
 
                                                

 

 
 

 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO A PARTIR DAS ALTERAÇÕES DA LINDB 

(LEI 13.655/18) E DA INSTITUIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE 

ECONÔMICA (LEI 13.874/19) 

Aline Fleury Barreto1 

RESUMO: O objetivo deste artigo é investigar como a judicialização da política e das relações 

jurídicas interagem com as últimas inserções legais na LINDB e com a publicação da Declaração 

de Direitos de liberdade econômica (DDLE); e como as teorias argumentativas pro Estado e a 

vivência do COVID-19 influenciam esta interação. Este trabalho foi realizado a partir de acervo 

bibliográfico e pesquisa jurisprudencial e legal brasileiras. Como as questões apresentadas não 

consideram universos fechados e algumas premissas continuam em aberto porque carecem de 

aplicação prática protraída no tempo, aplicou-se o método indutivo-dedutivo, cujas conclusões são 

mais um caminho para o diagnóstico e a pesquisa futura do que uma resposta postular geral, sendo 

esta a grande contribuição desta análise. As conclusões identificam um movimento legalista de 

assimilação das teorias argumentativas pro Estado que coincide com a própria superação fática 

deste movimento, diante da necessidade expansiva da judicialização da política frente a ausência 

dos demais Poderes. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil experimenta no ano de 2020 a aplicação prática de várias introduções legais no 

ordenamento pátrio que primam pela preservação da decisão da instância originária, a livre 

iniciativa econômica e a redução do Estado regulador.  

Tanto as alterações promovidas na Lei de introdução ao Direito brasileiro (LINDB), quanto 

o espírito da Declaração de direitos de liberdade econômica (DDLE) são explicados ou ao menos 

abordados com enfoque axiológico, na tentativa de compreender um novo sistema de valores e o 

processo de sua construção.  

É preciso afastar, contudo, o esgotamento do tema, que tão somente se inicia. O olhar crítico 

sobre as transformações inseridas e as escolhas políticas pode e deve ser sincronizado com a leitura 

crítica do que se espera do Estado enquanto estrutura de organização social, como devemos tratá-

lo para que então estes ideais sejam reverberados no tratamento do cidadão em si e dos 

relacionamentos que este trava. Devemos questionar ainda, o papel da Constituição na realidade 

brasileira, se o simbolismo de seus valores é suficiente ou se a eficácia normativa de seus dizeres 

deve se garantida e estimulada. 

Este trabalho se apoia no acervo bibliográfico e legislativo nacional para identificar e 

compreender quem é afetado por estas mudanças, de modo positivo e negativo. Várias questões 

são abertas, uma vez que a teorização de ideais desenvolvimentistas para o impulsionamento 

econômico é confrontada pela experiência prática de necessidades dessassistidas e pelos diversos 

conflitos federativos, que brigam pelo protagonismo do destino orçamentário no Brasil.  
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1. Últimas alterações do ordenamento jurídico brasileiro 

 

1.1. LINDB -  Lei 13.655/18.  

 

A lei de introdução ao Direito brasileiro foi alterada no ano de 2018 através da lei 13.655, 

de modo a inserir diversas orientações e regramentos acerca do Direito público brasileiro, incluída 

a empatia pelos gestores e a fixação de orientações gerais para uniformizar o método e o produto 

da atividade decisória no âmbito de controladoria, judicial e administrativo no Brasil.  

Foram adicionados dez artigos aos postulados gerais de interpretação e aplicação de leis e 

princípios no ordenamento jurídico brasileiro, todos eles voltados ao Direito público (Arts. 20 a 

30). Estas inovações não encontravam guarida no direito positivado, razão pela qual a 

judicialização de políticas públicas e questões que cruzem gestão e ordem pública não encontravam 

limitantes legais expressos.  

As novas regras legais estabelecem que nenhuma decisão, não só judicial como também 

administrativa e de controle, será imposta apoiada em valores jurídicos abstratos, sem considerar 

as consequências práticas, a demonstração de necessidade e adequação da medida, ou, finalmente, 

que desconsidere os obstáculos e dificuldades reais do gestor (arts. 20 a 22). Toda invalidade de 

ato, contrato e ajuste também exigirá a análise das consequências jurídicas e administrativas, de 

modo que qualquer ingerência de órgãos que não o prolator do ato e as decisões que não se 

afeiçoem ao orçamento público, deverão ser orientadas por critérios técnicos, pragmáticos, com 

demonstração in concreto.  

Além disso, novas interpretações ou orientações não podem ser impostas imediatamente 

afetando administrados em gozo do regime anterior, ou desconstituindo relações já estabilizadas, 

dispondo a lei que deverão ser previstos planos de transição para a aplicação do novo entendimento 

(art. 23). A apreciação de regularidade ou invalidade dos ajustes deve ser ladeada pelas 

circunstâncias práticas no momento da celebração, prevendo, ainda, a consideração na dosimetria 

de sanções, as já estabelecidas sobre o mesmo fato (compensação de instâncias – art. 22, § 3º).  

Não só cuidaram do litígio, como as alterações também previram a composição prévia 

extrajudicial (art. 26) através da celebração de compromisso com os interessados, oitiva do órgão 
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jurídico e, quando cabível, consulta pública, reduzidas a termo todas as condições, obrigações e 

sanções aplicáveis diante de descumprimento. Entendemos que a aplicação de sanções decorrentes 

do próprio título, como prevê o art. 26, IV, LINDB, o investe de força executiva, portanto, diante 

do não cumprimento espontâneo, permite-se ajuizamento de ação judicial com base no art. 784, 

IV, CPC2, se houver a participação do Ministério público ou dos advogados públicos, ou ainda, 

com base no art. 784, XII, CPC3 diante da participação única da autoridade administrativa por parte 

do Poder Público.  

Não somente podem ser previstas sanções por descumprimento de compromisso celebrado, 

como foram também autorizadas a imposição de compensação por prejuízos anormais decorrentes 

de conduta indevida (art. 27) e a responsabilidade do agente público por erro grosseiro ou dolo (art. 

28). Percebe-se, ainda, a intenção legislativa de produzir uniformidade e segurança jurídica nas 

decisões administrativas, judiciais e de controle com a edição de atos normativos, precedidos ou 

não de consulta pública (Art. 29), orientações gerais que vinculem a Administração (art. 24, p. 

único) e, ainda, regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas (art. 30).  

A leitura sistematizada destes artigos produz certas inquietações, cuja assertividade das 

respostas necessitaria a análise monitorada da aplicação legislativa prática desde a entrada em vigor 

da lei 13.655/18, da postura para o futuro das decisões judiciais sobre matéria de gestão e política 

pública, e ainda, o padrão de resposta das administrações no percorrer do Brasil.  

Nada obstante, algumas previsões e premissas iniciais podem ser colocadas, principalmente 

quando partimos do conhecimento empírico sobre a crescente do ativismo judicial no Brasil, dada 

a infinidade de atos infralegais de cada ente, que trazem insegurança administrativa, judicialização 

de conflitos, falhas no controle e fiscalização pelo Poder público e burocratização ao particular.  

A positivação dos postulados gerais de Direito público, como fez a lei 13.655/18, demanda 

de magistrados, autoridades administrativas e de controle não só a análise econômica do Direito, 

                                                           
2Art. 784, CPC. São títulos executivos extrajudiciais: IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério 

Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou 

mediador credenciado por tribunal; 
3Art. 784, CPC. São títulos executivos extrajudiciais: XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, 

a lei atribuir força executiva. 
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mas recomenda como apoio substancial das decisões a uniformidade das fontes de fundamentação. 

Eventual mudança de posicionamento não só protegeria os atos já forjados no entendimento 

anterior, como agora demandaria modulação de efeitos para a aplicação futura, isto é, novas teses 

não devem retroagir. 

Os dispositivos também afastam como argumento jurídico os princípios de definição 

abstrata, muito utilizados na concessão de direitos fundamentais quando não garantidos pelo Poder 

Executivo. Não seria precipitado dizer que nasce da LINDB, o contra-argumento jurídico pro 

Estado sempre que o litígio envolva custo financeiro direto ao Poder público.  

Simultaneamente, esta oposição deve ser real, direta e demonstrada, como se observa do 

art. 22 da LINDB: “na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os 

obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem 

prejuízo dos direitos dos administrados”, isto significa dizer que as dificuldades ordinárias de todo 

cofre público (escassez de recursos e reserva do possível) não podem ser apresentadas como 

alegação genérica inibitória do direito violado deduzido em juízo, o gestor deve comprovar 

obstáculos e dificuldades reais no momento em que dele se cobra a prestação positiva.   

Com muita razoabilidade é possível inferir que as inovações da LINDB derivam do 

fenômeno de reação legislativa, uma resposta dos outros Poderes para o ativismo judicial com 

repercussão orçamentária. Percebe-se, substancialmente, a intenção de se humanizar o gestor 

público, acrescer peso à disponibilidade econômica e à prática usual da Administração avaliada, 

oficializando-se como argumento jurídico pro Estado, as principais críticas contra a judicialização 

de políticas públicas.  

A reação legislativa é o movimento do Congresso Nacional no sentido de editar leis que 

superem o entendimento vinculante do Poder Judiciário. Isto ocorre, porque as decisões do plenário 

do Supremo Tribunal Federal não podem vincular o Poder Legislativo, livre para sua atribuição 

constitucional típica de produzir leis. Contudo, a apreciação do STF, sobretudo em controle 

constitucional concentrado, enrijece as ações da Administração pública e dos demais órgãos do 

Poder Judiciário, provocando ações em cascata que o Poder Legislativo não estima ou visa coibir.  
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Neste cenário, é palatável que as introduções dispositivas em Direito público na LINDB, 

tenham sido fruto de reação legislativa contra decisões como estas, trazidas logo abaixo, que 

estipulam critérios para a imposição de concessão medicamentosa pelo Poder Executivo, quando 

os remédios ou tratamentos não estejam sob registro da ANVISA ou não incluídos na lista do SUS. 

Isto significa dizer que decisões deste gênero expandem a política pública do ente federado 

condenado, lhe impondo aumento do gasto público: 

 

A ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impede, 

como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 

É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro 

sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao 

previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: 

a) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de 

medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); 

b) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no 

exterior; e 

c) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil4. 

 

A decisão que elastece a carta de direitos subjetivos do administrado produz efeito 

ricochete, pois constitui precedente para todos os demais casos similares, portanto, dificilmente se 

esgota em contingência individual. Sobre a mesma matéria, que envolve judicialização da política 

pública de saúde, o STJ já decidiu que: 

 

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a 

presença cumulativa dos seguintes requisitos: 

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por 

médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, 

assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; 

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados 

pela agência5. 

 

 

 

                                                           
4 RE 657718/MG.  
5 EDcl no REsp 1.657.156-RJ. 
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1.2. Declaração de liberdade econômica  (DDLE – Lei 13.874/19) 

 

Em setembro de 2019, entrou em vigor no Brasil, em caráter de vanguarda, a Declaração 

de liberdade econômica através da Lei 13.874/19. Ela se apresenta como defesa do agente 

econômico particular contra a posição de agente normativo e regulador do Estado. Esta legislação 

pretende preencher de conteúdo a disposição constitucional do art. 1746, trazendo peso maior aos 

interesses econômicos do administrado quando colocados em ponderação com o regramento 

urbanístico, ambiental e administrativo. É importante mencionar, contudo, que a má-fé do 

administrado, que oculta suas tarefas e intenções na municipalidade, afasta a aplicação desta lei, 

que pressupõe boa-fé no exercício de atividade econômica7.  

A matéria é sensível, uma vez que a liberdade econômica, sob o ponto de vista dos acordos 

paritários entre particulares ou sob o ponto de vista da liberdade profissional, esbarra em diversas 

matérias de ordem pública, em ramos do Direito que não poderiam sofrer revogação tácita, dadas 

as razões de: (i). especificidade da matéria contraposta, na lei esparsa; (ii). campos de proteção 

distintos; (iii). Impossibilidade de manobra jurídica que represente na prática o desvio de normas 

constitucionais, como o Direito ambiental protegido (art. 225, CF/88) e a defesa do consumidor 

(Art. 170, V, CF/88).  

A lei foi editada para o alcance nacional, tratando de ressalvar a abrangência dos Estados e 

municípios vez ou outra como o fez ao estabelecer aprovação tácita de atos públicos não apreciados 

pela Administração dentro do prazo máximo8, fixando a regência normativa geral para todos os 

entes sobre os aspectos não ressalvados.  

                                                           
6Art. 174, CF/88: 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. 
7Art. 2º: São princípios que norteiam o disposto nesta Lei: II - a boa-fé do particular perante o poder público.  
8Art. 1º § 5º : O disposto no inciso IX do caput do art. 3º desta Lei não se aplica aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, exceto se: 

I - o ato público de liberação da atividade econômica for derivado ou delegado por legislação ordinária federal; ou 

II - o ente federativo ou o órgão responsável pelo ato decidir vincular-se ao disposto no inciso IX do caput do art. 3º 

desta Lei por meio de instrumento válido e próprio. 
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O art. 3º, VIII da Lei 13.874/199, neste sentido, é forte candidato à declaração de 

inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista que confronta a tendência 

moderna de constitucionalização dos contratos civis, traz super força à obrigatoriedade dos 

contratos (pacta sunt servanda), obstaculizando elementos possíveis e importantes entre paritários, 

como a teoria da imprevisão (arts. 478 a 480 do CC/02) ou a função social do contrato10.  

Ao longo do século XX assiste-se a uma progressiva publicização do Direito, com a 

proliferação de normas de ordem pública. Ao final do século XX, essa publicização do 

Direito resulta na centralidade da Constituição[...]. Toda interpretação jurídica deve ser 

feita à luz da Constituição, dos seus valores e dos seus princípios. Como consequência, 

reitera-se, toda interpretação jurídica é, direta ou indiretamente, interpretação 

constitucional. (BARROSO, 2015, p. 346).  

 

De acordo com Barroso (2015, p. 405-408), o direito civil, até então, estaria na terceira fase 

(e mais sofisticada) no relacionamento constitucional, inclusive fazendo incidir princípios 

constitucionais de valor jurídico abstrato, tais como o princípio da dignidade humana, isonomia e 

solidariedade social, sobre os fenômenos civilistas em avaliação de contratos, propriedade, 

vulnerabilidade jurídica, direito de família. Este prestígio da Constituição, expressão de força 

normativa máxima, foi concebido após a Segunda Guerra Mundial, cuja principal consequência 

filosófico-científica para o Direito foi o neoconstitucionalismo, com a transformação de princípios 

em regras, na tentativa de se reconstruir os cacos da dignidade da pessoa humana e dos Direitos 

humanos, que os conflitos bélicos trataram de deixar. 

A DDLE parece tomar o sentido inverso da progressão de constitucionalização do direito. 

Como se observa da leitura do art. 3º, V, da Lei 13874/19, os atos da atividade econômica passam 

a gozar presunção de boa-fé, para os quais a dúvida de direito civil serão resolvidas de modo a 

preservar a autonomia privada, tratando de ressalvar somente a disposição legal expressa. Neste 

                                                           
9Art. 3º  São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos 

do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal: VIII - ter a garantia de que os 

negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar 

todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avençado, exceto normas de ordem pública; 
10Art. 421, CC.  A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.  Parágrafo único. Nas 

relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão 

contratual. 
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panorama, não seria precipitado dizer que as leituras constitucionais do Código civil e as técnicas 

interpretativas sustentadas por princípios e orientações doutrinárias já não poderiam ser iniciadas 

por magistrados, a quem caberiam a interpretação regressiva do sistema jurídico, em prestígio à 

autonomia da vontade pura.  

Conforme lição de Barroso (2015, p. 405-410), era no início do constitucionalismo 

moderno, na primeira fase de relacionamento entre Direito civil e Constituição, que eles 

constituíam mundos apartados, a Constituição era Carta política, que regulava as relações entre 

Estado e cidadão, enquanto o Direito Civil era a Constituição dos particulares, cujo império não 

admitia a comunicação Constitucional.  

O combate à publicização do direito privado é o que parece ocorrer no cenário jurídico 

brasileiro atual. Esta intenção parece negar o neoconstitucionalismo como padrão jurídico 

colimado, assim como afasta de outras teorias importantes do Direito, tal qual o diálogo das fontes, 

introduzindo marcos jurídicos superados como sinal de conquista da liberdade econômica.  

O impacto econômico da regulação estatal passa a ser primordial para a edição ou alteração 

de novos atos normativos que afetem agentes econômicos regulados. Apesar da previsão do 

impacto econômico na análise regulatória, nada é previsto em relação aos patamares aceitáveis ou 

minimamente considerados de qualidade na prestação do serviço ou de ressalvas que assegurem a 

fruição esperada pelo usuário11.  

Não diferentemente do que tenha inspirado as alterações da LINDB, acreditamos que 

a vigência de uma declaração como esta também seja fruto de reação legislativa contra a 

judicialização da política, nas expressões legiferante ou executiva (criação, regulamentação e 

modo de execução das leis no país):  

 

A atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados 

a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. A incolumidade do meio ambiente não pode 

                                                           
11Art. 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 

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. 
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ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de 

índole meramente econômica, ainda mais se tiver presente que a atividade econômica, 

considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros 

princípios gerais, àquele que privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), 

que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio 

ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. 

Doutrina. Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional 

objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem as 

propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável 

comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além 

de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu 

aspecto físico ou natural12.  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. Empreendimento imobiliário 

erguido na Área de Proteção Ambiental de Massambaba. Ausência de prévio 

licenciamento ambiental, não suprido pela concessão de licença para construir. Zona de 

Ocupação Controlada. Extrapolação do limite máximo da taxa de ocupação estatuído no 

Plano Diretor. Edificação irregular sobre dunas, reputadas Área de Preservação 

Permanente. Ilicitude do empreendimento caracterizada. Necessidade de salvaguarda do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Demolição imperativa. Inaplicabilidade da 

teoria do fato consumado. Nulidade da licença decretada. Recurso provido. Nesse 

aspecto, sopesados o exclusivo prejuízo econômico a ser suportado pelo empreendedor e 

o bem jurídico tutelado na ação civil pública, consistente na integridade do meio ambiente 

sadio, há de prevalecer o segundo, em consonância com os princípios da reparabilidade e 

responsabilidade ambiental. Dessarte, assentada a ilegalidade do empreendimento, deve 

ser declarada nula a licença concedida pela municipalidade. Recurso provido13. 

 

 

Esta última decisão judicial se apoiou em motivações de fundo ambiental para produzir dois 

efeitos interessantes: o primeiro deles de anular a licença municipal, e o segundo de condenar o 

particular a demolir construção irregular e impedir o desenvolvimento de atividade econômica 

naquela localidade. De certo modo, esta decisão hoje encontraria obstáculos, pois em face da 

alteração da LINDB, se a municipalidade concedeu a licença embasada em orientações gerais e 

posturas vinculadas ao entendimento do próprio órgão jurídico, segundo a prática administrativa 

reiterada daquela época, o magistrado não teria força jurídica para revisar o ato judicialmente, ainda 

menos se o ato já tiver completado seus efeitos14.   

                                                           
12 ADI 3.540 MC 
13 Apelação Cível nº. 0001993-05.2009.8.19.0052 (TJ/RJ) 
14 Art. 24, LINDB. A revisão [...] judicial, quanto à validade de ato [...]cuja produção já se houver completado levará 

em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se 

declarem inválidas situações plenamente constituídas.  
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Além disso, a DDLE expressamente indica como abusivas as exigências de prestação 

mitigatória e compensatória que (i). requeira medida que já era planejada para execução antes da 

solicitação pelo particular, sem que a atividade econômica altere a demanda para execução da 

referida medida; (ii). utilize-se do particular para realizar execuções que compensem impactos que 

existiriam independentemente do empreendimento ou da atividade econômica solicitada;(iii). 

requeira a execução ou prestação de qualquer tipo para áreas ou situação além daquelas diretamente 

impactadas pela atividade econômica; ou (iv). mostre-se sem razoabilidade ou desproporcional, 

inclusive utilizada como meio de coação ou intimidação15.  

Na prática, estas disposições se chocam com a própria definição de compensação ambiental, 

que não necessariamente guarda relação direta com a área do empreendimento, principalmente 

quando os efeitos negativos diretos da empreitada não sejam mitigáveis e, portanto, exijam 

compensação em outras zonas ambientalmente aproveitáveis. A Lei 9.985/00, por exemplo, prevê 

que o órgão ambiental licenciador definirá as unidades de conservação beneficiadas após análise 

de estudo de impacto ambiental, inclusive podendo contemplar a criação de novas unidades pelo 

apoio do empreendedor16.  

O que se abstrai do novo excerto legal da Lei 13.874/19 é que, em segunda análise, a 

publicação da Declaração dos direitos de liberdade econômica fortifica e potencializa as alterações 

inseridas na LINDB, no sentido de moderar ou restringir o poder decisório de autoridades 

representativas do interesse público, quando e se o outro polo da discussão envolva atividade 

econômica ou erário público.  

Nada obstante, é necessário rememorar que a livre iniciativa de atividade econômica não é 

absoluta no Brasil, podendo se sujeitar à autorização legal (art. 170, p. único, CF/88) ou, quando 

se refira ao serviço público, estar condicionada à oferta direta pelo Poder público, ou contratação 

                                                           
Parágrafo único.  Consideram-se orientações gerais [...]as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo 

conhecimento público.  
15 Art. 3º, XI, Lei 13874/19.  
16Art. 36, Lei 9985/00: Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, 

assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação 

do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 
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em regime de concessão ou permissão do serviço (art. 175, CF/88), portanto, quando o art. 3º, III, 

da Declaração de direitos de liberdade econômica reverencia a política de preços com base na oferta 

e demanda, não pode romper com o equilíbrio do contrato administrativo prestado por particular, 

aviltando as peculiaridades da contratação de Direito público, ou, negligenciar os usuários do 

serviço, sob a escusa de que a fiscalização ou avaliação de desempenho sejam óbices à liberdade 

econômica. Ressaltamos que o consumidor, particular/usuário, figura relação ainda mais 

vulnerável que o agente econômico em relação ao Estado17: 

 

Em face da atual Constituição, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e do 

princípio da livre concorrência com os da defesa do consumidor e da redução das 

desigualdades sociais, em conformidade com os ditames da justiça social, pode o Estado, 

por via legislativa, regular a política de preços de bens e de serviços, abusivo que é o poder 

econômico que visa ao aumento arbitrário dos lucros18. 
 

O princípio da livre iniciativa, inserido no caput do art. 170 da Constituição nada mais é 

do que uma cláusula geral cujo conteúdo é preenchido pelos incisos do mesmo artigo. 

Esses princípios claramente definem a liberdade de iniciativa não como uma liberdade 

anárquica, mas social, e que pode, consequentemente, ser limitada19. 

  
 

Por outro lado, a DDLE pode coibir excessos arbitrários do Estado, quando estejam 

totalmente independentes do princípio da legalidade. Esta é zona por vezes cinzenta no exercício 

do Poder de polícia municipal: a proibição de atividade de motorista por aplicativo de celular não 

se sustenta por ausência de legislação federal específica, mas foi defendida pelas prefeituras com 

base no poder de licenciamento do município para a concessão de autorização a taxista, classe que 

forma a principal concorrência da atividade.  

A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista 

cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa 

e da livre concorrência; e no exercício de sua competência para regulamentação e 

fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito 

                                                           
17Art. 3º, Lei 13.874/19: São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o 

crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal: III - 

definir livremente, em mercados não regulados, o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da 

oferta e da demanda; 
18 ADI 319 QO 
19 ARE 1.104.226 AgR 
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Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, 

art. 22, XI)20. 

 

  Podemos complementar as lições apreendidas ao estabelecer que os arts. 20 a 30 da LINDB 

buscam preservar as decisões originárias de autoridade competente, uma vez que tanto a 

invalidação de ajustes pretéritos quanto a formação de novas rationes decidendi exigirão critérios 

de avaliação técnica e projeção das circunstâncias esperadas no momento da decisão questionada. 

Estas mudanças fortalecem o domínio de Direito público no Brasil, elevam a segurança jurídica e 

a coesão do sistema de atos públicos, dificultando a judicialização de questões políticas ou não-

jurídicas, como os impasses de ordem econômica, embora também estejam aptas à prejudicar o 

controle judicial de contratos aparentemente paritários e licenças ou posturas públicas mal 

empregadas. À judicialização de correção, portanto, impõe-se objeção legal.  

É de se ressaltar, todavia, que todo incremento de proteção legal, guarda relação 

inversamente proporcional de dificuldade para os mesmos resultados anteriores, negativos ou 

positivos. Estas inquietações devem alcançar os pesquisadores jurídicos no momento de 

compreender e estudar, de hoje para o futuro, ativismo judicial sobre políticas públicas, 

revisionismo de ato público, autoridade jurídica dos atos infralegais e novo regime de vinculação 

administrativa das autoridades públicas.  

Simultaneamente, nos deparamos com a DDLE, um instrumento altamente simbólico, com 

força jurídica diante das lacunas do Direito público e das ordenações públicas, que busca coibir o 

avanço do Estado, mormente representado pelo Direito público, contra a política de livre mercado. 

Ao que parece, este diploma protege o particular contra a verticalização das relações jurídicas 

cidadãs. Neste ponto, cabe ao pesquisador compreender os limites teóricos desta simbologia, e o 

alcance prático desta proteção, é certo, contudo, que assim como a LINDB, acrescerá obstáculos 

à judicialização acerca do mérito de questões regulatórias ou normativas. Os dois regramentos se 

divergem ao vislumbrarmos a disputa judicial quanto ao direito deduzido do Autor: a LINDB tende 

a prospectar direito pro Estado, em vigília à separação de esferas e manutenção das capacidades 

                                                           
20 RE 1.054.110 
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de cada representação de Poder, ao tempo que a DDLE tende a prospectar direito contra a força 

pública em favor do particular enquanto agente econômico.  

Sem embargo, as divergências cessam neste ponto, haja vista que ambos os diplomas 

prejudicam o particular usuário ou cidadão que não esteja investido da qualidade de agente 

econômico, o particular enquanto célula pertencente à cidade ou ao organismo social que habita, o 

particular enquanto morador, eleitor e titular de direitos fundamentais. A judicialização a favor 

desta figura passa a encontrar duplo embaraço.  

 

 

2. A proposição de assimilação jurídica da doutrina Chenery e da teoria das capacidades 

institucionais no Brasil  

 

A doutrina Chenery deriva do direito anglo-saxão, e assume papel no que diz respeito ao 

controle judicial de atos administrativos. Esta doutrina reconhece o caráter político dos atos da 

Administração pública nos Estados Unidos, sob o argumento de que as Cortes judiciais não 

possuem expertise para adentrar nas decisões políticas tomadas pelo Poder Executivo; portanto, 

qualquer juízo de valor que adentre o acerto ou erro de um ato administrativo dentro das atribuições 

típicas de outro Poder não poderia prosperar.  

No Brasil, existem algumas decisões que acolhem esta vertente para justificar a não 

intromissão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, tal como ocorre no julgado a 

seguir apresentado, que decidiu como ofensivo à ordem pública a decisão de magistrado que 

suspende o reajuste das tarifas de transporte público: 

 

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. I) 

DISCUSSÃO DE QUESTÕES REFERENTES AO MÉRITO DA CAUSA PRINCIPAL. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA SUSPENSIVA VOCACIONADA A TUTELAR APENAS A 

ORDEM, A ECONOMIA, A SEGURANÇA E A SAÚDE PÚBLICAS. II) GRAVE LESÃO 

À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO 

ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO PODER PÚBLICO QUE PREVALECE ATÉ 

PROVA DEFINITIVA EM CONTRÁRIO. DETERMINAÇÃO GOVERNAMENTAL 

QUE DEVE SER PRESTIGIADA TAMBÉM PARA MITIGAR A PROBLEMÁTICA 

DO DÉFICIT DEMOCRÁTICO DO PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERAÇÕES 
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SOBRE A DOUTRINA CHENERY. DIFICULDADE DE O JUDICIÁRIO CONCLUIR 

SE UMA ESCOLHA CUJA MOTIVAÇÃO É ALEGADAMENTE POLÍTICA SERIA 

CONCRETIZADA CASO A ADMINISTRAÇÃO EMPREGASSE SOMENTE 

METODOLOGIA TÉCNICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE AS ESCOLHAS POLÍTICAS DOS ÓRGÃOS 

GOVERNAMENTAIS SEREM INVALIDADAS PELO JUDICIÁRIO, CASO NÃO 

SEJAM REVESTIDAS DE RECONHECIDA ILEGALIDADE. VEDAÇÃO ÀS 

PRESIDÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE 

CONTRACAUTELA À LUZ DE DIREITO LOCAL. III) MANIFESTA VIOLAÇÃO 

DA ORDEM ECONÔMICA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA PARA QUE O ESTADO DE SÃO PAULO CUSTEIE AS 

VULTOSAS DESPESAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DA HARMONIA 

ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS ACORDOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS 

PELO PODER PÚBLICO COM AS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE 

PÚBLICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

[...]9. Eventual intento político da medida não poderia ensejar a invalidação dos critérios 

tarifários adotados, tout court. Conforme leciona Richard A. Posner, o Poder Judiciário 

esbarra na dificuldade de concluir se um ato administrativo cuja motivação alegadamente 

política seria concretizado, ou não, caso o órgão público tivesse se valido tão somente de 

metodologia técnica. De qualquer forma, essa discussão seria inócua, pois, segundo a 

doutrina Chenery - a qual reconheceu o caráter político da atuação da Administração 

Pública dos Estados Unidos da América -, as cortes judiciais estão impedidas de adotarem 

fundamentos diversos daqueles que o Poder Executivo abraçaria, notadamente nas 

questões técnicas e complexas, em que os tribunais não têm a expertise para concluir se 

os critérios adotados pela Administração são corretos (Economic Analysis of Law. Fifth 

Edition. New York: Aspen Law and Business, 1996, p. 671). Portanto, as escolhas 

políticas dos órgãos governamentais, desde que não sejam revestidas de reconhecida 

ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário. 

10. Impedir judicialmente o reajuste das tarifas a serem pagas pelos usuários também 

configura grave violação da ordem econômica, por não haver prévia dotação orçamentária 

[...]21. 
 

 

Não basta, portanto, que o magistrado se apoie em metodologia estritamente técnica, se 

desconsidera todas as demais circunstâncias e parâmetros de que se vale a autoridade 

administrativa, inclusive motivações ideológicas ou de fator exclusivamente político, que não 

compete ao Poder Judiciário, desprovido de representação democrática apreciar segundo critérios 

alheios ao que sustentam esta estirpe de deliberação. 

Outros fatores também são considerados, como o equilíbrio financeiro-econômico dos 

contratos administrativos e as possibilidades de cunho aquisitivo do Ente federado questionado. 

                                                           
21AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP. 
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Apesar de ser uma doutrina que abraça a autonomia decisória da Administração pública, que milita 

pro Estado, ela não é o mesmo que alegar a teoria amplamente suscitada da reserva do possível. A 

teoria da reserva do possível se concentra na estreita via da impossibilidade financeira do Estado, 

sem adentrar em questões da melhor capacidade para análise do mérito. Ademais, como agora 

reforça o art. 22 da LINDB, devem ser consideradas as dificuldades reais do gestor, que não se 

sustentam através da alegação genérica e inevitável de que todo recurso econômico é escasso. Ao 

que parece a Doutrina Chenery traz maior sofisticação à defesa judicial do Estado, pois embora 

não deduza em concreto quais são as escolhas técnicas e quais são as escolhas políticas, atrai para 

si fortes argumentos jurídicos como a competência meritória de atos não judiciais, a legitimidade 

e autoridade dos que empreendem atos administrativos e o princípio republicano da Separação de 

Poderes, em graus menos abstratos do que o comum. 

Por outro lado, percebe-se firme alinhamento teórico entre a Doutrina Chenery e a teoria 

das capacidades institucionais. Aquela reforça a capacidade do Estado administrador para além da 

complexidade técnico-científica, focado, sobretudo, na qualidade do próprio ato decisório, 

enquanto esta se apoia nos elementos empíricos para dizer qual órgão tem mais aptidão para ocupar 

a posição de protagonismo em um processo decisório. A capacidade institucional advoga em favor 

daquele com melhor discernimento conforme as atribuições institucionais.  

Esta teoria não somente protege a decisão política do Gestor com poderes políticos, mas o 

controle de contas e irregularidade das mesmas pelos órgãos de controle e a avaliação sobre a 

ilegalidade dos atos administrativos pelos magistrados. É importante ressaltar, que estas teorias, 

tanto das capacidades institucionais quanto da Doutrina Chenery não incluem os sobrevalores, 

como justiça ou ética, nas questões legais ou na atribuição típica de qualquer Poder. Este pode ser 

um caminho para a crítica dos contra-argumentos modernos pro Estado.  

Em decisão recente (2019), o Supremo Tribunal Federal afastou a revisão judicial do mérito 

do órgão CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), apoiado na teoria da capacidade 

institucional: 

 
O Poder Judiciário não pode fazer a revisão judicial do mérito da decisão administrativa 

proferida pelo CADE. A expertise técnica e a capacidade institucional do CADE em 
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questões de regulação econômica exige que o Poder Judiciário tenha uma postura 

deferente ao mérito das decisões proferidas pela Autarquia. A análise jurisdicional deve 

se limitar ao exame da legalidade ou abusividade do ato administrativo. O CADE é quem 

detém competência legalmente outorgada para verificar se a conduta de agentes 

econômicos gera efetivo prejuízo à livre concorrência. As sanções antitruste, aplicadas 

pelo CADE por força de ilicitude da conduta empresarial, dependem das consequências 

ou repercussões negativas no mercado analisado, sendo certo que a identificação de tais 

efeitos anticompetitivos reclama acentuada expertise22. 

 

O acolhimento das alterações da LINDB e da DDLE no ordenamento jurídico brasileiro 

implica, pelo menos no patamar teórico-conjuntural, um movimento plástico de assimilação da 

Doutrina Chenery e da teoria das capacidades institucionais, trazendo reforço legalista e 

fundamento jurídico positivado para estas correntes, que representam as principais críticas contra 

o expansionismo do ativismo judicial no Brasil.  

A Advocacia-Geral da União, naturalmente, incorporou nas peças judiciais de defesa, os 

argumentos explanados: 

 

Pretendem os Autores que o Poder Judiciário realize um controle de mérito sobre 

decisão a ser tomada oportunamente pela União Federal, mister que envolve, por 

óbvio, o equacionamento de diversas áreas do conhecimento, não se restringindo 

a uma mera questão jurídica. Nesse sentido – e com o devido respeito -, o Poder 

Judiciário não detém capacidade institucional para apreciar a posição a ser 

adotada pela União, pelas Empresas envolvidas e pelos órgãos competentes, por 

implicar em uma indevida e perigosa ingerência sobre o desenvolvimento de 

políticas públicas do setor, sem qualquer fundamentação lastreada nas demais 

áreas do conhecimento que gravitam em torno da questão sub judice23. 

 

 

 

 

 
 

3. Enfrentamento à COVID-19, finanças públicas e judicialização 

 

                                                           
22 RE 1083955/DF 
23EMENDA AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR, AGU, N° 5030872- 58.2018.4.03.0000 (TRF 3ª 

REGIÃO), de 20/12/18. A íntegra da petição pode ser acessada em: https://www.conjur.com.br/dl/agu-recorre-

novamente-suspensao-fusao.pdf .  Acesso em 05 jun 2020.  
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Como anteriormente apresentado, algumas críticas à judicialização no Brasil, foram 

incorporadas pelo arcabouço legal no último par de anos. Paradoxalmente, estes novos impeditivos 

que passaram da construção doutrinária para a expressa disposição legal, coincidem com a chegada 

da pandemia viral de COVID-19 ao Brasil no ano de 2020. Naturalmente, diversas demandas, 

sobretudo no que tange ao orçamento do ente público e políticas públicas açambarcaram a questão 

para o crivo do Poder Judiciário. 

O que se assiste, no presente momento, é a judicialização em cascata, por todo o país, de 

pedidos judiciais que condenem os entes públicos a disponibilizar equipamentos de proteção 

individual nas unidades de saúde (EPI’s), leitos para usuários que desfalecem em busca de vaga no 

Sistema público (SUS), imbróglios quanto à cobertura e alcance dos planos de saúde, reabertura 

do comércio, e até mesmo, questões epidemiológicas muito técnicas, como qual tratamento será 

utilizado contra a COVID-19.  

Em medida liminar requerida na Ação Cível Originária (ACO) 3363, o Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acatou o pedido liminar do Estado de São Paulo 

para suspender por 180 dias a dívida do Estado frente à União, de modo que as parcelas mensais 

da dívida, que representam aproximadamente 1,2 bilhões de reais, sejam destinadas integralmente 

às despesas com o combate da COVID-19 no Estado24. Tal decisão não violaria os compromissos 

federais sobre a receita pública descontinuada? 

Outra decisão, proferida em sede do TRT, 3ª Região25, concedeu liminar a favor da 

paralisação dos agentes de saúde em Belo Horizonte, sem prejuízo de salário e benefícios, que não 

tivessem acesso a equipamento de proteção individual para o trabalho hospitalar, tais como luvas, 

máscaras, álcool asséptico, avental e sabonete líquido. Tal decisão não violaria a deliberação 

política do Estado de Minas Gerais e do município de Belo Horizonte sobre o montante e 

distribuição do orçamento público que devam ser destinados aos insumos hospitalares? 

                                                           
24A informação encontra-se disponível no portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439875 Acesso em 01 de jun de 2020 
25 A decisão completa pode ser encontrada em: https://www.conjur.com.br/dl/trt-autoriza-agentes-saude-

interromper.pdf Acesso em 30 de mai de 2020.  
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Quanto ao tratamento a ser empreendido ao paciente de COVID-19, os magistrados têm 

exigido laudos, atestados médicos positivos em favor de determinado tratamento, com a 

comprovação de que o médico responsável não esteja aplicando tratamento indicado pelo Ministro 

da saúde, entre outros embasamentos de prova, sem os quais o magistrado não teria possibilidade 

de compromisso intelectual para o julgamento26. O fornecimento adequado de provas e o 

sentenciamento do magistrado não comprometeriam a liberdade profissional médica ou a doutrina 

Chenery, haja vista não ser questão de competência jurídica? Indo além, quando o próprio Ministro 

da Saúde não for parâmetro técnico, porque não pertence e não tem formação nesta área, é possível 

que o Poder Executivo atraia a Doutrina Chenery para preservar as decisões deste Ministro? 

Em vários estados brasileiros, existem condenações de hospitais particulares para a cessão 

de leitos ao sistema público, para o atendimento de pacientes de COVID-1927. Não violariam tais 

decisões, a liberdade econômica dos empreendedores privados? A crise sanitária, mesmo que não 

prevista em lei expressa, relativiza o direito de propriedade? 

Como objeto de estudo, o mais intrigante é examinar os Governadores de linhagem 

ideológica liberal ou neoliberal, expedirem requisições (apropriação pelo Estado) de álcool 

asséptico ou outros utensílios emergenciais diretamente de fornecedores, na tentativa de conter o 

desfalque no antro público, a exemplo do empresário e Governador de Minas Gerais, Romeu Zema. 

Não seria esta uma violação ao livre mercado ou a qualquer teoria de cunho econômico libertário, 

tão prestigiadas pelos últimos diplomas normativos aprovados? 

Segundo a Associação Nacional de hospitais privados (Anahp), no Brasil, a crescente de 

contratação de planos de saúde não foi acompanhada pelo crescimento de investimentos em 

infraestrutura privada, como a expansão de leitos de terapia intensiva. Ainda assim, 62% dos leitos 

do país se concentram na iniciativa privada28.  

                                                           
26No DF, a magistrada competente para decidir situação como essa extinguiu Mandado de segurança sem adentrar no 

mérito, por falta de pressupostos processuais. A decisão pode ser encontrada em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=108451619&tipo_documen

to=documento&num_registro=202000848379&data=20200414&tipo=0&formato=PDF.  
27A questão está demonstrada através desta petição inicial ajuizada em sede de ADPF, disponível na íntegra em 

https://www.conjur.com.br/dl/psol-supremo-poder-publico-requisite.pdf .  
28 ANAHP. Artigo - Há necessidade de harmonizar as atividades da saúde pública e privada 
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https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=108451619&tipo_documento=documento&num_registro=202000848379&data=20200414&tipo=0&formato=PDF
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O fenômeno causado pelo degringolar do subfinanciamento da saúde no país, representado 

pela super ocupação de leitos disponíveis e uma lista de espera que coloca a vida de vários à própria 

sorte e à sorte da boa gestão de poucos29, fez com que o Congresso aprovasse o PL número 1.179/20 

para dispor “sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito 

Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)”. Esta lei surge após diversas 

decisões judiciais que já decidiam pela cessão de leitos em hospitais privados, entretanto, embora 

pareça uma decisão política razoável diante das circunstâncias atuais, a votação aberta para a 

consulta pública sobre o PL 1.179/20, na página oficial do Senado, contou com 396 votos a favor, 

contra 3.788 votos que se opõem à universalização efetiva do acesso à saúde através da 

obrigatoriedade de flexibilização do sistema privado30. Isto nos leva ao primeiro postulado sobre o 

tema, de que a repartição de responsabilidades sobre as necessidades de todos e a regulação do 

público sobre o privado ainda é muito malquista no cenário dominante brasileiro, ainda que para 

tanto haja o prestígio de valores nobres como a defesa à vida, à igualdade e à fraternidade.  

As requisições de bens privados pelos Poderes Executivos no percorrer do país, no sentido 

de que os atos administrativos possam tomar para o usufruto público o patrimônio privado, foram 

muito mal recepcionadas pelos donos da liberdade econômica. É preciso contrariar o argumento 

do uso da força como expressão de autoritarismo neste exemplo, porque o diálogo foi buscado 

entre as administrações e os empreendedores antes das efetivas requisições estatais. A cessão não 

é gratuita, o principal motivo de divergência recai sobre a margem de lucro que inadmite queda 

pelo setor empresarial, ao tempo que as administrações públicas visam negociar a partir dos preços 

de custo.  

O impasse entre as atribuições de Poderes diante deste cenário, levou a Confederação 

Nacional de Saúde (CNsaúde) a propor Ação direta de inconstitucionalidade (ADI) com pedido 

                                                           
Disponível em: https://www.anahp.com.br/noticias/covid-19/artigo-ha-necessidade-de-harmonizar-as-atividades-da-

saude-publica-e-privada/ . Acesso em 01 jun 2020.  
29No início do mês de maio do ano 2020, a cidade do Rio de Janeiro enfrenta a ocupação de 98% dos leitos disponíveis 

no sistema público de saúde, e mantém lista de espera com a inclusão de quase 400 enfermos no aguardo de uma vaga, 

conforme amplamente divulgado pelos canais tradicionais de notícias naquele mês.  
30Os dados e consulta pública referentes ao PL 1.179/20 estão disponíveis em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141306. Acesso em 01 jun 2020. 
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cautelar, de modo que o Supremo Tribunal Federal possa mediar o conflito entre público e privado 

no país, a questão das requisições e a repercussão econômica destes atos, que no momento produz 

atritos entre os Poderes Executivo e Legislativo31.  

Como pôde ser notado, o realismo do desdobrar prático trouxe impactos na recente 

assimilação da doutrina Chenery e da transformação jurídica da liberdade econômica na máxima 

oponível somente pela lei expressa. A liberdade econômica é fortemente contestada diante da 

política de abuso de preços que presencia o estourar da demanda (ex.: álcool asséptico em farmácias 

e lojas), e diante de um conjunto de valores que superem o sistema positivado, mais uma vez 

reafirmando a superação de um direito privado apartado do publicismo.  

Segundo Marques e Miragem (2012, p. 104-107), o valor decisivo na compreensão do novo 

direito privado resulta do “pluralismo”, presente na sociedade contemporânea. A pluralidade de 

sentimentos e de agentes econômicos caracteriza e desafia o direito privado brasileiro atual. O 

reconhecimento e juridicização de novas situações de fato, desafiam as categorias jurídicas sobre 

as quais tradicionalmente apoiou-se a formação do Direito privado no último século. Esta realidade 

exige a participação ativa do intérprete, de sua sabedoria, na identificação dessa complexidade 

normativa e de sua conexão necessária com os valores e normas constitucionais, que não 

substituem outras normas, mas condicionam e iluminam sua aplicação em vista da finalidade de 

proteção e efetivação dos direitos fundamentais. 

O antagonismo teórico que se apresenta está no dizer se a doutrina Chenery seria mitigada 

por estas judicializações diante do surto de COVID-19, ou se estaria, na verdade, sendo cumprida 

à risca, frente à incapacidade empírica dos gestores de controlar e alimentar o sistema brasileiro de 

saúde, subfinanciado e negligenciado, quando a própria Constituição o coloca na centralidade dos 

deveres de Estado. O Poder Judiciário, portanto, atua como usurpador da atribuição financeira dos 

administradores, ou é representante da força dos valores legais e constitucionais? Indo além, a 

presunção da melhor capacidade institucional seria absoluta ou relativa? 

                                                           
31A íntegra da petição pode ser acessada em: https://www.conjur.com.br/dl/cnsaude-stf-fixacao-regras-requisicoes.pdf 

Acesso em 01 de jun de 2020.  
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Quando ocos no Estatuto fundamental do cidadão não são preenchidos por ninguém, seria 

o Poder Judiciário usurpador de uma força não reclamada pelo titular?O substituto pode ser aviltado 

pela substituição de um titular ausente? 

Conforme lição de Barroso (2015, p.441-442): 

 

[...] a ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do 

Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no 

espaço de atuação dos outros dois Poderes. Em muitas situações, nem sequer há confronto, 

mas mera ocupação de espaços vazios.     

O que se pode compreender é que as tragédias humanas, imprevisíveis ou inevitáveis, como 

a pandemia viral ou as catástrofes ambientais que destroem regiões inteiras requerem posturas 

econômicas também excepcionais, principalmente se cogitarmos que muito do progresso 

econômico pós-moderno vem acompanhado de alto custo social e ambiental. Não deveriam, 

portanto, os agentes econômicos, ser incluídos no ônus que sobrevém ao bônus? Sandel (2012, p. 

14-17) nos responderia que “essas questões não dizem respeito apenas à maneira como os 

indivíduos devem tratar uns aos outros. Elas também dizem respeito a como a lei deve ser e como 

a sociedade deve se organizar”. E ainda adiciona que “esse dilema aponta para uma das grandes 

questões da filosofia política: uma sociedade justa procura promover a virtude de seus cidadãos? 

Ou a lei deveria ser neutra quanto às concepções concernentes à virtude, deixando os cidadãos 

livres para escolher, por conta própria, a melhor forma de viver?” 

O argumento da virtude cívica diria que: 

 

[...]em tempos de dificuldades, uma boa sociedade se mantém unida. Em vez de fazer 

pressão para obter mais vantagens, as pessoas tentam se ajudar mutuamente. Uma 

sociedade na qual os vizinhos são explorados para a obtenção de lucros financeiros em 

tempos de crise não é uma sociedade boa. A ganância excessiva é, portanto, um vício que 

a boa sociedade deve procurar desencorajar, na medida do possível. Punindo o 

comportamento ganancioso, [o autor emprega o exemplo da lei de controle de abuso de 

preços nos Estados Unidos] ao invés de recompensá-lo, a sociedade afirma a virtude cívica 

do sacrifício compartilhado em prol do bem comum (SANDEL, 2012, p. 16).  
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   A discussão sobre o projeto de país que queremos construir e habitar não necessariamente 

precisa ser humanizada no momento de eventos super imprevisíveis, como a de uma crise 

epidemiológica, mas pode vir a ser chamado a atender e responsabilizar pessoas e situações na 

ocorrência de eventos previsíveis, porém de repercussão social e ambiental indescritíveis, a 

exemplo das degradações ambientais nas cidades de Mariana/MG (2015) e Brumadinho/MG 

(2019). É certo que o Estado não produz riqueza, mas tampouco lhe gera provisões as incontáveis 

e multimilionárias renúncias fiscais que faz para atrair a produção de riqueza por empreendedores. 

Devemos, contudo, desenvolver capacidade crítica e metodológica para avaliar a quem esta riqueza 

beneficia, quais valores o ordenamento jurídico tende a assimilar e qual é a razão de existir do 

próprio Estado.  

 

 

CONCLUSÕES  

   

Pudemos acompanhar no passado recente do ordenamento jurídico brasileiro, o movimento 

legalista no sentido de enlaçar a segurança jurídica do Direito público no Brasil e conter o avanço 

do Estado sobre as atividades econômicas particulares.  

A uniformidade de fundamentação e o respeito à força precedente do ato decisório nos 

parece ter sido estartada pela constitucionalização do processo civil brasileiro, verdadeiramente 

prestigiada com a entrada em vigor do Código de processo civil de 2015, no que ressaltamos o art. 

926 deste diploma32. Entretanto, para que o mesmo fosse empreendido no campo civilista, 

sobretudo corporativo e comercial, percebemos o distanciamento da constitucionalização do direito 

privado, na contramão do constitucionalismo contemporâneo.  

Estas mudanças, contudo, não despontaram de ímpetos isolados, elas foram construídas 

como fruto de reação legislativa contra a judicialização política e a judicialização das relações 

                                                           
32Art. 926, CPC. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1º Na 

forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula 

correspondentes a sua jurisprudência dominante. § 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às 

circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. 

 

mailto:editorial@dtoadministrativo.com.br


 
                                                

 

 
 

 

 
 

privatísticas, de modo a atrair a consolidação jurídica do que as políticas de Estado mínimo e as 

teorias econômicas libertárias propagam enquanto modelo de Estado.  

Neste contexto, foi identificado o alinhamento teórico das teorias argumentativas pro 

Estado (com destaque para Chenery e capacidade institucional), que até então se embasavam na 

perspectiva doutrinária e no estudo do direito comparado. Estas doutrinas agora se sustentam 

também em dispositivos legais. Questionar a quem prejudica estas assimilações do ordenamento 

implica a primeira conclusão crítica sobre a matéria, pois é percebido um desamparo do particular 

que não figura como agente econômico frente o Estado e também frente ao particular que se 

fortalece enquanto agente econômico. Naturalmente, esta questão deve impactar a judicialização 

política que garante acesso a direitos fundamentais do cidadão comum.  

Talvez seja necessária e recomendada a produção de um Estatuto de garantias 

fundamentais, que traga maior concreção aos valores abstratos constitucionais, que embora 

autoaplicáveis, carecem algumas regulamentações práticas que protejam o vulnerável diante das 

defesas jurídicas assimiladas em favor do Estado, a exemplo de limites temporais, situações e 

regras que possam afastar o escudo da melhor capacidade institucional e garantir o menor ataque, 

sustentado pela abstração de conteúdo, das disposições constitucionais. Da mesma forma que a 

liberdade econômica é um valor constitucional, a que se deram níveis altos de concreção para a 

garantia; é necessária a concreção dos outros valores que esta ação desprestigiou.  

A crise sanitária e epidemiológica trazida pela COVID-19 levantou algumas contestações 

práticas do poder do livre mercado, autorregulação e autonomia dos agentes. Na verdade, o 

momento reforça o equívoco da percepção das bases estruturais econômicas como entidades 

autônomas, independentes, cujo principal obstáculo para o desempenho seja o Estado regulador.  

Há forte influência política atual para a formação e manutenção de magistrados 

minimalistas, embora o neoconstitucionalismo e as pretensões judiciais maximalistas sejam a única 

saída imediata para conter excessos ou deficiências da prestação política positiva33. A 

                                                           

33 Silva (2006, p. 6) nos explica que “Maximalistas erguem pretensões doutrinárias em suas decisões ao elaborarem 

regras e teorias gerais para a solução de casos futuros. De modo contrário, minimalistas tentam restringir os seus 
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judicialização, investida deste papel, apenas escancara a demanda por um Estado-garantidor, que 

parece representar a consequência inafastável do abstencionismo.  

A partir do estudo empírico e da análise acurada das necessidades naturais do povo, 

poderemos testar a eticidade do Estado enquanto ser externo, no entender da filosofia política de 

Hegel (BRANDÃO, 2005, p. 140). Os argumentos jurídicos pro Estado são importantes para a 

proteção do erário e da estabilidade institucional, entretanto a prática, enquanto realidade orgânica 

e viva, não poderá agregar estes argumentos para tolher direitos e regras conquistados a duras penas 

pela sociedade brasileira. 
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