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Teoria do Contrato Social

● Liberdade – cada um faz soberanamente o que bem 
entende;

● Convivência Social – exige que a liberdade de cada 
um termine no momento em que prejudique a 
liberdade do(s) outro(s).

A divisão do trabalho estabelece relações conflituosas 
entre os indivíduos que vivem em sociedade, o que 
deve ser dirimido por uma autoridade, sob o 
pressuposto de um contrato implícito no qual os 
indivíduos abrem mão de parte de sua soberania, 
submetendo-se às determinações do Estado.
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Teoria do Contrato Social
O contrato especifica que serviços serão 
prestados gratuitamente pelo Estado a seus 
cidadão.

Algumas funções clássicas do Estado:
● Justiça;
● Policiamento;
● Defesa do território;
● Educação básica;
● Saúde.
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Teoria do Contrato Social
A contrapartida fundamental dos cidadãos é o 
pagamento de impostos, com a finalidade 
primordial de sustentarem as despesas do 
Estado nas suas atribuições. 

Teoria da Legitimidade

Se há legitimidade no poder do governante 
então este não pode ser destituído de seu 
cargo, exceto em casos específicos. 
– Isto equivale a uma certa estabilidade ao governante no exercício 

de seu cargo.
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O Estado de Direito
Sendo as tarefas do Estado realizada pelos 
indivíduos, vulneráveis como os demais, então 
como proteger os cidadãos ante a possibilidade 
de abusos por parte dos governantes?

Esta é a principal motivação por trás do Estado 
de Direito, que visa impedir ações 
discricionárias dos governantes.
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O Estado de Direito

Princípios básicos:

● Nenhum indivíduo é obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa, exceto por determinação 
expressa da lei;

● A lei não tem efeito retroativo;

● A alegação do desconhecimento da lei não pode 
ser alegada por ninguém em defesa própria. 



  

O Estado de Direito

Teoria dos três poderes

Surge com a motivação de impedir que os 
governantes violem as leis.

Executivo (E), Legislativo (L) e Judiciário (J) 
atuando de forma independente e harmoniosa.



  

O Estado de Direito

A independência entre o E e L  previne que o que 
aplica as leis não possa legislar em causa própria;

As decisões do E devem ser passíveis de serem 
apreciadas pelo J, que nem elabora e nem aplica 
as leis;

A possibilidade de recursos do J contra atos do E 
serve como garantia aos cidadãos.
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O Estado de Direito

A independência entre os poderes emerge na 
medida em que os membros de um poder não 
podem interferir no mandato dos de outros.

O caso excepcional ocorre em relação a um 
processo de impeachment conduzido pelo L 
contra o E (Presidente da República).

Os cargos no Judiciário são vitalícios!
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O Estado de Direito

Problema: O contrato social (as regras) são claras e 
precisas, mas não são imutáveis, acarretando incerteza 
a longo prazo nas decisões dos cidadãos.

Solução: Hierarquização das leis em ordem 
decrescente de prioridades:

– Cláusulas Pétreas da Constituição;

– Disposições Constitucionais;

– Leis Complementares;

– Leis ordinárias;

– Decretos.
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O Estado de Direito

● Criar direitos adquiridos; 
– É uma extensão do princípio de que a lei não 

retroage.

● Respeito às decisões de recesso.
– Direito do cidadão emigrar com seus recursos, 

após quitar suas dívidas.
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O Estado de Direito

Como assegurar o funcionamento harmônico e 
independente dos três poderes?

Uma coalizão entre E, L e J poderia conferir um 
poder único contra os cidadãos!

Uma situação de conflito entre o E e L poderia 
conduzir à perdas para um poder em 
detrimento de ganhos para o outro.
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O Estado de Direito

Abordagem moderna se dá por meio da Teoria 
dos Jogos: 
– Cada um dos poderes, decide de forma 

independente (na maioria das vezes conflituosa), 
segundo os seus próprios interesses;

– O resultado final depende das escolhas dos três 
poderes.

– Como estruturar as leis de modo a que cada um 
dos poderes agindo de acordo com os seus 
interesses, de forma independente, caminhem 
rumo a um ambiente cooperativo.
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O Direito de Propriedade

Coase: 
● Não existe um sistema de produção eficiente sem 

que cada bem material ou recurso natural tenha 
um proprietário. 

● Além disso, tal bem material ou recurso natural 
não precisa ser explorado pelo próprio dono: pode 
ser alugado a terceiros.

– Desse modo, ninguém pode apropriar-se 
definitivamente de um bem sem o comprar, nem 
temporariamente, sem pagar por sua locação.
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O Direito de Propriedade

Hipóteses:

● As propriedades serem distribuídas 
competitivamente;

● Dentro de um ambiente competitivo, cada titular 
deve extrair o lucro máximo de sua 
propriedade.



  

O Direito de Propriedade

Hipóteses:

● As propriedades serem distribuídas 
competitivamente;

● Dentro de um ambiente competitivo, cada titular 
deve extrair o lucro máximo de sua 
propriedade.



  

O Direito de Propriedade

Quando os direitos de propriedade não podem 
ser definidos (o que se deve sobretudo aos 
custos de se fiscalizar a sua utilização), surgem 
problemas de externalidades.



  

Economia de Mercado

Duas características:
● Os preços formam-se livremente, sem 

intervenções governamentais;
● Qualquer indivíduo pode comprar, consumir, 

produzir ou vender qualquer bem, desde que 
esteja disposto a pagar ou receber o preço de 
mercado, conforme o caso.



  

Economia de Mercado

Cada indivíduo, agindo de acordo com seus 
próprios interesses, está envolvido num 
processo de interação com os demais de modo 
que o resultado final seria o mesmo alcançado 
por algum mecanismo cooperativo.
– Baseado no pressuposto de que a economia de 

mercado não se proponha a produzir bens 
públicos, que só podem ser suprimidos 
eficientemente pelo Estado e que qualquer recurso 
escasso tenha um proprietário.
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Interlúdio: Questões Tributárias

● País A: Os recursos pertencem ao Estado, que 
os aluga a longo prazo a quem ofereça o 
melhor preço, deixando os locatários 
explorarem como quiserem e acumularem os 
lucros de sua operação sem impostos 
confiscatórios;

● País B: Os recursos são privados, mas os 
lucros estão sujeitos a tributações extorcivas.



  

Real GDP Growth   (%)

Agrregates/Economies 2013 2014e 2015f 2016f 2017f

Aggregates

      Developing economies 5,1 4,6 4,4 5,2 5,4
      Latin America and the Caribbean 2,7 0,9 0,4 2 2,8
      South America 3 0,3 -0,6 1,5 2,5
      World 2,5 2,6 2,8 3,3 3,2
Economies

      Brazil 2,7 0,1 -1,3 1,1 2
      Chile 4,2 1,9 2,9 3,3 3,5

Source: The World Bank

Desenvolvimento Econômico e Social
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