIK, 

2018, p. 17-18). 

O índice, portanto, avalia a liberdade de uma perspectiva mais abrangente, deixando o 

liberalismo clássico, para encampar o liberalismo de Amartya Sen (2010), que defende a 

liberdade como a possibilidade do indivíduo de concretizar seus direitos e viver a vida que 

acredita digna, acentuando o aspecto instrumental da liberdade na promoção de outras 

liberdades. 

Propõe-se, então, a comparação entre os resultados do IDH e do Índice da Liberdade 

Humana (ILH), nos moldes feitos previamente entre o IDH e o ILE. Segue quadro abaixo, 

listados à esquerda, os 20 (vinte) países no topo do ILF 2019 e, à direita, os 20 (vinte) melhores 

posicionados no IDH 2018:  

 

Quadro 4 – Comparativo: resultados do IDH e do ILH. 

ILH 2018 (dados de 2016) IDH 2018 (dados de 2017) 

1º Nova Zelândia 1º Noruega 

2º Suíça 2º Suíça 

3º Hong Kong 3º Austrália 

4º Austrália 4º Irlanda 

5º Canadá 5º Alemanha 

6º Holanda 6º Islândia 
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6º Dinamarca 7º Hong Kong 

8º Irlanda 8º Suécia 

8º Reino Unido 9º Singapura 

10º Finlândia 10º Holanda 

10º Noruega 11º Dinamarca 

10º Taiwan38 12º Canada 

13º Alemanha 13º EUA 

14º Estônia 14º Reino Unido 

15º Luxemburgo 15º Finlândia 

16º Áustria 16º Nova Zelândia 

17º EUA 17º Bélgica 

17º Suécia 18º Lichtenstein 

19º Malta 19º Japão 

20º Lituânia 20º Áustria 

Fonte: Adaptação do autor (2020). 

 

Quando comparados o ILH com o IDH, as semelhanças entre as listas são ainda mais 

evidentes. Entre os doze países listados até a décima posição do ILH, todos se encontram na 

lista dos melhores IDHs, exceto o Taiwan, cujo índice não foi calculado pelo PNUD. Ainda, 

com relação aos 19 (dezenove) países que oferecem maior liberdade ao cidadão – excluído 

novamente o Taiwan – apenas 4 (quatro) não estão entre os 20 (vinte) melhores IDHs, e todos 

estão bem posicionados no ranking: Luxemburgo (21º), Malta (29º), Estônia (30º) e Lituânia 

(35º).  

Diante de tais dados, verifica-se com clareza a interrelação entre direitos e liberdades, 

que ostentam valor em si e também um valor instrumental. Isso, pois o ILH é calculado a partir 

de 37 (trinta e sete) formas de liberdades, direitos tradicionalmente associados à primeira 

geração de direitos. Não são considerados, diretamente, direitos prestacionais e sociais, tais 

como saúde e educação (VASQUEZ; PORCNIK, 2018, p.16-17). Por sua vez, o IDH é baseado 

em três critérios distintos: renda, saúde e educação. Esses últimos são direitos prestacionais, 

associados à segunda geração de direitos humanos (UNDP, 2018).39 

Os índices distinguem-se, obviamente, em sua metodologia, considerando que um afere 

predominantemente direitos sociais e econômicos, enquanto o outro calcula liberdades. Não 

 
38 IDH não avaliado pelo PNUD. 
39 Disponível em: https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html. Acesso em: 25 de nov. 2019. 
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obstante, a coincidência dos países no topo de ambas as listas não deixa dúvidas quanto à 

afirmação de que os direitos possuem não apenas valor em si, mas devem ser reciprocamente 

considerados, em função do papel instrumental que exercem na promoção de novos direitos e 

liberdades. Assim, quanto mais direitos e liberdade se garante aos indivíduos, mais se vislumbra 

que eles tenham acessos a novos direitos e liberdades.  

A partir da premissa acima, deduz-se por qual razão as liberdades são mais eficientes 

para a promoção de novos direitos, considerando que elas são, geralmente, menos custosas, 

ainda que todos os direitos apresentem custos (NABAIS, 2015). Logo, sua promoção é mais 

fácil e, por consequência, traz consigo o valor agregado das demais liberdades e direitos que 

estimula, gerando qualidade de vida de forma mais simples.  

Há fortes indícios que corroboram a ideia de que a liberdade é mais eficiente na 

promoção de direitos que a intervenção estatal. Nesse sentido, explica o relatório do ILH 2018 

(VASQUEZ; PORCNIK, 2018, p. 10), onde também se reforçou a relação entre liberdades e 

direitos, conforme trecho que segue: 

 

Os defensores da liberdade promovem duas linhas de argumento fundamentais 

para a liberdade. A primeira é que os indivíduos têm o direito intrínseco de 

fazer suas próprias escolhas. Este é essencialmente um argumento da ideia do 

Direito Natural. A segunda é que a liberdade produz melhores resultados 

econômicos e sociais do que a repressão. Esta é uma realidade empiricamente 

demonstrada. Se a China permanecer em seu atual caminho autoritário, será 

um teste da segunda proposição e, portanto, da capacidade da China de 

propagar a repressão imperialista globalmente. O passado e o presente 

sugerem que a segunda proposição de liberdade será válida. Como mostrado 

nesta publicação, a liberdade está associada a muitos resultados positivos e 

falta de liberdade, com vidas piores para as pessoas. Portanto, se os regimes 

autoritários da China e de outras nações produzirem falhas e desilusões, como 

os regimes autoritários fazem a longo prazo, outra onda de liberdade pode 

chegar à costa. Mas as escalas de tempo aqui são medidas em décadas, não em 

anos. Essa é uma das principais razões pelas quais esta publicação é tão 

importante. Ele fornece informações cruciais e objetivas sobre o estado e a 

evolução da liberdade globalmente (tradução nossa).40 

 
40 Texto original: Freedom advocates promote two fundamental lines of argument for freedom. The first is that 

individuals have the intrinsic right to make their own choices. This is essentially an argument from the idea of 

Natural Law. The second is that freedom produces better economic and social results than repression does. This 

is an empirically demonstrated reality. If China remains on its current authoritarian path, it will be a test of the 

second proposition and thus of China’s ability to propagate imperialist repression globally. The past and the 

present suggest that the second freedom proposition will hold. As shown in this publication, freedom is 

associated with many positive outcomes and lack of freedom, with worse lives for people. So if China’s and 

other nations’ authoritarian regimes produce failures and disillusionment, as authoritarian regimes do in the 

long run, another freedom wave may wash ashore. But time scales here are measured in decades, not years. 

That is a key reason this publication is so important. It provides crucial and objective information on the state 

and evolution of freedom globally. My compliments to authors Ian Vásquez and Tanja Porčnik. 
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Em decorrência das conclusões supra, o ordenamento jurídico deve primar pela garantia 

da liberdade e pelo direito do livre desenvolvimento da personalidade, em razão do baixo custo 

e, portanto, maior eficiência para a promoção de direitos.  

 

4.2 INTERVENÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA 

 

Ressalta-se, no entanto, que a liberdade do indivíduo não é ilimitada. Conforme exposto 

no Capítulo 2, é dever do ordenamento jurídico estabelecer os limites da liberdade individual e 

a forma como os direitos dos indivíduos devem se conformar entre si, quando entram em 

conflito.  

A uma, pois o ordenamento jurídico deve preservar o núcleo essencial de liberdade do 

indivíduo, o que lhe garante proteção contra os outros e contra si mesmo. A liberdade nuclear 

do cidadão, cujo exercício não ameaça a liberdade de terceiros (ALEXY, 2008, p. 360-363), é 

essencial para a identificação do indivíduo com sua condição humana, razão pela qual não pode 

ser suprimida. 

A duas, porque o direito geral de desenvolvimento da personalidade de um indivíduo 

limita o direito do outro. Observa-se que o núcleo essencial da liberdade de uma pessoa deve 

ser protegido, sob pena de sacrifício de sua dignidade, o que, em última análise, significa que a 

dignidade de um indivíduo configura um limite da liberdade de outros (CANTALI, 2009, p. 

209-215). 

Ainda, diante da escassez de recursos, a justiça demanda que a estrutura jurídica também 

seja eficiente, a fim de maximizar direitos e liberdades. Não obstante, a eficiência implica o 

sacrifício parcial de direitos de alguns indivíduos – que devem ser oportunamente compensados 

por seu prejuízo – em prol da maximização dos direitos da coletividade, consoante a definição 

de eficiência de Kaldor-Hicks (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 668-669). Logo, cabe ao 

ordenamento jurídico alinhar os direitos e deveres de cada indivíduo dentro de uma política 

pública para que a eficiência maximize direitos, ao mesmo tempo que os agravos e benefícios 

sejam distribuídos entre as partes de forma justa.  

A escolha da política pública deve se pautar nos custos de transação envolvidos que 

levam à ineficiência do uso da liberdade como política pública em determinadas áreas. Por 

exemplo, conforme abordado no item 3.4.1 deste trabalho, por vezes o agente não faz as 

melhores escolhas para si ou para a sociedade, em função de sua racionalidade limitada e dos 

vieses informacionais que possui. Nesse caso, suas decisões não serão eficientes, demandando 

intervenção estatal para proteger seus direitos e os de terceiros, seja contra outrem ou contra si. 
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Da mesma forma, as externalidades também devem ser racionalmente observadas, já 

que o uso da liberdade como política pública pode resultar em onerosidade excessiva sobre um 

indivíduo e uma distribuição injusta dos benefícios por ela produzidos. Por exemplo, em se 

tratando de direitos que produzem externalidades positivas (e.g. saúde e educação), o Estado 

pode intervir para reduzir os custos e custos de transação envolvidos no seu financiamento, 

além de garantir que todos tenham acesso, vez que assim há um ganho a toda a sociedade. 

Nesse sentido, Stephen Holmes e Cass Sunstein (2019, s.p.) explicam que investimentos 

como em educação não significam meramente uma tentativa de auxiliar os menos privilegiados, 

mas uma política pública com vistas a desenvolver habilidades humanas, que também 

promovem a própria economia e, de forma geral, o funcionamento do Estado e da comunidade. 

Nota-se, portanto, que a função do Direito e de todas as modalidades de intervenção 

estatal é a de reduzir, eliminar ou modular os custos de transação, como diz Caliendo (2009), 

que levariam à ineficiência da opção pelo uso do livre mercado ou do exercício da liberdade 

como política pública, além de que tais custos poderiam resultar em uma distribuição injusta 

dos benefícios e agravos dela resultantes. 

A dificuldade, no entanto, se impõe em determinar quais as circunstâncias em que a 

liberdade se mostra ineficiente.41 Ademais, há casos em que há mais de uma política eficiente, 

embora uma possa ser mais eficiente e justa que outra. Sabe-se que a liberdade, em geral, é 

mais eficiente, mas há casos que a intervenção estatal se faz necessária, conforme explica 

Milton Friedman (1982, p. 31)42: 

 

O papel do governo que acabamos de considerar é fazer algo que o mercado 

não pode fazer por si mesmo, a saber, determinar, arbitrar e fazer cumprir as 

regras do jogo. Também podemos querer fazer por meio do governo algumas 

coisas que podem ser feitas através do mercado, mas que condições técnicas 

ou semelhantes dificultam o processo. Tudo isso se reduz a casos em que a 

troca estritamente voluntária é extremamente cara ou praticamente 

impossível.  

 
41 Robert Cooter e Thomas Ulen (2016, p.38-42) atribuem as falhas de mercado a quatro situações: i) mercados 

monopolísticos; ii) externalidades; iii) bens públicos, cujo consumo por um indivíduo não exclui outros ou 

quando for difícil excluir o caronismo; e, iv) assimetrias informacionais severas. Não obstante, todos dizem 

respeito a custos de transação, conforme definição oportunamente abordada, razão pela qual se optou por uma 

abordagem mais ampla. 
42 Texto original: The role of government just considered is to do something that the market cannot do for itself, 

namely, to determine, arbitrate, and enforce the rules of the game. We may also want to do through government 

some things that might conceivably be done through the market but that technical or similar conditions render it 

difficult to do in that way. These all reduce to cases in which strictly voluntary exchange is either exceedingly 

costly or practically impossible. There are two general classes of such cases: monopoly and similar market 

imperfections, and neighborhood effects. 
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Conclui-se, portanto, que o ordenamento jurídico (bem como as demais modalidades de 

intervenção estatal) se mostra como um instrumento eficiente para moldar o exercício da 

liberdade e demais direitos, a fim de proteger o núcleo essencial da liberdade individual e 

permitir o livre desenvolvimento da personalidade, ao mesmo tempo que elimina custos de 

transação e garante eficiência para maximizar a promoção e distribuição de direitos e 

liberdades, bem como garantir uma distribuição justa de seus benefícios e agravos. 

Por sua vez, para determinar a necessidade de intervenção estatal, pode-se utilizar o 

método trazido por Ejan Mackaay e Stephane Rousseau (2015, p. 666-668), abordado no item 

3.4, que consiste em três etapas: 1. Prever os efeitos a serem produzidos pela norma; 2. Explicar 

a existência de determinadas normas; e, 3. Decidir quais regras devem existir. 

Lembra-se que, na primeira etapa, determinam-se os efeitos da norma – diretos ou por 

ricochete – inclusive sob a perspectiva de que direitos são instrumentos para maximização de 

outros direitos. 

Na segunda etapa, cumpre ao pesquisador comparar os efeitos avaliados para apurar o 

nível de eficiência da norma. Por fim, na última etapa, compara-se a política pública em 

comento com o uso de outras políticas que possam ser utilizadas para a mesma situação, a fim 

de encontrar aquela que é mais eficiente ou, ainda, entre diversas opções eficientes, qual 

também é justa. 

A partir da construção teórica em comento, pode-se buscar aferir o nível de eficiência 

de diversas políticas públicas intervencionistas. O instrumental disponibilizado pela AED e a 

consciência do papel instrumental dos direitos conduz a uma aferição mais adequada da sua 

eficiência, como será feito quanto à regulação do mercado de medicamentos.  

 

4.3 REGULAÇÃO SANITÁRIA E A PROMOÇÃO DE SAÚDE 

 

Como exemplo da aplicação das ideias expostas anteriormente, passa-se ao estudo do 

mercado farmacêutico, em especial da regulação sanitária que determina – entre diversas outras 

atribuições – quais medicamentos podem ser produzidos e comercializados no Brasil. 

Precisamente, tenta-se precisar o potencial da regulação, como política pública aplicada neste 

setor econômico para promover direitos. 

No Brasil, a regulação do ramo da saúde é realizada pelo Estado precipuamente para 

promover a saúde. Para tanto, se vale da criação de normas cogentes – intervenção diretiva – 

de forma que impõe condutas, fiscaliza seu cumprimento, aplica sanções, mas busca conservar 
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o funcionamento do mercado conforme suas regras (CALCIOLARI, 2008). Sobre a regulação, 

em geral, sintetiza-se conforme segue: 

 

Em suma, o direito regulatório – que ‘especifica coercitivamente a conduta 

social em ordem à consecução de determinados fins materiais’ – caracteriza-

se pelo primado da racionalidade material relativamente à racionalidade 

formal e pode ser definido de acordo com os seguintes aspectos: no plano de 

sua função, é um direito associado às exigências de direção e conformação 

social, próprias do Estado Social; no de sua legitimação, é um direito onde 

assumem fundamental relevo os efeitos sociais despoletados pelas suas 

próprias regulações conformadoras e compensadoras; finalmente, no plano de 

sua estrutura, o direito regulatório afigura-se como um direito 

‘particularístico’, finalisticamente orientado e tributário das ciências sociais 

(TEUBNER, 1988). 

 

As tentativas – inclusive internacionais – de regular a saúde já podiam ser sentidas desde 

o século XIX. Em 1851, ocorreu a primeira Conferência Sanitária de Paris, que buscava 

harmonizar a legislação dos países sobre questões relacionadas à saúde, notadamente quanto ao 

procedimento de quarentena. Nos anos subsequentes, outras edições da conferência ocorreram, 

quando foram discutidos temas como doenças e a prevenção de pragas (OMS, 2019).  

Ao longo do tempo e com a evolução da medicina, os países passaram a se dedicar mais 

à regulação da saúde e sua garantia a todos. Diante do fenômeno da especialidade e regulação, 

surgiram diversas agências reguladoras da saúde na América Latina, nas últimas três décadas, 

em países como Chile, México, Cuba, Costa Rica, Peru e Uruguai. Tal fenômeno se deve à 

tentativa de revisão, aconselhamento e recomendação para os governos sobre as políticas 

públicas de saúde a serem adotadas, considerados os frequentes avanços tecnológicos da área 

(KOÇKAYA; WERTHEIMER, 2016). 

No Brasil, também, o modelo regulador sofreu diversas modificações desde a década de 

1960. Em um primeiro momento, a Lei 3.820/60 criou o Conselho Federal e os Conselhos 

Estaduais de Farmácia. Mais tarde, em 1973, surge a Lei 5.991/73, que trata sobre questões 

sanitárias dos comércios farmacêuticos e onde podem ser comercializados. Cumpre destacar o 

art. 4º, II daquela lei, onde se define medicamento como o “produto farmacêutico, tecnicamente 

obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico”.  

Posteriormente, a Lei 6.360/76 instituiu normas básicas de registro de medicamentos 

que foram devidamente adaptadas à medida que houve desenvolvimento industrial e 
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tecnológico. No total, 10 (dez) instrumentos normativos trouxeram alterações legislativas para 

a Lei 6.360/76 e outros sete a regulamentaram direta ou indiretamente.43 

Há, ainda, diversas outras leis que, direta ou indiretamente, inovaram na ordem jurídica 

no tocante à regulação de medicamentos, entre os quais se encontram: Lei 8.080/90, Lei 

9.787/99, Lei 10.213/01, Lei 10.669/03, Lei 13.021/14 e o Decreto-Lei 2.848/40 (Código 

Penal). 

Na pirâmide legislativa brasileira, a regulação de medicamentos encontra suporte no 

próprio texto constitucional, especialmente entre os arts. 196 e 200.44 A CRFB trata, 

 
43 Dados obtidos no sítio virtual do Planalto. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao. 

nsf/Viw_Identificacao/lei%206.360-1976?OpenDocument. Acesso em: 06 de dez. 2019. 
44 CRFB. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 

sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 

privado. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com 

direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade. § 1º. O sistema único de 

saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. § 2º A União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da 

aplicação de percentuais calculados sobre:I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício 

financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o 

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, 

inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; III - no 

caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e 

dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. § 3º Lei complementar, que será reavaliada 

pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; II - os 

critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das 

disparidades regionais; III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal; IV - (revogado) . § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde 

poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo 

público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos 

de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, 

competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. § 6º Além das hipóteses previstas no § 

1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de 

agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de 

descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. Art. 199. A assistência à saúde 

é livre à iniciativa privada. § 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema 

único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 

entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. § 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 

subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. § 3º É vedada a participação direta ou indireta de 

empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. § 4º A lei 

disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas 

para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de 

outras atribuições, nos termos da lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 

para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e 
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inicialmente, em seu art. 196, sobre o direito à saúde, onde incumbe ao Estado o dever de 

promovê-la mediante políticas sociais e econômicas. Em seguida, no art. 197, desenha a 

estrutura de prestação de serviços de saúde no país, dispondo que atuarão em sua execução os 

agentes públicos e privados, além de impor ao Estado o dever de regulamentação, na forma de 

lei.  

Sob esse prisma, observa-se que a ordenamento pátrio não deu ao gestor público a opção 

por uma postura completamente absenteísta para a promoção de saúde. Lembra-se que as 

políticas públicas devem ser desenvolvidas a partir da ossatura jurídica disponível, conforme 

explicaram Clève (2006) e Bucci (2006, p. 34), o que implica que não seria possível – dentro 

do ordenamento hoje vigente – apenas deixar que o livre mercado, sem qualquer intervenção 

estatal, promova saúde. É imposta a participação do Estado como regulador. 

Por fim, a CRFB corrobora esse argumento, quando seu art. 200 cita as atribuições do 

Sistema Único de Saúde (SUS), entre as quais estão: controle e fiscalização de medicamentos 

(inciso I); ações de vigilância sanitária e epidemiologia (II); e, produção e utilização de 

substâncias psicoativas, tóxicas ou radioativas (VII). 

A fim de exercer tais atividades, a Lei 6.360/76, mencionada anteriormente, já 

instrumentalizava políticas reguladoras. Todavia, posteriormente, durante uma forte onda de 

regulação na década de 90, surgem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar, respectivamente em 1998 e 2000. Sobre seus 

objetivos, argumenta Ricardo Calciolari (2008): 

 

A atuação regulamentar dessas agências visa a esclarecer mais detidamente o 

exercício do seu poder de Polícia, seu âmbito de atuação. Assim, através 

destes regulamentos, estabelecem-se desde a formação de carteiras de clientes 

de seguros de saúde até proibição de substâncias e medicamentos. Esse poder 

regulamentar, além de instrumentalizar políticas públicas na área sanitária, 

possibilita o efetivo controle e ponderação dos riscos sanitários, posto que fica 

alheio a um processo legiferante moroso, que não acompanha nem as 

inovações tecnológicas da Saúde (no caso da vigilância sanitária) nem as 

oscilações constantes do mercado financeiro (no caso dos planos de saúde 

privados). 

 

outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador; III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; IV - participar da formulação da 

política e da execução das ações de saneamento básico; V - incrementar, em sua área de atuação, o 

desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 

controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; VII - participar do controle 

e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos; VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
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O contexto de sua criação era de muita desconfiança sobre a indústria farmacêutica, em 

razão de diversos incidentes que haviam ocorrido nos anos anteriores.45 Conforme se verifica, 

a intenção era a de criar estruturas com maior autonomia e afastar a influência política 

exacerbada. A Medida Provisória 1.791 de 30 de dezembro de 1998 que, posteriormente, se 

tornou a Lei 9.782/99, foi o instrumento normativo de origem do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária (SILVA et al., 2018).  

O diploma legal em questão compreende um conjunto de medidas executadas pela 

administração pública – direta e indireta – relativas à regulação, normatização, controle e 

fiscalização na área de vigilância sanitária, segundo o seu art. 1º. Em sequência, conforme o 

art. 2º e seguintes do mesmo diploma, o poder regulatório é distribuído entre todos os órgãos 

do poder executivo federal, inclusive com a criação da ANVISA, que se consubstancia em 

forma de autarquia em regime especial, que desfruta de poderes normativos e prerrogativas para 

o exercício de seu mister. 

Embora se saiba que a liberdade, em regra, é mais eficiente para a promoção de saúde, 

algum nível de intervenção se justifica para eliminar falhas de mercado, conforme exposto 

anteriormente. É com a finalidade de eliminar tais falhas que o ordenamento jurídico cria a 

estrutura regulatória em questão. Assim, para melhor elucidar a questão, cumpre destacar 

algumas peculiaridades do mercado farmacêutico. 

A primeira diz respeito aos agentes envolvidos, uma vez que não figuram na negociação 

apenas os pacientes e os produtores de medicamentos. Há de se considerar a presença dos 

médicos e planos de saúde, que alteram substancialmente a relação entre oferta e demanda e, 

consequentemente, o processo de formação dos preços. No Brasil, o SUS – que compreende 

todos os entes federativos – desempenha papel relevante no processo em questão, já que é 

 
45 Conforme contam Silva, Costa e Lucchese (2018): Ao final dos anos 1990, o Brasil acumulava muitos eventos 

negativos relacionados à área de atuação da VS, com grande destaque na mídia nacional e internacional. Entre 

1996 e 1998, a falsificação de medicamentos agravou-se; o Ministério da Saúde (MS) registrou 172 casos, entre 

eles medicamentos de grande consumo como o Androcur® (acetato de ciprosterona), o Epivir® (lamivudina) e 

o Invirase® (saquinavir). Roubos de cargas de medicamentos, venda de medicamentos ilegais (sem registro no 

Brasil ou contrabandeados) e medicamentos de baixa qualidade ou validade vencida formavam um quadro de 

grande preocupação e insegurança com os medicamentos no País. A tragédia radioativa de Goiânia (GO) em 

1987, devido ao abandono de uma ampola de Césio anteriormente utilizada por um serviço de radioterapia; os 

óbitos de idosos na Clínica Santa Genoveva, em 1996, no Rio de Janeiro (RJ); de 71 pacientes de duas clínicas 

de hemodiálise, em Caruaru (PE), em 1996, devido à contaminação da água por algas as mortes de 85% dos 

bebês recém-nascidos no Hospital Infantil N. Senhora de Nazaré, em 1996, em Boa Vista (RR); os 82 registros 

de problemas com o uso do soro Ringer Lactato, com 32 óbitos de pacientes de hospitais da rede privada em 

Recife (PE), em 1997, vítimas de acidentes tromboembólicos pela contaminação de soro do laboratório 

Endomed;® e o caso da “pílula de farinha”, em 1998, com o anticoncepcional Microvlar®, da Schering do 

Brasil, principalmente em São Paulo, entre outros, marcaram a saúde pública e expressaram a fragilidade da 

regulação sanitária da época13. Nos estados e municípios a situação não era diferente, com estruturas acanhadas 

e insuficientes para o cumprimento da missão da VS, prevista na legislação do SUS. A situação trazia muitos 

riscos à saúde e incomodava até o setor produtivo, pela incerteza e demora da ação institucional. 
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responsável pela dispensação gratuita de medicamentos para toda a população. Logo, a inclusão 

de um medicamento aos protocolos e diretrizes terapêuticas adotados pelo SUS influencia 

sobremaneira o seu consumo no país (KOÇKAYA; WERTHEIMER, 2016).  

A segunda questão reside na incerteza do funcionamento do medicamento, já que sua 

aquisição não indica claramente o benefício que o agente tem para si, mas consiste em uma 

mera expectativa de acréscimo de saúde. Essa premissa altera o equilíbrio do mercado, pois as 

regras de oferta e demanda não devem funcionar como nos casos em que o consumidor almeja 

um determinado produto e espera a utilidade que ele proporcionará (KOÇKAYA; 

WERTHEIMER, 2016).  

Em geral, o consumidor de outros mercados possui o desejo do próprio bem e o 

reconhece por suas características e particularidades, ao passo que os medicamentos são 

unicamente um meio para a obtenção de uma melhor condição de saúde. O consumidor médio 

não dispõe de conhecimento ou instrumental para determinar com precisão a eficácia do 

medicamento e a utilidade que ele está lhe trazendo, de forma que tal análise passa a ser feita 

pelo Estado, por meio das agências tecnológicas e reguladoras de saúde. 

Alerta-se, contudo, que a Organização Pan-Americana de Saúde (escritório regional da 

Organização Mundial de Saúde) realizou avaliação em 2014 das agências de tecnologia da 

saúde na América Latina. e constatou que muitas não cumprem seu papel de assegurar que os 

produtos sejam seguros e de qualidade. No Brasil, no entanto, esse problema não foi 

identificado, já que a ANVISA atingiu nota máxima na avaliação (KOÇKAYA; 

WERTHEIMER, 2016). 

Por fim, o terceiro ponto a ser tratado se relaciona aos efeitos que alguns produtos, como 

vacinas e antibióticos, produzem sobre a saúde de terceiros. Isso, pois o combate à proliferação 

de agentes biológicos não protege apenas o indivíduo que fez o uso do medicamento, mas de 

forma indireta torna menores as chances dos demais indivíduos da comunidade se infectarem 

pela mesma espécie de agente biológico (KOÇKAYA; WERTHEIMER, 2016). Em razão das 

externalidades positivas que geram, a liberdade do agente para fazer uso ou não de 

determinados medicamentos deve ser ponderada de forma mais cuidadosas a fim de garantir a 

promoção de saúde a todos os demais. 

Tais questões alteram a formação do equilíbrio do mercado de medicamentos, gerando 

falhas de mercado. A fim de corrigir tais falhas, surge no ordenamento jurídico brasileiro a 

intervenção estatal no ramo de medicamentos, que pode ser verificada em dois pontos 

principais: acesso dos medicamentos ao mercado brasileiro e preço.  



125 

 

 

 

Quanto ao último, o tema é atualmente regulado pela Câmara de Regulação do Mercado 

de Medicamentos (CMED), órgão da ANVISA. No entanto, o enfoque do presente trabalho não 

abrange a regulação de preços, vez que consiste em tema que merece estudo próprio.46 

Por sua vez, quanto à primeira modalidade, o art. 200 da CRFB impõe o controle dos e 

fiscalização da comercialização e produção de medicamentos de forma expressa. Inclusive, 

observa-se a imposição de que o Estado absorva parte da produção, o que consiste em caso de 

intervenção por participação, conforme definição de Eros Roberto Grau (2018, p. 141-144). 

Quanto à regulação, a Lei 6.360/76, em seu art. 12 veda a industrialização, exposição à 

venda ou entrega ao consumo de qualquer medicamento que ainda não tenha registro ante o 

Ministério da Saúde. A CRFB impõe o controle ao SUS, o que inclui todos os entes da 

federação, mas a restrição legal da atribuição ao Ministério da Saúde – órgão federal – é salutar, 

a fim de evitar registros e regramentos diversos, o que traria dificuldades de acesso às 

informações dos medicamentos e aumentaria ainda mais a assimetria informacional existente. 

O registro em questão é feito, em verdade, pela ANVISA, nos termos do art. 7º, IX da 

Lei 9.782/99, e tem o prazo de até 10 (dez) anos, conforme art. 12, §1º da Lei 6.360/76. O art. 

6º, parágrafo único47, da Lei 6.360/80 ainda implica proibição para o consumo de medicamentos 

sem registro. Observa-se, portanto, que ordenamento pátrio institui controle rígido à 

comercialização, fabricação e consumo de medicamentos, impondo o dever de registro, 

excetuado o caso do art. 8º, §5º48 da Lei 9.782/99. 

As principais razões elencadas para a criação de um sistema regulador rígido, que 

controle a comercialização, fabricação e até mesmo o consumo de medicamentos no país são: 

i) os riscos que a ausência de intervenção estatal pode implicar para outras pessoas, além 

daquela que faz uso dos produtos e serviços medicinais; ii) a proteção dos vulneráveis; e, iii) a 

proteção do próprio consumidor (MAIA; GUILHEM, 2016).  

Em síntese, as três razões em comento podem ser definidas como temas afetos aos custos 

de transação envolvidos na relação entre o fornecedor e o consumidor de medicamentos, em 

especial no tocante a externalidades e à assimetria informacional, conforme conceitos tratados 

 
46 Adverte-se, todavia, que a regulação em questão tem dado sinais de ineficiência e ineficácia, conforme 

concluíram Nathália Molleis Miziara e Diogo Coutinho Rosenthal (2015). Segundo os autores, o limite de 

preços, em geral, é muito superior aos preços praticados efetivamente pelo mercado, o que é parcialmente 

decorrente das dificuldades de se atualizar os limites estabelecidos pela CMED.  
47 Lei 6.360/80. Art. 6º. [...] Parágrafo único. É atribuição exclusiva do Ministério da Saúde o registro e a permissão 

do uso dos medicamentos, bem como a aprovação ou exigência de modificação dos seus componentes. 
48 Lei 9.782/99. Art. 8º [...] §5º A Agência poderá dispensar de registro os imunobiológicos, inseticidas, 

medicamentos e outros insumos estratégicos quando adquiridos por intermédio de organismos multilaterais 

internacionais, para uso em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas. 
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no Capítulo 3. A partir desse cenário, cumpre explorá-las sob a ótica da Análise Econômica do 

Direito (AED) e demais conceitos apresentados anteriormente. 

 

4.3.1 Assimetria informacional e vulnerabilidade do consumidor 

 

Destaca-se, como feito anteriormente, que o consumidor de medicamentos o adquire 

com o objetivo de alcançar uma melhor condição de saúde, mas não tem informações e 

instrumentos para fazer uma avaliação exata da utilidade trazida pelo medicamento. Ademais, 

nem sempre é o próprio paciente que arca com o custo da medicação que pode ser pago, em 

alguns casos, pelo plano ou seguro de saúde, ou, como ocorre no Brasil, pelo Estado por meio 

do SUS, o que implica que suas considerações nem sempre se pautam exclusivamente em uma 

análise de custo-benefício, mas exclusivamente benefício.  

Ainda, quem normalmente escolhe o medicamento que será ministrado ao paciente é o 

profissional de saúde que o trata. Por falta de conhecimento técnico e científico, os cidadãos 

não têm condições de escolher com segurança o medicamento que melhor se adapta à sua 

condição sem o auxílio de um profissional habilitado. 

Vê-se, portanto, que se trata de situação como aquela descrita no item 3.4.3 deste 

trabalho, relativa à limitação da racionalidade do indivíduo em razão de sua falta de 

conhecimento para identificar as oportunidades de forma acurada (ALVES, 2016, p. 76-78). O 

cidadão comum nem sempre pode mensurar com precisão os efeitos da sua escolha por 

determinada medicação ou, ainda, por não fazer uso de qualquer medicação em algumas 

situações. 

Nessa toada, o déficit informacional se apresenta como um custo de transação, que 

impede o alcance de uma solução eficiente pelo indivíduo, sem qualquer tipo de instrumento 

para auxiliá-lo em sua escolha. Tal assertiva pode ser facilmente verificada no cotidiano, 

considerando os diversos mitos sobre saúde que circundam a imaginação popular. 

Um exemplo do efeito danoso de tais teorias é aquele que se verifica nas associações 

entre vacinação e autismo. Em 1998, o médico Andrew Wakefield e outros pesquisadores 

publicaram um artigo cientifico na revista Lancet, onde relacionavam a condição de autismo e 

inflamação intestinal grave de doze crianças à vacina MMR, que combate sarampo, rubéola e 

caxumba. O artigo foi posteriormente falseado pela comunidade científica e a própria revista 

Lancet se retratou pelo artigo, retirando-o de seu conteúdo por incorreções e má utilização dos 

dados. Por fim, o autor foi até mesmo punido pela publicação e perdeu sua licença para praticar 

medicina no Reino Unido (RAO; ANDRADE, 2011).  
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Em que pese a mobilidade da comunidade científica e de órgãos públicos contra o artigo, 

seus efeitos podem ser sentidos ainda hoje, posto que muitas pessoas passaram a não vacinar 

seus filhos, com medo de que eles pudessem ser acometidos pela doença. Tal medida, então, 

resultou em surtos de sarampo pelo mundo (IDOETA, 2017). O exemplo deixa claro os efeitos 

nefastos de informações falsas relacionadas à saúde, bem como a assimetria informacional, que 

pode afastar os indivíduos das melhores decisões para si e para toda a sociedade.  

Ademais, é preciso considerar os vieses informacionais que também estão presentes nas 

escolhas de medicamentos. Por exemplo, cita-se as dificuldades e resistência contra a 

autorização pela ANVISA da comercialização de medicamentos feitos à base de canabidiol, 

uma das mais de cem substâncias químicas encontrada na planta Cannabis sativa, popularmente 

conhecida como maconha.  

A agência aprovou, em 03 de dezembro de 2019, o uso medicinal do canabidiol, por 

meio da comercialização de medicamentos que tenham a substancia como princípio ativo. Seu 

uso terapêutico já foi amplamente debatido pela comunidade científica e os resultados obtidos 

têm sido positivos. Ainda, adverte-se que a substância não pode ser utilizada para finalidades 

recreativas, vez que é apenas uma das substâncias presentes na planta e não se confunde com o 

THC (tetrahidrocanabidiol), normalmente associada aos efeitos desejados por aqueles que 

fazem uso social e recreativo da planta (CANCIAN, 2019). 

Observa-se, contudo, que mesmo diante do respaldo da comunidade científica e da 

impossibilidade do uso da medicação ora aprovada para fins sociais ou recreativos, houve 

resistência à autorização do uso do canabidiol por parcela da comunidade, inclusive de 

autoridades políticas, como deputados, ministros e o próprio Presidente da República (O 

GLOBO, 2019). Tal fato evidencia a dificuldade dos indivíduos de fazer decisões eficientes 

com relação à própria medicação, seja em razão de falta de informação ou mesmo de 

informações equivocadas.  

Situação semelhante pôde ser observada no caso da fosfoetanolamina, que ficou 

popularmente conhecida como pílula do câncer. Diferentemente do caso do canabidiol, em que 

o medicamento encontrou resistência para sua comercialização, a fosfotetanolamina foi 

judicialmente solicitada por diversos pacientes, mesmo sem a existência de estudos científicos 

que comprovavam sua eficácia. Em 2017, no entanto, concluíram-se os estudos sobre a 

substância, onde se observou que ela não era eficaz como remédio no combate ao câncer 

(ONCOGUIA, 2017).  

Logo, sob a perspectiva da AED, verifica-se que a assimetria informacional 

impossibilita a tomada de decisões eficientes em um mercado farmacêutico completamente 
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livre. Algum nível de intervenção estatal, então, se justifica para criar um ambiente mais 

eficiente para a promoção de direitos, por meio da redução da assimetria informacional, de 

forma que o Estado passe a orientar condutas e medicamentos eficazes para o tratamento de 

determinadas doenças. 

Ainda, é preciso que se considere a situação de extrema vulnerabilidade do paciente, 

especialmente aqueles acometidos com doenças que põem em risco sua vida. O Código de 

Defesa do Consumidor, em seu art. 4º, I, já impõe o reconhecimento da condição de 

vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor. Tal presunção já decorre, normalmente, 

da condição econômica e estrutura que as empresas possuem para se defender e litigar, em 

oposição às dificuldades que o cidadão comum enfrenta para buscar seus direitos, inclusive pela 

assimetria informacional existente. 

Não obstante, considera-se que nos demais mercados, onde o mercado age sem custos 

de transação tão evidentes, o agente não é acometido de urgência e pode fazer escolhas após 

ponderar as vantagens e desvantagens de um produto ou serviço.  

Tal lógica, por sua vez, não rege o mercado de medicamentos, já que o paciente muitas 

vezes tem urgência, o que agrava o já existente desequilíbrio entre as partes, fruto do pouco 

conhecimento técnico do paciente e do seu temor por sua vida ou saúde. Nesse prisma, o 

consumidor não consegue avaliar ponderadamente a relação entre o custo do medicamento e o 

potencial benefício que ele pode trazer-lhe. 

A vulnerabilidade, conforme os Protocolos Éticos Internacionais para Pesquisa 

Biomédica Envolvendo Humanos de 2002 (International Ethical Guidelines for Biomedical 

Research Involving Human Subjects), consiste em: 

 

[...] incapacidade substancial para proteger os próprios interesses devido a 

impedimentos como falta de capacidade de dar consentimento informado, 

falta de meios alternativos de obter atendimento médico ou outras 

necessidades caras, ou ser um membro subordinado de um grupo 

hierárquico.49 

 

Embora o conceito trate da vulnerabilidade no âmbito do consenso para pesquisas com 

medicamentos, ele traz à luz a dificuldade de escolha do paciente que não dispõe de informação 

suficiente para garantir a eficácia de suas escolhas, bem como se sente premido a escolher de 

forma enviesada por falta de alternativas ou por submissão hierárquica. Sob esse argumento, 

 
49 Texto original: […] substantial incapacity to protect one’s own interests owing to such impediments as lack of 

capability to give informed consent, lack of alternative means of obtaining medical care or other expensive 

necessities, or being a junior or subordinate member of a hierarchical group (CIOMS, 2002, p. 18). 
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surgem legislações que buscam proteger o paciente em face de possíveis abusos pelos 

conglomerados farmacêuticos (CIOMS, 2002). Novamente, surge uma tendência a elaboração 

de políticas públicas intervencionistas, com a intenção de proteger o cidadão. 

Sob esse prisma, vislumbra-se como benéfica a criação de agências reguladoras da 

saúde, como ocorreu com a ANVISA no Brasil a fim de instituir corpo técnico especializado e 

capacitado para realizar as diversas análises necessárias com relação aos medicamentos. Sua 

formação como autarquia, na modalidade agência reguladora, lhe garante autonomia e relativa 

distância do núcleo político, habilitando-a para tomar decisões técnicas sobre a eficácia de 

medicamentos que pretendem ser inseridos no mercado farmacêutico, conforme explicam 

Güvenç Koçkaya e Albert Wertheimer (2016) 50: 

 

A autorização de introdução no mercado de uma agência reguladora, que pode 

ser a Food and Drugs Administration (FDA) nos EUA ou a European 

Medicines Agency (EMA) na UE, é emitida com base na análise da segurança, 

eficácia e qualidade do produto no ambiente altamente controlado. condições 

de ensaios clínicos randomizados (ECR). No caso da UE, as agências 

nacionais são responsáveis pela implementação desta autorização em suas 

localidades. 

 

Tal afirmativa, no entanto, não implica que cabe a essa agência ou demais órgãos estatais 

decidir de forma absoluta e final sobre a possibilidade de uso dos medicamentos pelos cidadãos, 

já que é preciso que seja garantido aos indivíduos o mínimo de liberdade que sua condição 

humana lhe promete.  

 

4.3.2 Proibição e externalidades 

 

A regulação dos medicamentos deve ser analisada pelo crivo do núcleo essencial da 

liberdade do indivíduo, cuja preservação pelo ordenamento é indispensável, sob pena de perda 

de sua condição humana. O direito à liberdade, como direito da personalidade, inerente à 

natureza humana e essencial para a manutenção de sua dignidade, não deve ser suprimido 

absolutamente (ALEXY, 2008, p. 360-364). Mesmo ao paciente – ou talvez especialmente a 

ele – deve ser garantido o direito de fazer escolhas quanto ao tratamento que receberá, como 

 
50 Texto original: Marketing Authorization from a regulatory agency, which could be the Food and Drugs 

Administration (FDA) in the US or the European Medicines Agency (EMA) in the EU, is issued based on 

consideration of the product’s safety, efficacy and quality in the highly controlled conditions of Randomized 

Clinical Trials (RCT). In case of UE, national agencies are responsible for the implementation of this 

Authorization in its local settings. 



130 

 

 

 

uma forma de livre desenvolvimento de sua personalidade e de garantia de uma vida a qual ele 

repute que vale a pena ser vivida. 

Mesmo do direito à saúde deve ser flexibilizado a fim de garantir o direito mínimo à 

liberdade que impõe o direito de escolha pelo cidadão por utilizar ou não determinado, bem 

como de fazer uso dos medicamentos que estejam ao seu alcance.  

A intervenção estatal é devida, portanto, na medida que reduz a assimetria 

informacional, com o objetivo de garantir ao indivíduo melhores condições e informações para 

realizar sua escolha. No entanto, não pode o Estado invadir o espaço de liberdade mínima 

garantida ao indivíduo, limitando seu direito de escolha pelo tratamento que melhor se adeque 

ao que acredita para que viva a vida que pensa valer a pena ser vivida, desde que goze de suas 

faculdades cognitivas e não prejudique liberdade ou direitos de terceiros. O ordenamento 

jurídico deve garantir ao cidadão o direito de viver ou morrer com dignidade. 

Situação diferente, no entanto, é aquela em que se trata de pessoa com algum tipo de 

deficiência cognitiva, caso em que se agrava sua vulnerabilidade e possibilidade de fazer 

decisões conscientes dos riscos a ela iminentes. Nessa situação, portanto, cabe alguma espécie 

de intervenção estatal para que seja garantido ao indivíduo alguma espécie de apoio para que 

tome uma decisão consciente dos riscos a ela inerentes. Esse caminho, inclusive, foi aquele 

traçado pela Lei 13.146/15 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), notadamente 

em seus arts. 10 a 12, em que o código prestigia expressamente a liberdade individual da pessoa 

com deficiência, favorecendo a decisão assistida do indivíduo em vez da supressão de sua 

liberdade pelo Estado.  

 

Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida. 

Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade 

pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o 

poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. 

Art. 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a 

intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. 

Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de 

curatela poderá ser suprido, na forma da lei. 

Art. 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência 

é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização 

e pesquisa científica. 

§ 1º Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser 

assegurada sua participação, no maior grau possível, para a obtenção de 

consentimento. 

§ 2º A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de 

tutela ou de curatela deve ser realizada, em caráter excepcional, apenas 

quando houver indícios de benefício direto para sua saúde ou para a saúde de 
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outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa 

de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. 

Art. 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu 

consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de 

emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as 

salvaguardas legais cabíveis. 

 

A liberdade do indivíduo de escolher seu tratamento – ou mesmo se fará qualquer forma 

de tratamento – é indisponível à condição humana, de forma que se deve primar pela opção 

pelo paciente.  

O direito em comento se encontra no núcleo indisponível da liberdade, pois, conforme 

explica Robert Alexy (2008, p. 360-361), aquele espaço indisponível se consubstancia de 

direitos cujo exercício não afeta a liberdade alheia. Assim, desde que não haja interferência no 

exercício de direito ou liberdade alheia, não há razões para se limitar o exercício da liberdade 

individual que estará protegida pela estrutura esférica dos direitos, conforme exposto no item 

2.2 deste estudo. 

Nesse prisma, a intervenção estatal se justifica a partir da vulnerabilidade do paciente e 

da assimetria informacional, a fim de garantir maior segurança na escolha pelos medicamentos 

ou tratamentos disponíveis no mercado. Não se deve, contudo, impedir o indivíduo de consumir 

a medicação ou tratamento que acredita ser melhor para si, em garantia ao direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade que lhe assegura o direito de conduzir sua intimidade da 

forma que pense melhor. 

Por essa razão, não cabe ao ordenamento jurídico mitigar a liberdade mínima do 

paciente de fazer uso de medicamentos que ele escolha, ainda que a substância ou o tratamento 

tenham sido rejeitados pelo Estado Regulador ou que comprovadamente não sejam 

aconselháveis.  

Logo, em regra, verifica-se que a decisão do Estado a respeito da eficácia de um 

medicamento deve assumir caráter informativo e garantidor. Tem por finalidade trazer maior 

segurança e informação aos indivíduos e profissionais da saúde que deverão receitá-los, mas 

não proíbe a opção do paciente, em função do exercício da liberdade mínima que lhe é 

assegurada por seu núcleo indisponível de liberdade. 

Cabe ressalva, no entanto, para explicar que não se defende o direito do paciente de 

exigir do Estado o fornecimento de medicamentos que tenham sido rejeitados pelos órgãos 

sanitários. A saúde pública, nos termos do art. 196 da CRFB, é promovida por meio de políticas 

públicas e esbarra no princípio da seletividade (art. 194, III da CRFB), da impessoalidade e da 
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eficiência (art. 37 da CRFB), de tal sorte que devem buscar melhores resultados com os menores 

custos. 

Aliás, não haveria como se compreender que o mesmo Estado que entende como 

ineficaz um determinado medicamento seja obrigado a fornecê-lo a seus cidadãos, quando 

dispõe de meios sabidamente mais eficazes. 

Ainda, é preciso explicar que a liberdade do indivíduo pela escolha também encontra 

barreiras, quando se trata de doenças contagiosas ou que ofereçam riscos aos demais cidadãos. 

Isso, pois o direito do paciente de fazer uso da medicação que acreditar melhor para si apenas 

se caracteriza como núcleo essencial da liberdade à medida que não implicar externalidades 

negativas.  

Nesse sentido, explicam Jay Bhattacharya, Timothy Hyde e Peter Tu (2014, p. 3)51 

quanto à relevância das externalidades do ramo da saúde: 

 

Além disso, os mercados de assistência médica estão repletos de 

externalidades porque o status de saúde é uma questão especialmente 

contagiosa. Provavelmente não lhe interessa muito se o seu vizinho decidir 

comprar uma televisão ou comer uma banana. Mas certamente importa se seus 

colegas de trabalho decidem não tomar a vacina contra a gripe ou vão ao 

consultório com tuberculose. O fato de as decisões de saúde de outras pessoas 

afetarem você - e suas decisões de saúde afetarem outras pessoas - pode 

prejudicar o funcionamento eficiente dos mercados. 

 

Logo, considerando que a saúde da sociedade, em geral, depende do cuidado da saúde 

de seus indivíduos, é preciso que o Estado adote uma postura mais inventiva também para 

solucionar as ineficiências de mercado trazidas pelas externalidades negativas. O Estado poderá 

se valer de políticas diretivas ou indutivas, conforme definidas por Eros Grau (2018, p. 141-

144) e abordadas no item 1.4 deste estudo.  

Em outras palavras, caberá ao Estado impor ou incentivar determinadas condutas (e.g. 

vacinação, tratamento de doenças infecciosas, etc.), com o objetivo de maximizar a promoção 

de saúde para todos.52 Não obstante, será preferível que sejam adotadas medidas indutivas em 

 
51 Texto original: Additionally, health care markets are rife with externalities because health status is a uniquely 

contagious quantity. It probably does not matter very much to you if your neighbor decides to purchase a 

television or eat a banana. But it certainly does matter if your co-workers decide to skip their flu shots or come 

to the office with tuberculosis. The fact that other people’s health decisions affect you – and that your health 

decisions affect others – can undermine the efficient functioning of markets. 
52 Entre as externalidades mais importantes dentro do mercado da saúde, citam-se duas: herd immunity e resistência 

a antibióticos. Herd immunity é o uma externalidade positiva relacionada ao aumento da saúde do grupo em 

razão da vacinação dos seus indivíduos. Assim, a vacinação possui um valor para o indivíduo e, ao mesmo tempo 

um valor para o grupo. Por essa razão, pode haver a intervenção do Estado a fim de induzir o comportamento, 

com o financiamento das vacinas, por exemplo. Por sua vez, a resistência aos antibióticos é uma externalidade 
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vez das diretivas, porque, mesmo que sejam atingidos os mesmos resultados objetivos, a 

existência da escolha já representa liberdade e maximização de direitos (SEN, 2010, p. 370-

371).  

O uso de normas de caráter indutivo, inclusive, se justifica sob a perspectiva da AED, 

como uma forma de viabilizar o alcance de um objetivo legalmente protegido, a partir da análise 

de comportamento dos indivíduos, em busca simultaneamente de eficiência e justiça 

(FERIATO, 2015, p. 56).  

Mesmo que, em um primeiro momento, se observe uma aparente contradição entre a 

anterior defesa da liberdade individual de escolher seu tratamento com a presente argumentação 

em prol da intervenção estatal na liberdade individual, essa suposta incoerência não subsiste a 

uma análise mais aprofundada, quando consideradas as diferenças entre as situações a partir de 

uma perspectiva interpessoal. 

A dignidade de determinado indivíduo tem poder normativo e pode impor barreiras à 

liberdade de outros (CANTALI, 2009, p. 209-215). Nesse sentido, distinguem-se as duas 

situações: i) a primeira, quando se defende a liberdade do indivíduo, trata de um consumo de 

medicação ou tratamento que não gera implicações para terceiros; ii) o segundo caso, em que a 

opção do paciente causa externalidades, surge a necessidade de intervenção estatal para evitar 

ou reduzir os efeitos nocivos. 

Tendo em vista que externalidades são custos de transação, elas têm o potencial de 

deslocar a eficiência do mercado, de forma que tornam ineficiente a opção irrestrita do 

indivíduo. Não seria eficiente, sob o ponto de vista da maximização de direitos, que todos 

padecessem para garantir o direito de um único indivíduo. 

Ademais, a mudança de orientação se justifica não apenas a partir da AED, mas da 

própria estrutura do direito. No primeiro caso, em que a escolha do agente não provoca 

externalidades, concentra-se no seu núcleo indisponível de liberdade o direito de opção do 

paciente pelo tratamento que mais condiga com seu direito de livre desenvolvimento da 

personalidade. Isso, pois, ao não gerar efeitos a terceiros, ele não excede o núcleo do direito. 

Nesse caso a liberdade não pode ser mitigada (ALEXY, 2008, p. 360-361). 

 

negativa, resultante do próprio uso de antibióticos. À medida que o medicamento é aplicado, há um processo de 

extinção dos agentes infecciosos suscetíveis àquele antibiótico, ao passo que os resistentes passam a multiplicar-

se e aumentar em quantidade. Assim, cada dose de antibiótico aplicada implica mais agentes infecciosos 

resistentes a seu potencial de cura, gerando dificuldades para o tratamento. Assim, o Estado pode exigir 

prescrição médica ou utilizar impostos indutivos, com o escopo de controlar seu consumo (BHATTACHARYA 

et al., 2014, p. 429-438). 
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Por sua vez, quando o exercício do direito individual atinge terceiros, ele é deslocado 

para a esfera privada ampliada, onde a mitigação de direitos é possível a partir da ponderação. 

Logo, tendo em vista que o prejuízo coletivo que a opção individual pode trazer, a sua liberdade 

deve ser mitigada, como forma de promover incolumidade da saúde pública (ALEXY, 2008, p. 

360-361). 

Sob esse prisma, o Estado poderá, por exemplo, se utilizar da efetiva proibição da venda 

de antibióticos ineficazes ou multar os pais que optem por não vacinar seus filhos, entre outras 

medidas interventivas, em prol da maximização do direito à saúde de toda a comunidade.  

Tendo em vista que não só o paciente se encontra na relação, é preciso também analisar 

o tema sob a perspectiva dos demais participantes da negociação. Assim, deve ser apurado o 

direito do fornecedor de medicamentos para empreender, produzir e comercializar 

medicamentes, uma vez que sua liberdade também se subjuga à força normativa da dignidade 

do paciente e da saúde pública.  

Observa-se que o direito do empresário de produzir e comercializar medicamentos será 

limitado pelo direito dos indivíduos à saúde. Assim, em um primeiro momento, vislumbra-se a 

possibilidade de supressão do direito do empresário, desde que o medicamento seja 

comprovadamente ineficaz, conforme avaliação do ente estatal responsável. No entanto, tal 

entendimento se mostra como uma obstrução ao direito do indivíduo de obter os medicamentos 

não aconselhados pelo Estado. Por essa razão, seria uma proibição inversa, o que se mostra 

injusto e viola a dignidade humana do consumidor por limitação excessiva de seu direito. 

Conclui-se, então, que o direito do paciente de consumir o medicamento que almeja, 

ainda que sabidamente ineficaz pelo Estado, implica necessariamente o direito do empresário 

de produzir e comercializar a substância. Todavia, o Estado poderá impor ao fabricante o dever 

de reduzir a assimetria informacional, pela exposição clara que seu medicamento não é 

recomendado pelo Ministério da Saúde e que seu uso pode ser potencialmente ineficaz como 

forma de tratamento. 

 

4.3.3 Custos de transação e estrutura regulatória 

 

Para que a liberdade dos indivíduos seja eficiente, cabe ao Direito eliminar/reduzir 

custos de transação, garantir a previsibilidade e o cumprimento das promessas negociais, bem 

como regular as externalidades (CALIENDO, 2009). Sob esse prisma, destaca-se o papel do 

Direito para garantir ao indivíduo o direito à indenização no caso de medicamento que, após 

uso, não atinja os fins terapêuticos prometidos.  
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Os arts. 6º, III e 12 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) garantem ao 

consumidor o direito à informação adequada sobre os produtos e seus riscos, o que funciona 

como instrumento para reduzir a assimetria informacional e dar melhores condições de escolha 

ao consumidor. Logo, melhor informado, ele disporá de mais condições para escolher se deve 

ou não utilizar o medicamento ofertado.  

Da mesma forma, imputa-se responsabilidade ao médico, em consonância com o art. 

14, §4º do mesmo diploma legal que impõe o dever de indenização ao consumidor quando 

comprovada culpa do profissional liberal. O médico deverá responder civilmente pelos danos 

causados ao seu paciente por prescrições de medicamentos que se resultem efetivamente 

ineficazes ao tratamento do paciente. A não aprovação do uso de medicamentos pelo Estado, 

portanto, pode servir como evidência da culpa do profissional que receita medicamento, desde 

que posteriormente resulte ineficaz para o tratamento do paciente. 

A segura distribuição da responsabilidade dos agentes envolvidos desempenha o papel 

de incentivo natural ao desenvolvimento tecnológico, posto que as empresas sempre buscarão 

melhorar seus produtos e opções a fim de evitar que recaia responsabilidade sobre si por danos 

causados a pacientes. No mesmo sentido, funciona como incentivo ao médico, para que sempre 

se aperfeiçoe, bem como para que não prescreva medicamentos sem a devida cautela. 

Nesse sentido, cumpre destacar o seguinte excerto do livro Livre para Escolher, de 

Milton Friedman (2015), onde demonstra a importância da redução de intervenção estatal como 

forma de promover maior liberdade, ao utilizar como exemplo o célebre caso do medicamento 

Talidomida53, que foi causador da má-formação de fetos nos anos de 1950: 

 

Considerando-se tudo isso, será que esses custos não podem ser justificados 

pela vantagem de manter os medicamentos perigosos fora do mercado, de 

prevenir uma série de desastres como a talidomida? O mais meticuloso estudo 

empírico já realizado sobre essa questão, feito por Sam Peltzman, conclui que 

a evidência é inequívoca: o dano causado superou em muito o bem. Ele explica 

sua conclusão, em parte, observando que ‘as penalidades impostas pelo 

mercado aos vendedores de medicamentos ineficazes antes de 1962 parecem 

ter sido suficientes para não deixar espaço para melhorias pela agência 

reguladora’. Afinal de contas, os fabricantes de talidomida terminaram 

pagando muitas dezenas de milhões de dólares em indenizações — certamente 

um forte incentivo para evitar episódios semelhantes. Naturalmente, erros 

ainda vão acontecer — a tragédia da talidomida foi um deles —, mas também 

vão ocorrer sob a regulamentação do governo (FRIEDMAN, 2015, p. 222-

223). 

 
53 O medicamento talidomida foi inicialmente conhecido como droga mágica, mas devido aos seus efeitos na má-

formação de bebês nas décadas de 1950 e 1960, se mostrou emblemático como impulsionador da regulação do 

setor farmacêutico (MORO; INVERNIZZI, 2017). 
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O questionamento posto, embora seja datado de 1979, data da primeira edição da obra, 

ainda parece bastante pertinente à atual situação. A partir dos dados coletados por Allan 

Weberling Matos (2017), relativos aos processos de aprovação de medicamentos na ANVISA 

até o ano de 2017, destaca-se o trecho que segue: 

 

Referente aos processos de registro de medicamentos avaliados pelo rito 

ordinário, o tempo de responsabilidade da ANVISA para publicar a decisão 

foi de 1272 dias para os genéricos e similares e 394 dias para os novos, 

considerando a contagem a partir do protocolo da petição. Em cada um desses 

grupos de medicamentos, metade dos processos teve o tempo concentrado na 

faixa entre 972 e 1604 dias e entre 254 e 569 dias, respectivamente. [...] Já o 

tempo dos analisados pelo rito prioritário foi de 151 dias para os 

medicamentos genéricos e similares e 179 dias para os novos, considerando a 

contagem a partir da priorização da petição. Em cada um desses grupos de 

medicamentos, metade dos processos teve o tempo concentrado na faixa entre 

99 e 301 dias e entre 141 e 253 dias, respectivamente. [...] Ressalta-se que, em 

ambos os casos, para a contagem do tempo foi desconsiderado o referente às 

empresas requerentes, que corresponde a esclarecimentos a notificações de 

exigência da ANVISA. 

 

Cumpre contrastar os dados com as previsões da Lei 6.360/76, que estabelece como 

prazo geral o de 90 (noventa) dias54 para finalização do processo e, em sua disposição mais 

permissiva, determina que o prazo se limite a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para 

medicamentos ordinários.55 Evidente, portanto, a incapacidade da ANVISA para acompanhar 

o desenvolvimento tecnológico e científico na medida que se faz necessário, o que a caracteriza 

como um gargalo da entrada de medicamentos no Brasil (MATOS, 2017). 

Sob essa perspectiva, constata-se que a intervenção estatal, ao obstruir a entrada de 

novos fármacos, acaba por interferir significativamente na oferta, o que deve trazer preços mais 

altos para os produtos disponíveis, bem como menor incentivo à constante evolução dos 

medicamentos já encontrados no mercado, já que a competição é limitada pelo Estado. Nesse 

sentido, argumenta Milton Friedman (2015, p. 221): 

 

 
54 Lei 6.360/76. Art. 12, §3º. § 3o - Ressalvado o disposto nos arts. 17-A, 21 e 24-A, o registro será concedido no 

prazo máximo de noventa dias, a contar da data de protocolo do requerimento, salvo nos casos de inobservância, 

por parte do requerente, a esta Lei ou a seus regulamentos. 
55 Lei 6.360/76. Art. 17-A. [...] § 1o - A aplicação dos critérios previstos no caput, de acordo com metodologia 

disposta em ato da Anvisa, determinará o enquadramento do medicamento sob avaliação nas seguintes categorias 

de precedência: I - prioritária; II - ordinária. § 2o - Os prazos máximos para a decisão final nos processos de 

registro e de alteração pós-registro de medicamento serão, respectivamente: I - para a categoria prioritária, de 

cento e vinte dias e de sessenta dias, contados a partir da data do respectivo protocolo de priorização; II - para a 

categoria ordinária, de trezentos e sessenta e cinco dias e de cento e oitenta dias, contados a partir da data do 

respectivo protocolo de registro ou de alteração pós-registro. 
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De acordo com uma estimativa para a década de 1950 e o início da de 1960, 

custava, na época, meio milhão de dólares e levava 25 meses para se 

desenvolver um novo medicamento e lançá-lo no mercado. Considerando-se 

a inflação de lá para cá, o custo subiria para pouco mais de 1 milhão de dólares. 

Em 1978, ‘estava custando 54 milhões de dólares e cerca de oito anos de 

esforço para levar um medicamento ao mercado’ — um aumento de cem vezes 

no custo e o quádruplo do tempo, em contraste com a duplicação dos preços 

em geral. Como consequência, as empresas farmacêuticas já não conseguem 

desenvolver novos medicamentos nos Estados Unidos para pacientes com 

doenças raras. Cada vez mais, têm que depender dos medicamentos com alto 

volume de vendas 

 

Embora os dados tratem de décadas passadas, a lógica de mercado é a mesma. Em 

verdade, a intervenção estatal cria um novo custo de transação para o fornecedor de 

medicamentos.  

Hoje, um novo fármaco já passa por um longo e custoso caminho desde a sua idealização 

até ser disponibilizado ao consumidor. Em um primeiro momento, cientistas selecionam uma 

entre várias moléculas que apresentam potencial terapêutico, sobre a qual se iniciam testes por 

modelos computacionais a fim de determinar quais moléculas podem trazer resultados. Ainda, 

há casos em que partem de uma substância já conhecida, mas procuram alterações em sua 

estrutura que possam evitar conhecidos efeitos colaterais (BHATTACHARYA et al., 2014, p. 

231). 

Após estudos, a substancia passa a ser testada em animais e, quando há êxito, iniciam-

se os testes em humanos saudáveis. Nesse primeiro estágio, busca-se apenas determinar se a 

medicação produz efeitos negativos à saúde dos organismos. Somente depois, em caso de 

sucesso nos processos anteriores, o medicamento é testado em humanos doentes, quando se 

averiguará seu potencial terapêutico (BHATTACHARYA et al., 2014, p. 231). 

O alto grau de especialidade do mercado de medicamentos, portanto, impõe custos de 

transação sobre seus agentes, já que demanda muitos investimentos específicos (e.g. recursos 

humanos especializados, ativos físicos direcionados, etc.) até que o produto seja 

definitivamente posto no mercado (WILLIAMSON, 2002).  

Ao todo, o procedimento leva muitos anos e apresenta custos enormes. Por exemplo, a 

cada setecentas mil substâncias testadas em animais, apenas a média de mil chegam a testes em 

humanos. Em geral, apenas uma em cada cinco mil substâncias pesquisadas chegam até o 

consumidor e a empresa gasta mais de cem milhões de dólares para a criação de um 

medicamento (BHATTACHARYA et al., 2014, p. 231-232).  

Assim, deve-se perquirir, sob o prisma da AED, os efeitos da regulação, uma vez que 

cria ainda mais custos de transação e impede a entrada de novos medicamentos. Além dos altos 
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custos e dos investimentos específicos, ela exige o investimento em profissionais, testes e 

burocracia específicos para a aprovação do medicamento. Assim, o lucro do empresário, que é 

seu incentivo para inovar e criar novos medicamentos, acaba por ser reduzido e também 

postergado, em razão do tempo necessário para a aprovação do medicamento.  

Conforme exposto anteriormente, não se defende a ausência completa de intervenção 

estatal no mercado, posto que ela se faz indispensável em razão da assimetria informacional 

existente. Por outro lado, a regulação impõe novos custos ao já custoso processo de criação de 

um medicamento. Nesse sentido, questionam Jay Bhattacharya, Timothy Hyde e Peter Tu a sua 

eficiência, tomando por referência a regulação no mercado americano (2014, p. 245-246): 

 

Esses resultados significam que o FDA está protegendo efetivamente a saúde 

pública? Ou isso significa que o FDA apenas atrapalha o desenvolvimento de 

novos medicamentos? A evidência pode ser consistente com as duas histórias. 

Suponha que os medicamentos que o FDA manteve fora do mercado depois 

de 1962 fossem principalmente ineficazes e teriam desperdiçado o dinheiro 

dos consumidores. Suponha ainda que a agência tenha conseguido filtrar os 

medicamentos ruins com um custo mínimo. Então, os novos regulamentos 

podem ter valido o custo de atrasos na aprovação e longos ensaios clínicos. 

Mas se medicamentos eficazes foram impedidos de chegar ao mercado ou 

eram significativamente mais caros como resultado dos requisitos de 

relatórios da FDA, os regulamentos podem ser contraproducentes. Peltzman 

estima que os regulamentos fornecem alguns benefícios já que são reduzidos 

gastos com medicamentos ineficazes, mas, em última análise, não são 

econômicos. Ele calcula que a Emenda Kefauver-Harris impôs efetivamente 

um imposto líquido de 5 a 10% aos consumidores farmacêuticos americanos 

durante o período de 1962 a 1971 (tradução nossa).56 

 

As opiniões sobre os benefícios da regulação para a saúde da população dividem os 

pesquisadores. De um lado, alguns ponderam que a saúde pública acaba prejudicada pela 

tentativa de redução da intervenção. Conforme argumentam Courtney Davis e John Abraham 

(2013, p. 260-266), a doutrina neoliberal prega que os interesses dos pacientes e das indústrias 

farmacêuticas pela inclusão de medicamentos no mercado não coincide. Isso, pois o interesse 

 
56 Texto original: Do these results mean that the FDA is effectively protecting public health? Or does it mean that 

the FDA merely hinders new drug development? The evidence could be consistent with both stories. Suppose 

that the drugs that the FDA kept off the market after 1962 were mostly ineffective and would have wasted 

consumers’ money. Suppose further that the agency was able to screen the bad drugs out with minimal expense. 

Then the new regulations may have been worth the cost of delayed approval and lengthy clinical trials. But if 

effective drugs were prevented from reaching the marketplace, or were significantly more expensive as a result 

of FDA reporting requirements, then the regulations may be counterproductive. Peltzman estimates that the 

regulations provide some benefits in the form of reduced expenditures on ineffective drugs, but they are 

ultimately not cost-effective. He calculates that the Kefauver–Harris Amendment effectively imposed a net 5–

10% tax on American pharmaceutical consumers during the 1962–1971 period.  
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do paciente se concentra na obtenção de medicação de qualidade, ao passo que o das indústrias 

apenas almeja aumentar lucros pela inclusão de mais medicamentos. 

Nessa esteira, argumentam que as tentativas de desregulamentação resultaram na 

inclusão de medicamentos apenas levemente mais eficazes que placebos, com avanços 

terapêuticos modestos. Alegam que as indústrias farmacêuticas aguardam a recuperação de 

valores anteriormente investidos antes que lancem novos medicamentos. Por fim, relatam que 

mesmo alguns antigos defensores da desregulamentação, tais como os militantes por novos 

medicamentos contra o vírus HIV, se mostraram posteriormente mais adeptos à regulamentação 

à espera de medicamentos mais eficazes (DAVIS; ABRAHAM, 2013, p. 260-266). 

Não obstante, o efeito comentado pelos autores representa, em verdade, um reflexo da 

política intervencionista de patentes, que garante à indústria o monopólio sobre a 

comercialização do medicamento por determinado tempo. As patentes funcionam como um 

incentivo à inovação, vez que permitem ao inventor que desfrute exclusivamente dos benefícios 

financeiros do medicamento por um prazo, o que lhe viabiliza a recuperação dos valores 

investidos e a obtenção de lucros (BHATTACHARYA et al., 2014, p. 233-235). 

Logo, o argumento de que há um aumento no tempo que as indústrias farmacêuticas 

levam para lançar novos medicamentos – potencialmente mais eficazes – não decorre da 

regulamentação do acesso à medicamentos, mas da própria forma como é estruturada a política 

de patentes, cujas consequências negativas e positivas influenciam no cenário da saúde. 

Da mesma forma, Courtney Davis e John Abraham (2013, p. 260-269) defendem que 

muitas vezes são aprovados medicamentos que não apresentam avanços terapêuticos e que 

impõem riscos à saúde do paciente. Tal processo decorreria da pressão das indústrias 

farmacêuticas e grupos associados, que realizam lobby no congresso e entidades estatais ligadas 

ao processo de aprovação para obter vantagens e acesso mais rápido (DAVIS; ABRAHAM, 

2013, p. 260-266). 

Esse argumento, no entanto, também não pode ser associado à desregulamentação, mas 

unicamente à própria regulamentação. Se não houvesse a concentração do poder de escolha de 

quais medicamentos podem ser comercializados na mão de agentes públicos, não haveria a 

possibilidade da realização de lobby ou qualquer modalidade de corrupção. Nesse sentido, 

explica Milton Friedman (1982, p. 10): 

 

Nossas mentes nos dizem e a história confirma, que a grande ameaça à 

liberdade é a concentração de poder. O governo é necessário para preservar 

nossa liberdade, é um instrumento através do qual podemos exercer nossa 

liberdade; contudo, concentrar o poder em mãos políticas é também uma 
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ameaça à liberdade. Mesmo que os homens que exerçam esse poder estejam 

inicialmente de boa-fé e ainda que não sejam corrompidos pelo poder que 

exercem, o poder atrairá e formará homens de um selo diferente (tradução 

nossa).57 

 

Ademais, ao repousar sobre os agentes públicos a responsabilidade pela introdução de 

um novo medicamento ao mercado, são dadas duas opções a eles: 1) autorizar a produção e 

venda do fármaco que, eventualmente, pode ter efeitos colaterais ainda não previstos. Nesse 

caso, se a droga causar prejuízo aos consumidores, o agente expõe sua carreira a grande crítica, 

ao ser responsabilizado pelo equívoco, ainda que não fosse possível prevê-lo; ou, 2) negar 

acesso ao medicamento e, assim, impedir que diversos indivíduos tenham melhores condições 

de tratamento, ao mesmo tempo que assegura a incolumidade de sua trajetória profissional e 

moral. O incentivo, obviamente, se volta à negativa da autorização, vez que os pacientes que 

tiveram sua saúde prejudicada não terão acesso a essa informação (FRIEDMAN, 2015, p. 223-

224).  

Os agentes públicos enfrentam grandes dificuldades no processo de decisão para aprovar 

ou não um medicamento. O primeiro diz respeito à segurança do fármaco, já que não é possível 

determinar se uma medicação é segura para todos os tipos de paciente. Um medicamento que 

pode ser uma forma do controle da carga viral de HIV para um paciente pode ser prejudicial a 

uma mulher grávida (BHATTACHARYA et al., 2014, p. 245-247).  

O segundo se reporta à dificuldade de determinar todos os efeitos colaterais que o 

medicamento pode provocar. Não há avaliação perfeita, que indique com exatidão a segurança 

do medicamento. Assim, é possível que haja a aprovação de medicamentos que não são bons 

ou a reprovação de medicamentos bons. Ao traçar parâmetros diferentes, há maior possibilidade 

de provocar um ou outro dos problemas, mas não há como eliminar os dois 

(BHATTACHARYA et al., 2014, p. 245-247). 

Verifica-se, portanto, que a devolução do poder de escolha ao cidadão lhe permite que 

decida como deve se medicar, levando sua vida de uma forma que tenha razões para valorizar. 

As condições de um mercado mais livre eliminam os custos de transação de um mercado 

regulado e proporcionam a criação de novas modalidades de medicamentos para que o 

 
57 Texto original: Our minds tell us, and history confirms, that the great threat to freedom is the concentration of 

power. Government is necessary to preserve our freedom, it is an instrument through which we can exercise our 

freedom; yet by concentrating power in political hands, it is also a threat to freedom. Even though the men who 

wield this power initially be of good will and even though they be not corrupted by the power they exercise, the 

power will both attract and form men of a different stamp. 
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indivíduo possa escolher qual fármaco melhor se adequa ao seu próprio interesse, fomentando 

o livre desenvolvimento de sua personalidade. 

 

4.3.4 Diagnóstico sobre a regulação do acesso de novos medicamentos ao mercado 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, conforme exposto anteriormente, a regulação de 

medicamentos é uma imposição constitucional, segundo o art. 200 da CRFB, cuja redação se 

transcreve abaixo: 

 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 

termos da lei: 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 

para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 

de saúde do trabalhador; 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico; 

V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e 

tecnológico e a inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, 

de 2015) 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho. 

 

Ao analisar o dispositivo constitucional em comento, observa-se que ele concentra, entre 

outros, o dever de controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para 

a saúde (inciso I); a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica (inciso II); e o 

incremento ao desenvolvimento científico, tecnológico e inovação.  

Nessa toada, verifica-se que a imposição pela criação de políticas públicas relacionadas 

à regulação de medicamentos é bastante específica, mas resta aos agentes políticos a 

discricionariedade para a escolha de qual política pública é adequada para esse fim.  

Em um primeiro momento, nota-se a determinação que seja criado controle e 

fiscalização. Tal dispositivo repele a adoção de um mercado completamente livre no tocante à 

comercialização de medicamentos. Inclusive, observa-se a imposição de que o Estado absorva 

parte da produção de determinados medicamentos, nos moldes da intervenção por participação, 

conforme definição de Eros Roberto Grau (2018, p. 141-144). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm#art1
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Ainda, observa-se que o controle deve ser feito pelo SUS, o que inclui todos os entes da 

federação. Nesse aspecto, cumpre destacar que haveria enorme desencontro legislativo, caso o 

controle de medicamentos fosse descentralizado – como ocorre com outras questões dentre das 

políticas públicas voltadas à saúde. Tal situação poderia resultar em caos, pois normas 

conflitantes criariam entraves para a comercialização de medicamentos. Seria ilógica e custosa 

(custos de transação) a distribuição entre todos os entes da decisão de quais medicamentos 

podem ser produzidos e comercializados, posto que os mesmos produtos deveriam se adequar 

às normas locais, impondo onerosidade excessiva ao fabricante que, em última análise, seria 

custeada pela população que necessita adquirir os produtos. 

Logo, foi acertada a escolha legislativa pátria, já que impôs exclusivamente ao 

Ministério da Saúde – órgão federal – o controle do registro de medicamentos e, por 

consequência, o direito de sua fabricação ou comercialização (art. 6º, parágrafo único, e art. 10 

da Lei 6.360/80).58  

No tocante à escolha de política pública efetivamente adotada pelo ordenamento 

brasileiro para executar tal fiscalização e controle, destacam-se diversos dispositivos legais que 

vedam a comercialização de produtos medicamentosos que não tenham autorização da 

ANVISA, inclusive com a tipificação de tal conduta como crime, nos moldes do art. 273, § 1º-

B do Decreto-Lei 2.848/40 (Código Penal): 

 

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins 

terapêuticos ou medicinais 

Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins 

terapêuticos ou medicinais:  

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.  

§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem 

em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a 

consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.  

§ 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os 

medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, 

os saneantes e os de uso em diagnóstico.  

§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no 

§ 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:  

I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente; 

II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso 

anterior;  

III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua 

comercialização;  

 
58 Lei 6.360/80. Art. 6º. [...] Parágrafo único. É atribuição exclusiva do Ministério da Saúde o registro e a permissão 

do uso dos medicamentos, bem como a aprovação ou exigência de modificação dos seus componentes. 

Art. 10 - É vedada a importação de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e demais produtos de que 

trata esta Lei, para fins industriais e comerciais, sem prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da 

Saúde. 
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IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade;  

V - de procedência ignorada;  

VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária 

competente. 

[...]  

 

É preciso questionar, portanto, se a intervenção no mercado farmacêutico é eficiente e 

se ela se sustenta sob o critério da AED. Após ponderada análise, conforme argumentos 

anteriores, conclui-se que é necessária alguma forma de intervenção, em razão dos custos de 

transação existentes nesse nicho, sob pena de ineficiência e lesão ao direito à saúde e, portanto, 

à dignidade dos cidadãos.  

Não obstante, a tentativa de determinar qual o nível de intervenção apresenta desafios. 

Conforme se identificou no item 4.3.1 deste trabalho, é salutar a criação de agências 

reguladoras, com profissionais e técnicos especializados para que possam analisar todos os 

medicamentos, que adentram o mercado farmacêutico, a fim de auxiliar os profissionais de 

saúde e também os pacientes sobre a eficácia e segurança do medicamento. Assim, a 

intervenção é necessária a fim de minimizar a assimetria informacional existente entre as partes 

para que os agentes possam fazer escolhas mais inteligentes e mais benéficas à sua saúde. 

Ainda, verifica-se a necessidade de que seja garantida autonomia ao órgão estatal que 

decidirá sobre a eficácia e segurança dos medicamentos a fim de evitar interferências políticas 

no órgão. A decisão deverá se ater às opiniões técnicas obtidas por metodologia científica, a 

fim de afastar a interferência de informações falsas e da ausência de informações que acomete 

aqueles sem conhecimento técnico especializado.  

Há dificuldades, no entanto, para determinar, por exemplo, se a decisão do órgão terá 

caráter vinculativo e proibitivo, de forma a impedir a venda de produtos que tenham sido 

reprovados em seus testes. Sobre a imposição de restrições ao acesso de medicamentos, Jay 

Bhattacharya, Timothy Hyde e Peter Tu (2014, p. 249, tradução nossa)59 destacam: 

 

Quando um governo nomeia uma agência como a FDA para determinar quais 

medicamentos podem ser vendidos, ele contrapõe a segurança das drogas 

 
59 Texto original: When a government appoints an agency like the FDA to determine which drugs are allowed to 

be sold, it trades off the safety of the drugs on the market against access to the full panoply of potential 

pharmaceutical products. There is a similar trade off between safety and access when a government institutes 

prescription controls. In this case, the decision to vest prescription power in doctors instead of pharmacists (or 

even patients themselves) is intended to increase safety by discouraging unsafe or unsupervised use of powerful 

substances. Doctors are presumably knowledgeable about both the drugs they are prescribing and their patients’ 

medical histories. This knowledge leads to better outcomes than if patients were to pick drugs for themselves 

(Crawford and Shum 2005). But this restriction inevitably makes drugs more expensive in terms of access  and 

transaction costs. If a patient has to schedule an appointment and visit a doctor’s office before she can pay for a 

drug that she knows will benefit her, the prescription control acts like a tax on her purchase. 
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disponíveis no mercado ao acesso de todos os produtos farmacêuticos. Há uma 

escolha similar entre segurança e acesso quando um governo institui controles 

de prescrição. Nesse caso, a decisão de adquirir poder de prescrição em 

médicos, em vez de farmacêuticos (ou mesmo pacientes), visa aumentar a 

segurança, desencorajando o uso inseguro ou não supervisionado de 

substâncias poderosas. Presumivelmente, os médicos têm conhecimento sobre 

os medicamentos que prescrevem e o histórico médico de seus pacientes. Esse 

conhecimento leva a melhores resultados do que se os pacientes escolhessem 

medicamentos para si (Crawford e Shum 2005). Mas essa restrição 

inevitavelmente torna os medicamentos mais caros em termos de acesso e 

custos de transação. Se um paciente precisar agendar uma consulta e visitar 

um consultório médico antes de poder pagar por um medicamento que ela sabe 

que a beneficiará, o controle de prescrição funcionará como um imposto sobre 

sua compra. 

 

No caso da proibição, a questão ainda se agrava em razão dos custos de transação 

envolvido na obtenção de bens proibidos que resulta, inclusive, com a prática de crimes, 

conforme exposto anteriormente. Há, então, um dilema sobre qual direito deve ser privilegiado: 

a liberdade do indivíduo para adquirir o bem que deseja ou a proteção de sua saúde. 

Em que pesem os argumentos contrários, conclui-se que a proibição do consumo de 

qualquer medicamento que não seja aprovado pelo órgão regulador implica em supressão de 

núcleo indisponível de liberdade que é garantido a todo indivíduo, em razão de sua dignidade. 

Não pode o Estado suprimir o poder de escolha individual do paciente para decidir qual o 

melhor medicamento para si, sob pena de retirar-lhe direito à liberdade mínima inerente à sua 

condição humana. 

Sob esse prisma, a vedação da produção ou comercialização do medicamento possui 

efeitos proibitivos, vez que impediria, de forma reflexa, o acesso do indivíduo à medicação que 

entendesse como adequada para si. A força normativa da dignidade do cidadão lhe garante o 

direito ao livre desenvolvimento de sua personalidade, bem como a limitação à restrição do 

Estado na venda de medicamentos. 

Ademais, o processo de aprovação de um novo medicamento é repleto de custos de 

transação que já fazem da criação de novos medicamentos um processo longo e extremamente 

custoso. A proibição, por sua vez, impõe novos custos de transação ao processo, o que resulta 

em dificuldades para inovação. Sobre os externalidades negativas da proibição, argumenta 

Milton Friedman sobre as consequências da criação da FDA sobre a inovação nos Estados 

Unidos da América (2015, p. 221): 

 

O efeito no índice de inovação de novos medicamentos é dramático: o número 

de ‘novas substâncias químicas’ lançadas a cada ano caiu em mais de 50% 

desde 1962. De igual importância, agora leva muito mais tempo para um novo 
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medicamento ser aprovado e, em parte como resultado, o custo de se 

desenvolver um novo medicamento multiplicou-se muitas vezes.  

 

A maior intervenção, portanto, resulta maiores custos para a produção de novas 

alternativas e, portanto, menos fármacos disponíveis. Sob o prisma da eficiência, portanto, a 

proibição não se mostra a política pública mais eficiente, posto que sacrifica a inovação e, 

consequentemente, o acesso a novos medicamentos que podem trazer melhor saúde e qualidade 

de vida aos cidadãos. Tal premissa se confirma quando vista pela perspectiva de que a liberdade 

tende a maximizar direitos, de forma que a intervenção apenas se justifica em casos específicos 

em que há falhas de mercado e para suprimi-la. 

A fim de suprimir a assimetria informacional existente entre as partes, bem como a 

vulnerabilidade do consumidor, justifica-se a intervenção do estado nos moldes especificados 

anteriormente, ou seja, apenas para advertir os pacientes e também os profissionais da saúde 

sobre quais são os medicamentos com eficácia comprovada. Logo, o Estado deve limitar sua 

participação, em regra, a testar os medicamentos para demonstrar quais foram considerados 

adequados para fins terapêuticos. 

Ademais, no atual estágio de avanço tecnológico e científico, a comunidade – 

especialmente a científica – pode oferecer suporte na redução da assimetria informacional. As 

pesquisas científicas, por exemplo, podem ser acessadas por consumidores e profissionais de 

saúde de todo o mundo por meio da internet, o que torna mais fácil a busca por informações a 

fim de garantir escolhas mais acertadas sobre quais medicamentos devem ser utilizados para 

cada caso. 

A participação da comunidade também deve ser assegurada no processo de seleção dos 

medicamentos e condutas adequadas conforme o Estado. O processo estatal deve ser público e 

transparente, com o objetivo de garantir a legitimidade da decisão e que ela entenda os 

problemas efetivamente sofridos pelos pacientes (PESTRE, 2018).  

Cumpre salientar que existe uma sólida ligação entre a pesquisa científica e as 

necessidades da população em relação ao mercado de medicamentos, conforme explicam Jay 

Bhattacharya, Timothy Hyde e Peter Tu (2014, p. 241, tradução nossa): 

 

[...] examinam uma medida diferente de inovação - publicações em revistas 

médicas - e descobrem que inovadores sem fins lucrativos, como cientistas de 

universidades, também parecem responder à demanda da população por curas 

e tratamento. Eles mostram que os tópicos da pesquisa farmacêutica 

acadêmica acompanham de perto as mudanças na prevalência de doenças. Por 

exemplo, quando as taxas de obesidade aumentaram na população americana, 
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os pesquisadores mudaram sua agenda para entender as bases fisiológicas da 

obesidade. 

 

Ademais, também se mostra adequado, com o objetivo de reduzir custos de transação, 

a realização de acordos e tratados internacionais de cooperação entre as agências tecnológicas 

de saúde de cada país, para que não seja necessária a realização repetitiva de exames, que podem 

ser aproveitados simultaneamente por mais de um país.  

Por fim, destaca-se que a proibição se justifica pontualmente, desde que haja, no caso, 

a presença de externalidades somadas à assimetria informacional. Assim, diante da presença de 

novos custos de transação – externalidades – justifica-se uma ação mais interventiva do Estado 

para proibir medicamentos ineficazes, conforme os testes realizados. 

É o caso, por exemplo, de antibióticos, cujo uso excessivo pode resultar em agentes 

infecciosos mais resistentes e, portanto, ineficácia da medicação disponível para o tratamento. 

Logo, há necessidade de controle mais intenso do Estado, inclusive com a possibilidade de 

proibição de comercialização ou produção de tais medicamentos. 

A medida também se justifica a partir da perspectiva jurídica, já que não se trata mais 

apenas do direito à saúde e liberdade de um único indivíduo, mas também do direito à saúde de 

todos os membros da comunidade. Dessa forma, em razão dos efeitos causados a terceiros, o 

direito à liberdade do indivíduo não se concentra mais em seu núcleo indisponível de liberdade, 

mas é deslocado para a esfera privada ampliada da liberdade individual, que pode ser mitigada 

diante do direito à saúde dos demais indivíduos, já que sua dignidade individual também 

apresenta natureza normativa que limita a liberdade do paciente.  

O mesmo raciocínio, por exemplo, pode ser utilizado para exigir que o Estado aplique 

políticas interventivas diretivas ou indutivas para garantir que os cidadãos sejam devidamente 

vacinados em proveito de toda a comunidade. 

Por fim, lembra-se que a AED se funda sobre a premissa de que as normas jurídicas se 

assemelham a preços e influenciam, dessa forma, a tomada de decisão (FERIATO, 2015, p. 59-

61). Logo, é imprescindível que o Direito estabeleça de forma clara a responsabilidade dos 

agentes que contribuírem com o consumo de medicamento ineficaz pelo paciente a fim de que 

a prescrição equivocada de medicamento pelo médico ou, da mesma forma, a venda de produtos 

sem propriedades terapêuticas, possam resultar na responsabilidade dos causadores de dano, 

com a obrigação de ressarcir o paciente prejudicado, inclusive com a possibilidade de 

reconhecimento de responsabilidade criminal em razão de eventual crime contra o consumidor, 

estelionato, lesão etc.  
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Dessa forma, os próprios agentes buscarão aprimorar seus produtos e serviços, o que 

demonstra a desnecessidade de atuação estatal ostensiva em todos os setores a fim de garantir 

segurança, saúde e bem-estar à população. 
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CONCLUSÃO 

 

Em conformidade com a argumentação que precede, verificou-se que o Estado é 

imprescindível para a promoção e garantia de direitos, inclusive os da personalidade. 

Demonstrou-se seu relevante papel para o desenvolvimento como um todo, a partir da 

perspectiva histórica.  

A atuação estatal, no entanto, pode ocorrer de diversas formas. Em determinados 

momentos, o Estado deve se limitar ao papel de proteger o exercício da liberdade individual 

contra a própria ação estatal ou contra os demais indivíduos. Porém, a própria história já 

demonstrou que há situações em que é necessário que o Estado intervenha de forma mais 

enérgica, seja por meio da restrição da liberdade dos cidadãos, seja de interferências na 

economia e prestação de serviço. 

A escolha da ação como buscar o desenvolvimento consiste na formulação de política 

pública, que é composta de decisões políticas e estruturas jurídicas. Logo, a opção por 

determinadas políticas envolve a escolha dos agentes públicos, mas deve se fundar na estrutura 

jurídica disposta pelo ordenamento. Tendo em vista que o ser humano é o centro do 

ordenamento jurídico, o planejamento das políticas públicas deve sempre respeitar a natureza 

humana e a dignidade. Nesse contexto, destacam-se os direitos da personalidade, como aqueles 

sem os quais o cidadão perde sua natureza humana, bem como a possibilidade de usufruir dos 

demais direitos.  

As políticas públicas devem, invariavelmente, proteger e respeitar a dignidade humana, 

condição inerente de todo ser humano. Assim, diante da evolução social e cultural, a dignidade 

humana resguarda ao indivíduo direito de escolha sobre como deve viver e seguir suas escolhas, 

para que viva uma vida que tenha razões para valorizar.  

A dignidade humana garante aos indivíduos autonomia, ou seja, que possa reger sua 

vida por suas próprias normas. Observa-se, assim, um poder normativo da dignidade, que limita 

a ação estatal e dos demais indivíduos. O indivíduo dispõe de direito ao livre desenvolvimento 

de sua personalidade, uma vez que sua autonomia não pode ser suprimida, sob pena de sacrifício 

de sua dignidade. 

Isso não implica, contudo, poderes ilimitados. O direito individual encontrará limite nas 

normas e na própria liberdade alheia. Dessa forma, o exercício do direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade de um indivíduo esbarra nos direitos de outros cidadãos. 

Ainda que haja uma parcela de liberdade que pode ser mitigada, há um núcleo indisponível de 

liberdade que é intangível. Nesse núcleo, concentram-se as expressões da personalidade 
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humana e da dignidade que não interferem na vida alheia. Em razão do poder normativo da 

dignidade humana, seu conteúdo não poderá sofrer limitações ou mitigações. 

As políticas públicas, portanto, devem proteger o núcleo indisponível da liberdade, 

porém também devem ser pensadas a partir do dever de eficiência. Diante da escassez de 

recursos, não é justo que políticas públicas impliquem gastos incompatíveis com os benefícios 

que elas geram. Não cabe aos cidadãos exigir sempre uma intervenção estatal para socorrer 

problemas. Os direitos devem ser promovidos por meio de políticas públicas, a fim de evitar 

gastos ineficientes. Sob esse prisma, cabe ao legislador considerar também o caráter 

instrumental dos direitos para a promoção de novos direitos, de forma que deve privilegiar 

políticas públicas cujos efeitos resultarão na promoção de novos direitos a toda a sociedade.  

Para avaliar os efeitos em questão, devem ser utilizados os instrumentos da Análise 

Econômica do Direito, que proporciona uma compreensão das leis e normas que excede a esfera 

essencialmente jurídica e também pondera os efeitos reflexos por ela trazidos, os quais nem 

sempre foram originalmente idealizados pelo legislador.  

Como regra, a liberdade (individual e econômica) e as políticas públicas que nela se 

baseiam são mais eficientes para a promoção de outras liberdades e direitos, inclusive os da 

personalidade. Isso decorre do menor custo normalmente envolvido para garanti-la. Não 

obstante, há casos em que há falhas de mercado que impedem o uso eficiente da liberdade como 

instrumento para a promoção de novos direitos e liberdades. 

As falhas em questão podem ser analisadas sob a perspectiva de três elementos da 

Análise Econômica do Direito: os custos de transação, as externalidades e a assimetria 

informacional. A partir desses conceitos, pode-se observar alguns ramos da economia de forma 

e encontrar qual o nível de intervenção se faz necessário para uma alocação eficiente de recursos 

para a promoção de direitos. 

No Capítulo 4, os conceitos acima expostos foram observados de uma perspectiva mais 

prática, por meio da comparação do desempenho de países livres no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano. Essa análise corroborou a ideia de que a liberdade, em regra, é mais 

eficiente para a promoção de direitos.  

Para aplicar os efeitos da liberdade e da inervação, foi escolhido o caso da regulação do 

mercado farmacêutico para o acesso de novos medicamentos. A regulação, como política 

pública, foi observada sob o prisma da Análise Econômica do Direito, inclusive a partir da 

assimetria informacional existente entre o fornecedor de medicamentos e o seu consumidor, e 

que agrava sua vulnerabilidade. Sob esse aspecto, vê-se que é indispensável a intervenção 
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estatal a fim de suprimir/reduzir a assimetria informacional, posto que a avaliação estatal pode 

auxiliar o paciente a escolher seu tratamento. 

No entanto, observou-se que a regulação não deve suprimir a liberdade individual de 

escolha dos próprios medicamentos, o que significa que ela deveria exercer função informativa, 

em geral. Isso, pois o direito em questão reside no núcleo indisponível de liberdade, vez que 

não afeta o exercício de direitos alheios. Se o paciente entende que determinado medicamento 

é o que melhor atende às suas necessidades e promove sua personalidade, não cabe ao Estado 

impedi-lo de obter acesso a tal medicamento. Desde que o indivíduo não sacrifique direito de 

terceiros, não pode o Estado lhe negar o direito de viver a vida que acredita ser melhor para si.  

Ademais, observa-se que o paciente não estará completamente desamparado, já que 

normalmente é acompanhado por profissional de saúde especializado, que lhe auxiliará na 

escolha da medicação; poderá optar por qualquer das alternativas cujo uso tenha sido endossado 

pelo Estado, por meio de sua agência tecnológica de saúde (ANVISA); e poderá buscar as vias 

legais para exigir reparação se for lesado. 

A necessidade de liberdade em questão também se confirma sob a ótica dos custos de 

transação envolvidos, posto que o mercado farmacêutico é extremamente custoso, de forma que 

a criação de novos obstáculos pelo Estado apenas reduz as opções disponíveis aos cidadãos, o 

que resulta em menor avanço tecnológico e preços mais altos para os mesmos produtos. 

Ainda, é preciso reiterar que a liberdade de escolha não implica irresponsabilidade dos 

fornecedores. Se comprovado que o medicamento ofertado não possui potencial terapêutico, 

seus consumidores poderão exigir a devida indenização por via judicial e, até mesmo, pleitear 

responsabilidade penal em razão de crimes contra o consumidor, lesão corporal, homicídio etc. 

Da mesma forma, o médico ou profissional de saúde que fizer prescrições inadequadas também 

poderá ser devidamente responsabilizado, civil ou criminalmente. 

Verificou-se, no entanto, a necessidade de restrição à liberdade no consumo de 

medicamentos que produzem externalidades. É o caso dos antibióticos e das vacinas, em que o 

uso por um indivíduo afeta a segurança de todos os demais. Nesse caso, o direito ao consumo 

já não se encontra no núcleo indisponível de liberdade do indivíduo, pois afeta também 

terceiros. Logo, o Estado poderá mitigar sua liberdade em benefício da saúde de todos. Nesse 

caso, é justa e eficiente a restrição à comercialização e consumo de antibióticos, de forma que 

apenas podem ser utilizados aqueles aprovados pelo Estado a fim de proteger a incolumidade 

da saúde pública. 
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