
 
 

 

1 

 
 

Universidade de Brasília 
Faculdade de Direito 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO IAN RAMALHO LUZ DE CASTRO 
 

 

 

 

 

LEGITIMIDADE DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 
INDEPENDENTES: UMA ANÁLISE DWORKINIANA 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Brasília – DF 

2018



 
 

 

2 

 

 

PEDRO IAN RAMALHO LUZ DE CASTRO 
 

 

 

 

 

LEGITIMIDADE DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 
INDEPENDENTES: UMA ANÁLISE DWORKINIANA 

 

 

 

 
Monografia apresentada à Faculdade de 
Direito como requisito parcial à obtenção 
do título de Bacharel em Direito. 
 

Professor Orientador: Prof. Dr. Othon de 

Azevedo Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília – DF 

2018



 
 

 

 

PEDRO IAN RAMALHO LUZ DE CASTRO 
 

 

 

 

 

LEGITIMIDADE DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 
INDEPENDENTES: UMA ANÁLISE DWORKINIANA 

 

 

 

 

A Comissão Examinadora, abaixo identificada, aprova o Trabalho de 
Conclusão do Curso de Direito da Universidade de Brasília do aluno 

 

 

 

Pedro Ian Ramalho Luz de Castro 
 

 

 
Prof. Dr. Othon de Azevedo Lopes 

Professor-Orientador 
 

 

 
Prof. Dr. Jorge Octávio Lavocat Galvão  Prof. Dr. Márcio Nunes Iório Aranha 

Oliveira 
Professor-Examinador  Professor-Examinador 

 

 

 

Brasília, 13 de abril de 2018 

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

A conclusão desta monografia de final de curso não teria sido possível sem a ajuda 

inestimável de todo um conjunto de pessoas maravilhosas, que contribuíram para que 

esses semestres de graduação fossem tão felizes. 

Agradeço, primeiramente, à minha família, que tanto me apoiou nesse processo. 

Agradeço à minha mãe, por todo o amor, carinho e aconselhamento que me deu 

durante todos esses anos. Agradeço ao meu pai, que, mesmo de longe, se fez 

presente para acompanhar as alegrias e angústias que são próprias da faculdade de 

Direito. Agradeço à minha madrinha, minha segunda mãe, que sempre esteve lá 

quando precisei. Amo muito todos vocês. 

Agradeço ao meu orientador, prof. Othon de Azevedo Lopes, que muito me inspirou e 

atenciosamente aconselhou. 

Agradeço, ainda, aos demais docentes da Faculdade de Direito da UnB, por todos os 

ensinamentos recebidos, em especial aos professores Jorge Lavocat Galvão, Marcio 

Iório e Guilherme Scotti, que tanto contribuíram para minha formação como 

pesquisador. 

Por fim, agradeço ao contribuinte, que custeou meus estudos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

O século XX presenciou um aumento substantivo na importância da regulação para o 

desempenho da atividade administrativa, conjuntamente com um deslocamento 

gradual da produção normativa para agências reguladoras independentes (MAJONE, 

1996). Essa expansão da atividade regulatória, contudo, foi acompanhada de 

objeções de cunho jurídico, filosófico e econômico. Este trabalho oferece uma análise 

crítica do papel da legitimidade na elaboração de políticas regulatórias, frente à falta 

de legitimação majoritária inerente ao atual modelo de agências reguladoras 

independentes. Para tanto, analisaram-se aspectos jurídicos e econômicos da 

regulação, bem como justificativas e críticas da prática regulatória, sob o prisma da 

concepção de direito como integridade de Ronald Dworkin. 
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ABSTRACT 

The 20th century has witnessed a substantial increase in the importance of regulation 

to administrative activity, as well as a gradual shift of normative production to 

independent regulatory bodies (MAJONE, 1996). This expansion of regulatory activity, 

however, has been met with legal, philosophical and economic criticism. The present 

work reviews the role of legitimacy in the design of regulatory policy when confronted 

with the inherent lack of majoritarian legitimation within the current model of 

independent regulatory agencies. To that end, both legal and economic aspects of 

regulation were taken into account, as well as general arguments for and against 

regulation, under Ronald Dworkin’s notion of law as integrity. 

   

Keywords: Regulatory Law; Regulation; Legitimacy; Ronald Dworkin. 
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INTRODUÇÃO 

A atividade regulatória é um fenômeno jurídico complexo, que pode abarcar múltiplos 

fins possíveis (Sunstein, 1999, p. 52). Instrumentos regulatórios são inerentemente 

flexíveis, podendo ser utilizados para corrigir falhas de mercado, garantir padrões de 

segurança, redistribuir renda e preservar a concorrência.  

Apesar de a regulação não ser um conceito recente — no contexto britânico, por 

exemplo, remonta à dinastia Tudor (BALDWIN, CAVE e LODGE, 2012, p.4) —, sua 

expansão está associada à mutação do paradigma liberal de Estado, em face de uma 

legitimação crescente da intervenção do Estado na economia, com o surgimento do 

denominado Estado de Bem-Estar Social.  

O marco definitivo do modelo contemporâneo de regulação, contudo, veio somente 

com a torrente de privatizações ocorrida, em diversos países ocidentais, ao final do 

século XX, dentro do contexto de um movimento de desregulação (BALDWIN, CAVE 

e LODGE, 2012, p. 4-5). Dentro desse novo paradigma, o Estado deixa de assumir 

um papel tão ativo na economia, prestando diretamente serviços por meio de 

monopólios e empresas estatais, para atuar de forma subsidiária, mediante agências 

reguladoras (LOPES, 2017, p. 144).  

Essa mudança paradigmática da atuação estatal leva alguns autores, como Majone 

(1994) e Loughlin e Hood (2003), a teorizarem que vivemos hoje em um Estado 

Regulador1. Segundo Loughlin e Hood, (1990, p. 203), o Estado Regulador consiste 

na organização jurídico-institucional marcada pela atuação independente de órgãos 

setoriais, pela procedimentalização e formalização de regras de entrada, saída e 

conduta em mercados, bem como pela transferência da atividade produtora do Estado 

ao mercado, restando ao primeiro conduzir (steer) e não mais remar (row). 

Nesse contexto de expansão da atividade regulatória, que adquire importância 

crescente na atividade administrativa inerente ao Estado Regulador, a noção de 

                                            
1 Outros autores, contudo, como Ragazzo (2011), irão questionar a pertinência da aplicação do modelo 
de Estado Regulador ao Brasil. Para Ragazzo (2011, p. 38-39), diferentemente do que ocorreu nos 
EUA, a alteração do modelo regulatório não representou no Brasil uma diminuição do aparato estatal, 
visto que suas funções de prestação de serviço foram meramente substituídas por um papel regulatório. 
Ponto semelhante é feito por Lopes (2017, p. 144), que considera ingênuo compreender a mudança da 
forma de intervenção estatal na economia, com a passagem da atuação direta para a ênfase 
regulatória, como uma diminuição do Estado.  
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legitimidade regulatória assume um papel fundamental em uma sociedade que se 

pretende democrática.  Conforme a produção normativa é gradualmente deslocada 

para órgãos e autarquias do Executivo, o sistema de democracia representativa sofre 

transformações substantivas, visto que os critérios legitimatórios normalmente 

associados a instituições representativas, como votações e demais mecanismos 

eleitorais, não são aplicáveis a agências reguladoras autônomas.  

Essa tensão palpável entre regulação e legitimação majoritária aparece 

particularmente evidenciada no contexto da regulação produzida por organismos 

transnacionais. Segundo a House of Commons Library (2010), entidade associada ao 

parlamento britânico, se contabilizadas todas as regulações da União Europeia e atos 

relacionados, uma parcela substantiva das leis produzidas no Reino Unido entre 1993 

e 2009, entre 15 e 50%, implementaram normativas da União Europeia.  Segundo o 

mesmo estudo, para um período semelhante, essa taxa é de 25 a 42.5% na Áustria, 

de 9.6 a 14.2% na Dinamarca e de 12 a 38% na França2. Apesar de ser muito difícil 

estabelecer causalidade em eventos políticos multifatoriais de grande porte, esse 

relativo esvaziamento de instituições nacionais representativas pode estar associado 

ao crescimento de movimentos nacionalistas e eurocéticos por todo o continente 

europeu, culminando, recentemente, no anúncio da saída do Reino Unido da União 

Europeia (DREWRY, 2007; HARTEVELD et al., 2018). 

Neste trabalho, exploraremos alguns aspectos da relação entre legitimidade e 

regulação. Essa análise será separada em dois momentos. Na primeira seção, será 

feita uma breve revisão de literatura da teoria da regulação, de modo a retratar 

múltiplos conceitos de regulação, bem como visões plurais da atividade regulatória. 

Em seguida, exporemos vários argumentos possíveis para se justificar a regulação, 

quer pelo prisma econômico, quer pelo aspecto social. Ao final, serão apresentadas 

algumas das críticas feitas na literatura especializada à atividade regulatória do 

Estado. 

Na segunda seção, serão apresentados critérios possíveis de legitimidade regulatória 

a fim de aferir o que constitui uma boa política regulatória. A seguir, abordaremos a 

relação entre direito e legitimidade por alguns dos muitos ângulos possíveis, dando 

                                            
2 A alta variação nas taxas se deve às diferentes formas que a contabilização pode ser feita, se 
contadas todas as regulações ou só as de maior importância. Os valores informados referem-se às 
menores e maiores médias mencionadas no estudo. 
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especial ênfase à teoria do direito como integridade formulada por Ronald Dworkin 

(2011). Posteriormente, analisaremos a tensão entre legitimação democrática e 

atividade regulatória pelo prisma da teoria jurídica de Dworkin. Finalmente, será 

elaborada uma sistematização da análise feita até então, objetivando extrair 

conclusões possíveis para a avaliação de políticas regulatórias. 
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1 TEORIA DA REGULAÇÃO 

Este capítulo apresenta o panorama conceitual da teoria da regulação 

contemporânea. Inicialmente, apresentam-se diversos conceitos e classificações 

possíveis de regulação, enfatizando-se as vantagens e desvantagens da adoção de 

cada definição. Na sequência, mostram-se possíveis justificativas, econômicas e 

sociais, da prática regulatória, bem como dificuldades encontradas por essas 

justificativas. 

1.1 O QUE É REGULAÇÃO? 

O conceito de regulação não é unívoco. Na literatura especializada, afirmar que 

inexiste uma única formulação compartilhada do que seria, exatamente, regulação é 

quase um lugar-comum, constante da introdução de praticamente qualquer artigo 

sobre o tema (HERTOG, 2015, p. 1; BALDWIN, CABE e LODGE, 2012, p. 2; 

COUTINHO, 2014, p. 38). Não obstante, uma definição preliminar de regulação 

revela-se necessária para delimitar o escopo do presente artigo. Para tanto, uso aqui 

a classificação tripartite de Baldwin, Cave e Lodge (2012, p. 3): 

(i) Regulação como um conjunto normativo específico de leis e 

comandos. 

(ii) Regulação como atividade estatal proposital, incluindo 

incentivos econômicos, poderes contratuais e outras formas de 

influência. 

(iii) Genericamente, regulação como toda forma de influência 

econômica ou social. 

Ressalta-se ainda que parte da literatura sobre economia da regulação (ver, por todos, 

VISCUSI, HARRINGTON e VERNON, 2005) vale-se da formulação stricto sensu de 

Stone (1982): regulação é uma limitação, garantida por meio de sanção, estabelecida 

pelo Estado na autonomia da vontade exercida por indivíduos e organizações 

(STONE, 1982; VISCUSI, HARRINGTON e VERNON, 2005, p 357). No esquema de 

Baldwin, Cave e Lodge (2012), a conceituação de regulação elaborada por Stone 
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(1982), ao focar em limitações estatais, certamente se enquadraria em (i). De fato, 

quando discutimos novos paradigmas regulatórios em determinada área – a internet, 

o setor elétrico, a radiodifusão –, normalmente nos referimos à regulação pública. 

Assim, a regulação é tratada, ao menos em parte, como essencialmente exógena ao 

mercado. 

No entanto, articular o fenômeno regulatório como algo inteiramente exógeno ao 

arbítrio individual seria demasiado ingênuo.  Além de seu aspecto corretivo, a 

regulação, em sentido abrangente, possui também um aspecto constitutivo 

(SHEARING, 1994, p. 70; BALDWIN, CAVE e LODGE, 2012, p. 22). Dentro da 

abordagem constitutiva da regulação, a garantia e efetivação de uma sociedade de 

mercado seria uma escolha regulatória positiva3 (SHEARING, 1994, p. 70–73; 

SUNSTEIN, 1999). Em verdade, seria impossível pensarmos em uma atuação 

propriamente neutra do governo na distribuição de recursos (DWORKIN, 2011, p. 

253)4: a distribuição de recursos anterior à tributação não seria mais “natural” ou “livre” 

que a distribuição posterior à tributação, pois decorreriam ambas, igualmente, de 

escolhas políticas (MURPHY e NAGEL, 2005). Assim, o dito mercado livre, laissez-

faire, não seria mais ou menos independente da regulação que um mercado regulado, 

stricto sensu. 

A fim de ilustrar essa posição, tomemos o exemplo da propriedade privada, pedra-

angular de uma economia de mercado. Para Sunstein (1999, p. 59), “a propriedade é 

uma relação social legalmente construída, um conjunto de regras de acesso e 

                                            
3 Shearing (1994) traça uma comparação entre a ordem de mercado e o dilema do prisioneiro. Na 
formulação clássica do jogo (em sentido econômico-matemático) do dilema do prisioneiro, “(...) dois 
cúmplices de um crime são presos. Os prisioneiros são mantidos em celas separadas, impedindo 
cooperação. A polícia oferece diminuir a sentença de cada prisioneiro se ele incriminar o cúmplice. O 
prisioneiro deve então fazer uma decisão arriscada, baseada no que ele acredita que o outro irá fazer. 
No cenário padrão, cada prisioneiro irá delatar o outro. Delatar é a estratégia dominante para cada 
parte, dado qualquer comportamento da parte do outro prisioneiro. No entanto, se ambos os prisioneiros 
concordassem em não delatar, ambos sairiam melhor do que se ambos se incriminassem. O resultado 
é, assim, Pareto inferior (isto é, cada um tem um payoff menor comparado com a situação em que 
ambos se mantêm silentes).”. (VISCUSI, HARRINGTON e VERNON, 2005). Para Shearing, mercados 
e suas falhas, como dilemas do prisioneiro, não simplesmente acontecem, mas são frutos de um 
esquema regulatório particular. 
4 Segundo Dworkin (2011), leis tributárias ou regulatórias são tão políticas ou “artificiais” quanto 
qualquer outra parte do ordenamento jurídico, como leis trabalhistas, ambientais, de transporte, etc. 
Qualquer alteração nessas normas alteraria a distribuição de riqueza e oportunidade em dada 
comunidade, de forma que não se pode dizer que os recursos que cada indivíduo detém são fruto 
unicamente de suas escolhas individuais, e não de decisões políticas coletivas. 
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exclusão criadas pelo poder legislativo e judiciário e garantidas e aplicadas por este 

último. Sem o governo, capaz de estabelecer e executar tais regras, não existiria um 

direito de usar, fruir, destruir e dispor daquilo que possuímos.”5. Isto é, sem qualquer 

tipo de atuação estatal positiva, uma economia de mercado moderna seria impossível 

(MURPHY e NAGEL, 2005, p. 46).  

Assim, como afirmam Viscusi, Harrington e Vernon (2005, p. 61), a discussão central 

não é se o governo deve ter um papel na economia, mas a extensão desse papel. 

Nesse sentido, a regulação, em sentido abrangente, pode ser vista como anterior ao 

mercado (SHEARING, 1994, p. 71; BALDWIN, CAVE e LODGE, 2012, p. 22). 

Contudo, não obstante essas considerações prévias sobre o papel da regulação nas 

relações de mercado ditas “não reguladas”, uma abordagem exageradamente ampla 

do fenômeno regulatório inutilizaria o conceito (COUTINHO, 2014, p. 38), ao menos 

para o escopo deste trabalho. Se regulação abarcar todo tipo de influência econômica 

ou social, torna-se impossível diferenciar políticas regulatórias propriamente ditas — 

a edição de marcos regulatórios, a criação de agências reguladoras, a aplicação de 

legislação antitruste — da formulação de políticas tributárias, comerciais, trabalhistas, 

sociais de interesse geral. 

Alguns doutrinadores (HERTOG, 2010; VISCUSI, HARRINGTON e VERNON, 2005) 

traçam ainda uma distinção entre duas formas de regulação stricto sensu: regulação 

econômica e social. Hertog (2010, p. 2) e Viscusi, Harrington e Vernon (2005) 

compreendem que a regulação econômica é aquela exercida sobre a ordem 

econômica propriamente dita, em estruturas de mercado e em monopólios naturais, 

visando a corrigir falhas de mercado, enquanto a regulação social abarca a regulação 

ambiental, de saúde, de segurança, das relações trabalhistas e das relações de 

consumo, objetivando atingir algum fim social tomado como relevante.  

Em ambos os esquemas classificatórios supracitados, contudo, o cerne da distinção 

consiste no tipo de regulação adotada. Se essa versar sobre objetos relacionados ao 

mercado, será econômica; se não, social. Outros autores (BALDWIN, CAVE e 

LODGE, 2012, p. 22; OGUS, 2004, p. 46), contudo, compreendem a díade entre 

regulação econômica e social não como uma classificação relativa ao objeto do ato 

                                            
5 Semelhante posição é esposada pelo jurista e filósofo utilitarista Jeremy Bentham (1931), para quem 
“a propriedade e o direito nascem e morrem juntos. Antes do direito não existia propriedade; retire o 
direito e a propriedade cessa.” (SUNSTEIN, 1999). 
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regulatório propriamente dito, como normas concorrenciais ou de segurança, mas ao 

objetivo perseguido pelo regulador. Isto é, apesar de existir uma correlação entre, por 

exemplo, a regulação de monopólios e argumentos econômicos, essa correlação é 

incidental e não definirá se a justificativa da regulação é econômica ou não.  

A fim de melhor ilustrar essa distinção, tomemos o argumento formulado por 

Andriychuk (2017, p. 23) de que a competição constitui em si mesmo um valor social 

e, por isso, deve ser protegida independentemente dos resultados econômicos que 

produzir. A política pública específica endossada por esse raciocínio, a saber, a 

defesa da concorrência, será a mesma escorada pelo conceito econômico de falha de 

mercado, mas a justificativa que embasa tal regulação — e, consequentemente, seu 

objetivo — será marcadamente deontológica.   

1.2 JUSTIFICATIVAS DA PRÁTICA REGULATÓRIA 

Segundo a classificação mais frequentemente utilizada na doutrina, as justificativas 

para a regulação se dividem em dois grandes grupos: justificativas mercadológicas, 

de cunho econômico, e justificativas sociais, de cunho não-econômico (BALDWIN, 

CAVE e LODGE, 2012, p. 15; OGUS, 2014, p. 29). Um mesmo instrumento 

regulatório, contudo, pode almejar vários fins possíveis. Assim, uma portaria que 

estabeleça um preço mínimo para passagens aéreas, a fim de garantir a oferta de 

transporte aéreo ao longo de todo o ano, pode ser justificada por alusão a falhas de 

mercado (BALDWIN, CAVE e LODGE, 2012, p. 19), em um argumento notadamente 

econômico, ou por razões de cunho social, como uma questão de equidade 

(COUTINHO, 2014, p. 101). Desta forma, como muitas normas se enquadrarão em 

mais de uma classificação (SUNSTEIN, 1990, p. 48), o modelo classificatório proposto 

não pretende esgotar a questão, mas meramente tecer considerações, de forma 

esquemática, sobre as principais justificativas levantadas para a prática regulatória.  



16 
 

 

1.2.1 JUSTIFICATIVAS MERCADOLÓGICAS 

Justificativas mercadológicas (market-based) para a regulação são normalmente 

teoricamente embasadas na ideia de falha (ou mesmo completa ausência) de 

mercado (VISCUSI, HARRINGTON e VERNON, 2005). Segundo o Dicionário MIT de 

Economia Contemporânea, diz-se que ocorreu uma falha de mercado quando este 
é incapaz de prover certos bens na quantidade ótima demandada (PEARCE, 

1992, p. 267). Cooter e Ulen (2011) teorizam quatro fontes de falhas de mercado: 

monopólios, externalidades, bens públicos e assimetria de informações6. 

 

1.2.1.1 MONOPÓLIOS 
 

Monopólios, stricto sensu, ocorrem quando uma firma é a única fornecedora de um 

produto homogêneo7 que possui muitos compradores e não é substituível (PEARCE, 

1992). Normalmente, em um mercado monopolista, existem barreiras de entrada 

substantivas na indústria, de modo que outras firmas encontram dificuldade em 

quebrar o monopólio (BALDWIN, CAVE e LODGE, 2012). Monopólios devem ser 

regulados, porque o controle monopolista do preço por uma única firma gera perdas 

de eficiência para a sociedade, além de possivelmente afetar a qualidade e a 

diversidade do produto (VISCUSI, HARRINGTON, e VERNON, 2005). Nesses casos, 

a intervenção regulatória deve ser feita por políticas de defesa da concorrência, seja 

por meio de leis de controle de práticas anticompetitivas, seja por meio da instituição 

de uma agência regulatória para esse fim (RAGAZZO, 2011). 

Monopólios naturais, por sua vez, são um subtipo de monopólio em que a produção 

de um bem ou serviço por uma única firma minimiza seu custo de produção, de modo 

que o mercado é melhor servido por um só fornecedor (BALDWIN, CAVE e LODGE, 

                                            
6 Esse rol, apesar de comum na doutrina (RAGAZZO, 2011), não é de todo incontroverso. Alguns 
autores, notadamente Baldwin, Cave e Lodge (2012), incluem ainda entre as falhas de mercado o lucro 
excessivo, a quebra na continuidade de um serviço, preços predatórios, a desigualdade no poder de 
barganha, certas formas de escassez e falhas na coordenação e no planejamento de agentes.  
7 Isto é, um bem ou serviço cujos atributos são idênticos para o consumidor, que não pode ser bem 
diferenciado de produtos rivais (PEARCE, 1992). Exemplos incluem hortaliças, frutas, parafusos e 
petróleo. 
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2012)8. Exemplos comuns de monopólios naturais ocorrem no setor elétrico, das 

telecomunicações, de águas e no de transportes9. Em um monopólio natural, o custo 

de produção de determinado bem ou serviço diminui conforme a quantidade produzida 

(output) aumenta. Assim, a curva de custo médio a longo prazo (LRAC, do inglês long-

run average cost) é negativamente inclinada. Observe a figura 1: 

 

 

(VISCUSI, HARRINGTON, e VERNON, 2005, p. 402) 

 

Como demonstram Viscusi, Harrington e Vernon, a declinação da curva LRAC implica 

que o custo marginal (isto é, o custo de produzir uma unidade adicional) a longo prazo, 

                                            
8 Cooter e Ulen, de modo mais sucinto, definem monopólio natural como o monopólio que deve sua 
existência às economias de escala. 
9 Contudo, nem todo aspecto de dado processo de oferta são naturalmente monopolistas. No caso do 
setor elétrico, por exemplo, a transmissão da eletricidade é um monopólio natural, mas não sua geração 
(BALDWIN, CAVE e LODGE, 2012). 
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representado no gráfico pela curva LRMC (long-run marginal cost), estará abaixo de 

LRAC. Em outras palavras, como os rendimentos de escala são crescentes — isto é, 

os preços diminuem conforme o output aumenta —, o custo marginal de produção 

também irá diminuir.  

Nem todo monopólio natural, no entanto, é permanente. Viscusi, Harrington e Vernon 

(2005) oferecem o exemplo histórico da comunicação telefônica de longa distância 

entre Nova Iorque e Filadélfia. Em 1940, o serviço exigia cerca de 800 circuitos e, 

como o custo de produção diminuía conforme o output aumentava, constituía um 

monopólio natural. Ao final da década de 60 (representada na figura 2 como Q’), com 

a popularização da televisão e o avanço tecnológico, os serviços telefônicos já exigiam 

79.000 circuitos e os rendimentos de escala tornaram-se constantes. Dessa forma, 

cessou o monopólio natural. Confira-se a figura 2: 

 

(VISCUSI, HARRINGTON, e VERNON, 2005, p. 403) 

Na hipótese de um monopólio natural, a regulação da concorrência pode ser 

indesejável (BALDWIN, CAVE e LODGE, 2012; WATERSON, 1988). Nesse caso, o 
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Estado pode ou prestar o serviço diretamente, por meio de empresas públicas 

(RAGAZZO, 2011), ou ainda fixar o preço próximo ao custo marginal (na LRMC), de 

modo a estimular a expansão do output até o nível que seria produzido em condições 

competitivas (BALDWIN, CAVE e LODGE, 2012).  

 

1.2.1.2 EXTERNALIDADES 
 

Externalidades, ou efeitos externos (PEARCE, p. 146), são os benefícios ou custos 

de uma transação sustentados por terceiros (COOTER e ULEN, 2011, p. 39). A 

externalidade é denominada positiva no caso de benefícios e negativa no caso de 

custos.  

A existência de externalidades negativas é uma possível justificativa para a regulação, 

porque, como os custos não são internalizados pelas partes da transação, o preço 

final do produto não irá refletir seu custo real (BALDWIN CAVE e LODGE, 2012, p. 

18). Cooter e Ulen (2011, p. 39) oferecem o exemplo de uma fábrica que descarta 

subprodutos tóxicos do seu sistema produtivo em um rio próximo. A população 

ribeirinha teria então sua fonte de água potável contaminada pelo comportamento da 

fábrica. O mercado teria então falhado, já que a fábrica não teria incentivos para 

voluntariamente adotar um método produtivo menos danoso ao rio nem para 

compensar a população local, pois assim consegue vender seu produto a um preço 

mais baixo. Nesse cenário, uma agência reguladora estaria economicamente 

justificada em agir de forma a compelir a poluidora a internalizar os custos decorrentes 

da externalidade negativa — seja por meio da proibição de métodos e técnicas 

particularmente poluentes, seja pela obrigação jurídica de ressarcir a população.  

 

1.2.1.3 BENS PÚBLICOS 
 

Definem-se bens públicos, em sentido econômico, como bens simultaneamente não-

exclusivos e não-rivais (PEARCE, 352). Não-rivais significa que o consumo por uma 

pessoa não inibe o consumo por outra; enquanto não-exclusivos, que o custo de 

excluir não-pagadores é proibitivamente alto (COOTER e ULEN, 2011, p. 40). 
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Exemplos de bens públicos incluem a segurança nacional, iluminação pública e ar 

limpo. 

Devido às características inerentes aos bens públicos, notadamente a dificuldade de 

excluir não-pagadores, free-riders não possuem incentivos para pagarem por bens 

públicos. Assim, sua produção não é adequadamente recompensada pelo mercado, 

o que pode inibir sua oferta. Nesse cenário, o Estado pode contornar o problema dos 

free-riders por meio de tributação obrigatória e uniforme (BALDWIN, CAVE e LODGE, 

p. 20). 

 

1.2.1.4 ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO 
 

A assimetria de informação, segundo Pearce (1994, p. 19), ocorre quando as duas 

partes em uma transação de mercado possuem níveis muito diferentes de 

conhecimento da informação relevante. Tomemos como a exemplo a compra e venda 

de carros usados10. Nesse cenário, o vendedor, de posse de maior informação sobre 

o veículo, possui incentivos econômicos para ocultar eventuais defeitos nos bens 

comercializados, anunciando todos os seus carros como produtos da mais alta 

qualidade. O comprador, por sua vez, na ausência de mecanismos de mercado que 

penalizem a omissão de informações relevantes ou a divulgação de informações 

falsas, será incentivado a tratar todos os veículos anunciados da mesma forma (já que 

não pode confiar no vendedor), subvalorizando os carros de qualidade e 

sobrevalorizando os ruins. Essa configuração mercadológica, então, tenderá a afastar 

progressivamente os comerciantes de bons produtos (visto que estes serão 

subvalorizados) e premiar os de ruins, o que resultará em uma queda gradual na 

qualidade de bens ofertados no mercado e, consequentemente, no preço que 

consumidores estão dispostos a pagar (HERTOG, 2015, p. 6). A intervenção do 

Estado na economia, nesses casos, corrigindo a assimetria de informação ao tornar 

obrigatória a divulgação de informações relevantes, protege o mercado e garante um 

nível ótimo de transações (COOTER e ULEN, 2011, p. 41). 

                                            
10 Inspirado no influente artigo sobre assimetria de informação “The Market for Lemons: Quality 
Uncertainty and the Market Mechanism”, de George A. Akerlof. 
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1.2.2 JUSTIFICATIVAS SOCIAIS 

Diferentemente das justificativas mercadológicas, as razões sociais para a regulação 

não se baseiam unicamente em possíveis falhas de mercado na alocação de recursos, 

isto é, em parâmetros consequencialistas de eficiência, mas antes em argumentos 

deontológicos11. Ogus (2004), acompanhando a divisão tradicional entre razões 

econômicas e não-econômicas para regular, teoriza três principais razões sociais para 

a prática regulatória: preocupações redistributivas, paternalismo e valores 
comunitários (OGUS, 2004, p. 46-54)12.  

 

1.2.2.1 REDISTRIBUIÇÃO 
 

Diz-se que há eficiência alocativa em dado mercado se a alocação de recursos é tal 

que cada consumidor está tão bem quanto possível, isto é, aquela que consumidores 

individuais, em um mercado perfeitamente competitivo, escolheriam se os preços 

refletissem os custos reais de produção (PEARCE, 1994, p. 16). Uma distribuição 

eficiente em sentido econômico não é, contudo, necessariamente uma distribuição 

justa (COUTINHO, 2014, p. 102). Assim, a regulação pode objetivar alcançar maior 

justiça distributiva (OGUS, 2004, p. 46), isto é, tornar a estrutura ou arranjo distributivo 

próximos ao moralmente preferível (LAMONT e FAVOR, 2017).  

Uma evidente dificuldade encontrada ao se justificar a regulação com preocupações 

redistributivas é que não há consenso, dentro ou fora da academia, quanto à 

superioridade de diferentes escolas de pensamento moral. A Enciclopédia Stanford 

de Filosofia (LAMONT e FAVOR, 2017) lista ao menos sete grandes famílias de teoria 

                                            
11 Vale frisar que a díade justificativa mercadológica/justificativa social não se confunde com a distinção 
entre regulação econômica e social empregada por Hertog (2010) e Viscusi, Harrington e Vernon 
(2005). Isto é, é perfeitamente possível valer-se de argumentos econômicos para justificar uma 
regulação ambiental, espécie de regulação social, ou ainda de argumentos deontológicos para justificar 
regulação econômica, como, por exemplo, faz Andriychuk (2017) ao justificar a prática do antitruste 
com base no valor moral da competição. 
12 O critério taxonômico utilizado por Ogus, apesar de tradicional, não é o único existente na doutrina. 
Prosser (2006), por exemplo, propõe a seguinte classificação de justificativas para a regulação: aquelas 
baseadas em princípio econômicos (mercadológicas), aquelas baseadas em direitos individuais e 
aquelas baseadas em solidariedade social. 
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da justiça distributiva distintas13, enquanto Allingham (2014) elenca quatro principais 

correntes (igualitarismo rawlsiano; igualitarismo dworkiniano; libertarianismo 

nozickeano e propriedade comum). Seguindo a classificação de Ogus (2004), 

podemos elencar ao menos duas abordagens autônomas no que tange à justiça 

redistributiva: igualitarista liberal14,15 e libertariana. 

Abordagens igualitaristas liberais da justiça redistributiva se caracterizam, sobretudo, 

por temperar preocupações com a liberdade individual e considerações igualitárias 

(OGUS, 2004, p. 47). Desde a publicação de Uma Teoria da Justiça por John Rawls 

em 1971, incontáveis obras foram elaboradas dentro desta tradição, por autores tão 

diversos como G. A. Cohen, Amartya Sen, Richard Arneson, Thomas Pogge e tantos 

outros, de modo que o igualitarismo liberal é hoje a corrente dominante dentro da 

filosofia política analítica (KYMLICKA, 2001, p. 97)16. Apesar de Rawls ser o autor 

mais frequentemente associado ao igualitarismo liberal e, sem dúvida, o mais influente 

(KYMLICKA, 2001, p. 96), o igualitarismo de sorte de Ronald Dworkin é, talvez, um 

exemplo igualmente representativo da teoria política igualitarista liberal 

contemporânea. 

Dworkin (2011, p. 352) considera que um governo (em sentido amplo) deve preencher 

duas condições distintas de legitimidade: i) demonstrar igual preocupação com o 

destino de todos que governa e ii) respeitar inteiramente a responsabilidade de cada 

um. Uma distribuição justa de recursos, assim, não pode ser insensível à igualdade 

(ex ante), sob pena de não respeitar a condição de igual preocupação por todos, nem 

à responsabilidade individual de escolher como viver sua própria vida (e, 

                                            
13 A saber: igualitaristas, rawlsianas, igualitaristas de sorte, meritocráticas, baseadas em bem-estar, 
libertarianas e feministas. 
14 Ogus (2004) se limita a usar o termo “liberal”, sem maiores referências a aspectos igualitaristas. A 
palavra liberal, contudo, em um contexto anglófono, possui conotações diversas que não são facilmente 
traduzidas ao português, em que “liberal” é associado a autores que Ogus classifica como libertarianos. 
Assim, seguindo a terminologia de Kymlicka (2001), a corrente é empregada aqui com a nomenclatura 
“igualitarismo liberal”.  
15 Ogus menciona ainda uma terceira corrente de teoria da justiça distributiva, a socialista. Contudo, 
caracteriza-a da seguinte forma: “a busca da igualdadade é um tema comum, se por isso queremos 
dizer a abolição das vantagens conferidas pelo poder, privilégio, riqueza, e o direito dos indivíduos a 
recursos que possibilitarão que participem de forma igual e plena da sua comunidade.” (Ogus, 2004, p. 
47). Posta nesses termos, a teoria da justiça redistributiva socialista em nada diferiria da corrente 
igualitarista liberal em aspectos propriamente normativos, mas tão somente na tolerância prática ao 
mercado, o que foge do escopo da filosofia política. Ademais, filósofos políticos marxistas que 
trabalham questões éticas, os denominados “marxistas analíticos”, são comumente classificados dentro 
da família igualitarista. Assim sendo, a dita corrente socialista não é compreendida aqui como sendo 
autônoma da igualitarista. 
16 Jeremy Waldron, inclusive, brinca que hoje existem 57 variantes do igualitarismo de sorte, um 
subgrupo do igualitarismo liberal (WALDRON, 2013, p. 21). 
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consequentemente, de arcar com as consequências de sua escolha). Dworkin (2011, 

p. 356) trabalha esse dilema por meio do seguinte experimento mental: tomemos um 

grupo de náufragos em uma ilha deserta, com um montante finito de recursos naturais, 

que alocam os recursos por meio de um leilão competitivo. Como não existe dinheiro 

na ilha, o leilão é feito por meio de um número de fichas, igualmente distribuídas a 

todos os residentes. O leilão é repetido até que todos estejam satisfeitos com o 

resultado. Como o número de fichas é homogeneamente distribuído, e como cada um 

pode escolher os recursos que individualmente valorizar mais, o arranjo proposto 

satisfará ambas as condições de uma distribuição justa.  

Contudo, o modelo proposto acima é ainda excessivamente simples, visto que é 

insensível à sorte. Após a distribuição inicial realizada pelo leilão, alguns náufragos 

podem, por fatores alheios a suas escolhas, terminarem com um nível de recursos 

muito diferente da distribuição original: podem ficar doentes, por exemplo, ou 

perderem tudo que adquiriram em algum acidente. Assim, Dworkin modifica o leilão, 

introduzindo a ideia de um seguro contra infortúnios, que poderia ser adquirido no 

leilão inicial. Obtido, ainda que esquematicamente, o nível mínimo de seguro que 

náufragos razoáveis e suficientemente informados comprariam, poderemos então 

utilizá-lo como parâmetro para políticas redistributivas governamentais (DWORKIN, 

2011, p. 361). 

A corrente libertariana, por sua vez, distingue-se das demais teorias da justiça 

redistributiva por não se preocupar com o padrão da distribuição, mas tão somente 

com sua estrutura (LAMONT e FAVOR, 2017). Isto é, há justiça distributiva se a 

distribuição ocorreu de acordo com princípios de justiça procedimentais, 

independentemente da equanimidade do resultado. Para Nozick (2001, p. 163), em 

verdade, nenhum tipo de princípio distributivo preocupado com o padrão da 

distribuição final dos recursos pode ser realizado sem interferência contínua nas vidas 

das pessoas. Esse argumento é facilmente ilustrado pelo célebre exemplo de Wilt 

Chamberlain, formulado por Nozick em Anarchy, State and Utopia (2001).  

Nozick (2001, p. 160) propõe o seguinte experimento mental: tomemos uma 

sociedade com o padrão de distribuição D1. D1 é qualquer distribuição tomada como 

justa: pode ser desde uma alocação igualitária simples (em que cada habitante possui 

uma parcela equivalente dos recursos) a qualquer outro padrão distributivo requerido 
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por uma teoria da justiça (por exemplo, que os recursos sejam distribuídos de acordo 

com a necessidade de cada um). Agora suponhamos que determinado indivíduo 

talentoso — Wilt Chamberlain, na articulação original do argumento — ofereça algum 

serviço de entretenimento em alta demanda (um jogo de basquete, um show ou outra 

forma de entretenimento que permita a formação de plateias grandes) por um preço 

irrisório, acessível a todos. Após a realização de um número suficiente de eventos, 

esse indivíduo acumula uma fortuna, mediante trocas voluntárias, e a distribuição D1 

agora é D2.  

Essa nova distribuição é justa? O indivíduo faz jus ao montante que recebeu? 

Segundo Nozick, a resposta para essas perguntas não pode passar pelo padrão 

distributivo, visto que nenhum parâmetro de justiça baseado em um padrão distributivo 

pode ser permanentemente realizado sem interferência constante na distribuição. 

Assim, uma distribuição inicial justa, alinhada com os requerimentos de dada teoria 

da justiça, poderia transformar-se em uma distribuição injusta por meio de trocas livres 

de bens e serviços. Para que se mantenha o padrão, teríamos ou a redistribuição 

contínua ou a proibição de trocas econômicas (NOZICK, 2001, p. 164), o que violaria 

o princípio kantiano de tratar indivíduos como fins e não como meios (NOZICK, 2001, 

p. 30-31). 

Como alternativa ao que denomina de teorias padronizadas da justiça, Nozick propõe 

um critério procedimental denominado entitlement theory, composto de três elementos 

distintos: um princípio de justiça na aquisição, um princípio de justiça na transação e 

um princípio de retificação. Tomados conjuntamente, esses três princípios implicam 

que, se a propriedade foi justamente adquirida e justamente trocada e se injustiças 

inerentes à distribuição anterior foram previamente corrigidas, qualquer distribuição 

que dali resulte será justa (KYMLICKA, 2001, p. 104).  

Críticas tradicionais a teorias libertarianas da justiça costumam apontar ao menos 

duas dificuldades com o argumento rascunhado acima17. Em primeiro lugar, como 

reconhecido por Nozick (2001, p. 230), a entitlement theory pressupõe um cenário 

abstrato, em que a aquisição inicial dos recursos se deu de forma justa. Em uma 

sociedade real, a aquisição histórica da propriedade dificilmente é compatível com 

uma teoria atraente de justiça da aquisição. Assim, a crítica nozickeana “não deve ser 

                                            
17 Ver, por todos, Cohen (1988). 
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aplicada para atacar uma determinada política redistributiva, exceto se estiver 

evidente que considerações sobre a retificação de injustiças não poderiam justificá-la” 

(2001, p. 231).  

Segundamente, de acordo com a leitura proposta por Cohen (1988), a entitlement 

theory pressupõe uma teoria da justa aquisição da propriedade — esta, por sua vez, 

baseada em uma concepção do direito (inviolável) à autopropriedade. Dessa forma, 

para que essa concepção de justiça distributiva procedimental seja verdadeira, segue-

se que deve existir uma forma justa de adquirir a propriedade e um direito absoluto à 

autopropriedade (KYMLICKA, 2001, p. 110). Contudo, Nozick não articula realmente 

uma teoria substancial da aquisição justa (COHEN, 1988, p. 74-78), remetendo-se à 

seguinte variação do proviso lockeano18: “um processo que normalmente dá origem a 

um direito à propriedade, permanente e transmissível, de uma coisa não possuída 

previamente não o fará se por ele é piorada a situação dos outros que não mais têm 

a liberdade de usar a tal coisa.” (NOZICK, 2001, p. 178). Assim, críticos da entitlement 

theory argumentam que a ampla aquisição de propriedade individual necessária à 

efetivação da sociedade de mercado defendida por Nozick não satisfaz seu próprio 

proviso, de modo que parte substantiva do mundo externo não seria passível de 

apropriação em sentido forte (KYMLICKA, 2001, p. 118-119), ou ainda que a teoria 

nozickeana não afasta a propriedade coletiva dos recursos naturais, que 

impossibilitaria a realização de trocas não consentidas por todos os proprietários 

(COHEN, 1988, p. 93).  

No plano regulatório, considerações sobre a justiça distributiva produzem resultados 

diretos e indiretos (OGUS, 2004, p. 48). Em termos indiretos, teorias da justiça 

distributiva podem influenciar o regulador a prever o resultado distributivo de 

regulações econômicas de modo a produzir a distribuição mais justa possível. Em 

termos diretos, podem ainda inspirar a criação de regulações sociais com propósitos 

explicitamente redistributivos. 

 

                                            
18 O proviso lockeano determina que uma aquisição exclusiva de um recurso do mundo externo é 
justa se, após a aquisição, sobrar aos demais quantidade suficiente e igualmente boa do recurso. 
(Lamont e Favor, 2017) 
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1.2.2.2 PATERNALISMO 
 

Ogus (2004, p. 51), citando Gerald Dworkin (1971), define paternalismo como a 

interferência na liberdade de ação de outrem justificada por razões referentes 

exclusivamente ao bem-estar, felicidade, necessidades, interesses ou valores da 

pessoa que está sendo coagida. Alguns autores, ademais, fazem uma distinção entre 

paternalismo duro, que consiste nas ações do governo destinadas a aumentar o bem-

estar da população por meio da imposição de custos materiais em suas escolhas (eg. 

tributação do cigarro), e paternalismo mole, que busca aumentar o bem-estar coletivo 

sem imposição de custos adicionais, por meio de um processo denominado 

“arquitetura de escolha”19 (SUNSTEIN e THALER, 2014).  Regulação paternalista, 

assim, seria aquela que restringe certas atividades em que se assume estar o 

indivíduo tomando decisões imprudentes (OGUS, 2004, p. 53).  

Apesar de comumente associada ao autoritarismo, desenvolvimentos recentes na 

economia comportamental e na psicologia têm colaborado para certa reabilitação da 

regulação paternalista no debate público, reabilitação esta que culminou, em 2017, na 

concessão do Prêmio Sveriges Riksbank de Ciências Econômicas em Memória de 

Alfred Nobel, o Prêmio Nobel de Economia, ao economista comportamental Richard 

H. Thaler. Thaler, junto ao jurista Cass Sunstein, tem promovido uma versão 

alternativa do paternalismo denominada “paternalismo libertário”.  

Segundo Rebonato (2012, p. 6), o paternalismo libertário consiste “no conjunto de 

intervenções que objetivam a superação dos vieses cognitivos de dado indivíduo por 

meio da manipulação destes de modo a influenciar suas decisões (de maneira 

reversível) na direção de escolhas que ele próprio faria se tivesse a sua disposição 

tempo e informação ilimitados, bem como as habilidades analíticas de um agente 

racional (mais precisamente do homo economicus)”. Posto de outro modo, o 

paternalismo libertário almeja conduzir a conduta individual em direções conducentes 

ao bem-estar sem, contudo, eliminar a liberdade de escolha (SUNSTEIN e THALER, 

2003, p. 3). 

                                            
19 A arquitetura de escolha, por sua vez, nada mais é que a organização do contexto em que uma 
pessoa faz escolhas. Sunstein e Thaler (2014) oferecem como exemplo a apresentação dos itens em 
um menu. 
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Em termos de políticas públicas, muitas das propostas regulatórias associadas ao 

paternalismo libertário centram-se em alterações da opção padrão. Analisemos, a 

título de exemplo, a aprovação pelo senado holandês, em fevereiro de 2018, de um 

projeto de lei que torna a doação de órgãos opt-out20. Nesse modelo regulatório, 

explicitamente endossado por Sunstein e Thaler (2008, p. 175-179), o registro como 

doador de órgãos passa a ser automático, cabendo ao cidadão manifestar sua 

vontade de não doar. O número de escolhas permanece inalterado (doar ou não doar), 

mas a opção padrão é alterada de modo a estimular a opção mais conducente ao 

bem-estar. De acordo com Sunstein e Thaler, a mera alteração da opção padrão 

resulta em uma drástica alteração no número de doadores — na Alemanha, que 

emprega o sistema opt-in, apenas 12% da população está registrada como doadora 

de órgãos; enquanto na Austrália, que utiliza o opt-out, essa taxa é de 99% (2008, p. 

179). 

Glaeser (2006) aponta algumas dificuldades encontradas por regulações 

paternalistas. Em primeiro lugar, muitas das razões que justificam escolhas 

regulatórias paternalistas, a saber, vieses cognitivos e erros na decisão, também se 

aplicam a reguladores que, sendo humanos, são tão sujeitos a esse tipo de limitação 

na racionalidade quanto agentes econômicos tomados individualmente. 

Diferentemente de indivíduos, contudo, reguladores estariam sujeitos a uma estrutura 

de incentivos mais fraca, já que não internalizam o custo dos próprios erros de forma 

tão direta (GLAESER, 2006, p. 12).  

1.2.2.3 VALORES COMUNS 
 
A regulação social pode ainda objetivar fins de interesse público, alinhados com 

valores partilhados pela comunidade como um todo. Para Ogus (2004), a vida em 

sociedade não se reduz ao que indivíduos querem para si, mas abrange também 

aquilo que desejam para os outros. Assim, pessoas sem maior interesse pelas artes, 

por exemplo, podem desejar a manutenção de museus, teatros e demais elementos 

da vida cultural coletiva. Como mercados não regulados possuem uma capacidade 

limitada para atingir esse tipo de fim e como problemas de ação coletiva dificultam o 

                                            
20 Cf. o seguinte artigo do The Independent: www.independent.co.uk/news/world/europe/netherlands-
opt-out-organ-donation-bill-hospitals-death-body-holland-dutch-a8209676.html 
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financiamento desse tipo de bem por mecanismos voluntários, o dilema pode ser 

resolvido por regulação coercitiva (2004, p. 54). 

1.3 CRÍTICAS À REGULAÇÃO 

De maneira simétrica ao esquema classificatório proposto por Baldwin, Cave e Lodge 

(2012) e Ogus (2004), críticas à regulação podem ser proveitosamente agrupadas, 

para fins de clareza, entre críticas econômicas e não econômicas à prática regulatória.  

1.3.1 CRÍTICAS ECONÔMICAS 

Uma falha de governo, na teoria da regulação, refere-se a uma imperfeição 

substancial na performance do governo (ORBACH, 2016). Orbach (2016, p. 10) 

teoriza duas formas gerais de falha de governo: uma ineficiência, identificada por meio 

de uma análise de custo/benefício ou ainda um descompasso entre políticas públicas 

concretas e expectativas normativas (isto é, um desalinhamento entre o que o governo 

deveria fazer e o que de fato faz). 

Considerando que o conceito de falha de governo é consideravelmente mais elástico 

que o de falha de mercado — existindo, dentro da teoria econômica, diversos 

argumentos apontando potenciais falhas de governo — não se pretenderá aqui 

abordar todos de forma exaustiva, tampouco oferecer um critério taxonômico geral, tal 

como foi feito com as falhas de mercado, mas tão somente apresentar algumas linhas 

argumentativas comuns na doutrina.  

Cooter e Ulen (2011, p. 7-8), ao discutirem o uso do direito privado para fins 

redistributivos, elaboram o seguinte argumento geral, analogicamente aplicável a 

questões regulatórias, para a primazia de preocupações quanto à eficiência em 

detrimento de questões de justiça distributiva. Tomemos um deserto que possui dois 

diferentes oásis, A e B, um contendo sorvete e outro não. Dado grupo, entusiasta da 

igualdade na distribuição dos recursos, determina que A deve partilhar seu sorvete 

com B. Em resposta à determinação legal, o oásis A enche uma grande tigela de 

sorvete e manda um maratonista carregá-la até B, rapidamente, para que o sorvete 
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não derreta muito. Como o sol no deserto é inclemente, o primeiro oásis 

necessariamente irá ceder mais sorvete do que o segundo vai receber (o sorvete 

perdido, dessa forma, representa os custos inerentes à redistribuição).  

Nesse cenário, não necessariamente haverá concordância geral sobre a quantidade 

de sorvete que A deve ceder. Talvez não exista sequer concordância sobre A ceder 

ou não o sorvete, ou ainda quanto ao sabor que deve ser enviado. Contudo, mesmo 

nesse cenário de ampla discordância política, pessoas nos dois lados do debate 

podem concordar que um corredor rápido e honesto (que não coma o produto) deve 

carregar o sorvete, a fim de minimizar o montante perdido (COOTER e ULEN, 2011, 

p. 8). A eficiência pode, assim, representar uma linguagem comum no debate político. 

Desse modo, para Burns, Crawford e Dilnot (1995, p. 19), a utilização da regulação 

para atingir fins redistributivos é excessivamente custosa à economia e pode terminar 

sendo ineficaz na medida em que produtores buscam evadir seus fins. Nessa linha de 

raciocínio, é forçoso concluir que existiriam formas mais diretas e menos custosas de 

atingir esses objetivos, como a tributação (COOTER e ULEN, 2011, p. 8).  

Alegações de que regulações sociais podem revelar-se ineficientes, tais como feitas 

por Cooter e Ulen (2011) e Burns, Crawford e Dilnot (1995), no entanto, não devem 

ser confundidas com argumentos econômicos contra regulações mercadológicas. 

Para outros economistas, como Stigler (1971) ou Peltzman (1976), mesmo regulações 

econômicas tradicionais são questionáveis do ponto de vista da eficiência.  

Segundo autores da dita teoria econômica da regulação, agentes econômicos, tanto 

cidadãos comuns tomados individualmente quanto políticos e reguladores, buscam 

maximizar seu autointeresse material (LOPES, 2017, p. 162).  Consideremos, por 

exemplo, uma situação de monopólio. Se há monopólio, há lucro monopolista: todas 

as diferentes sociedades empresárias atuantes no mercado terão seu bem-estar 

maximizado, em detrimento das demais, se conseguirem capturar o lucro monopolista, 

podendo inclusive utilizar instrumentos regulatórios de modo a criar barreiras de 

entrada à competição. Haverá, assim, um incentivo para que as indústrias reguladas 

influenciem o regulador, em um mercado de regulações (BALDWIN, CAVE e LODGE, 

2012, p. 44). Como as indústrias têm mais a ganhar do que o regulador tem a perder, 

a tendência é que este seja capturado. Por isso, para Stigler (1971), as regulações 

são em regra capturadas pela indústria e operadas, primariamente, para seu 

benefício.  
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1.3.2 CRÍTICAS NÃO ECONÔMICAS 

Diferentemente da elaboração legislativa, a regulação, enquanto atividade 

administrativa, não possui legitimação majoritária (LOPES, 2017, p. 184)21. Por 

critérios democráticos tradicionais, agências reguladoras independentes, compostas 

por funcionários não eleitos e dotadas de algum poder normativo, podem parecer 

anomalias constitucionais, que não se enquadram em qualquer modelo de freios e 

contrapesos (VELJANOVSKI, 1991, p. 16). Existe, assim, uma aparente tensão entre 

a necessidade prática da regulação e sua legitimidade democrática. 

Majone (1996) traça uma distinção entre dois modelos distintos de democracia: 

majoritário e não majoritário. De acordo com o modelo majoritário, a principal fonte de 

legitimação de uma instituição é sua accountability aos seus eleitores ou seus 

representantes eleitos, enquanto no modelo não majoritário há uma preocupação 

maior na proteção de minorias contra a “tirania da maioria”, de modo que o poder 

político é espalhado entre várias instituições (MAJONE, 2007, p. 254). De igual 

maneira, Dworkin (2011, p. 383) distingue entre concepções majoritárias e 

constitucionais da democracia. Partidários da concepção majoritária sustentam que o 

povo governa a si mesmo quando a maioria, em vez da minoria, detém o poder político 

fundamental, enquanto adeptos da concepção constitucional consideram que o 

autogoverno não significa governo por uma maioria exercendo autoridade sobre 

todos, mas antes pelo povo como um todo atuando como parceiros. 

Segundo Majone (2007), agências reguladoras autônomas integram, junto a cortes 

constitucionais, bancos centrais independentes e a Comissão Europeia, o gênero 

“instituições não majoritárias”. Isto é, “instituições públicas que, por sua própria 

concepção, não são diretamente responsabilizáveis [accountable] pelo público ou por 

oficiais eleitos” (MAJONE, 1996, p. 255). Assim sendo, muitas das críticas dirigidas a 

outras instituições não majoritárias, como cortes constitucionais, serão 

analogicamente aplicáveis a agências reguladoras22. 

                                            
21 O que não necessariamente implicaria, para Lopes (2017), em sua completa desvinculação da 
democracia representativa. 
22 Isto é, que são compostas por membros não eleitos e subvertem o processo democrático. Cf. Jeremy 
Waldron, “The Core Of The Case Against Judicial Review”. 
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Para além de questões de legitimidade em sentido estrito, a expansão da produção 

regulatória foi por vezes acompanhada de um déficit de legalidade. No caso brasileiro, 

por exemplo, não é evidente que tal expansão nas atividades regulatórias é 

constitucional. Nesse sentido, para Lopes (2017, p. 208): 

 

O tema da regulação é marcado por superposições como as referidas 

no parágrafo anterior. O cenário do texto constitucional, no entanto, 

não é favorável à crescente e irrefreável produção normativa por 

órgãos e autarquias do Executivo. Num rápido passar de olhos pela 

Constituição Federal, a legalidade e a tripartição de poderes estreitam 

os limites de tal fenômeno. O principio da legalidade pode ser 

considerado um sobreprincípio, deixando suas marcas em todo o 

texto constitucional, que lhe reserva sítios de positivação inegáveis, 

como o art. 5º, II e o art. 37, o que dá lugar à assertiva 

incessantemente repetida pelos publicistas de que a Administração 

está adstrita à lei. 

Não só́ a legalidade põe perplexidades para o espraiamento da 

regulação no Executivo. O art. 84, IV, da Constituição Federal parece 

conferir ao Presidente da Republica competência privativa para a 

expedição de decretos e regulamentos para fiel execução de lei. 

Como então outras entidades incrustadas no Poder Executivo 

poderiam exercer atividade semelhante? 

 
Esse aparente déficit de legitimidade democrática e legalidade rascunhado acima é 

potencialmente exacerbado pela particular expansão da atividade regulatória 

observada no século XX, culminando no advento do denominado Estado Regulador, 

aqui compreendido como “um construto analítico que busca abranger a série de 

mudanças na natureza e função do Estado que resultou de alterações, ocorridas entre 

a década de oitenta e noventa, no estilo de governança após mudanças estruturais 

do setor público em muitos países industrializados” (YEUNG, 2010, p. 52).  Nessa 

esteira, para Baldwin, Cave e Lodge (2012, p. 338), a era do Estado Regulador levou 

a um aumento no uso de instituições que se situam fora da dimensão de influência da 
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política eleitoral, desenvolvimento que adicionou complexidade aos debates de 

legitimidade e accountability regulatória.  
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2 REGULAÇÃO E LEGITIMIDADE 

 
Este capítulo discute o conceito de legitimidade na regulação, apresentando critérios 

diversos que podem ser utilizados para determinar legitimidade regulatória. Em 

seguida, debate-se a relevância jurídica da legitimidade para a correta aplicação do 

direito, apontando pontos de convergência entre abordagens juspositivistas e 

interpretativistas. Finalmente, apresenta-se o conceito de interpretação constitucional 

em Ronald Dworkin como possível prisma a ser utilizado para analisar a tensão entre 

legitimidade e regulação. 

2.1 BOA REGULAÇÃO 

Frente ao déficit de legitimação majoritária apontada em 2.3.2, a legitimidade 

regulatória terá que ser buscada fora da política eleitoral propriamente dita. Baldwin, 

Cave e Lodge (2012, p. 27) teorizam cinco critérios distintos que podem ser utilizados 

para medir legitimidade regulatória: respaldo legislativo, accountability, devido 

processo legal, expertise e eficiência. 

2.1.1 RESPALDO LEGISLATIVO 

O primeiro critério possível para aferir legitimidade na regulação se dá por meio do 

respaldo legislativo. Se uma determinada lei cria uma agência reguladora, ao exemplo 

da Lei 9. 472/97, que criou a ANATEL, a agência gozará de legitimação democrática 

indireta na medida em que realizar seus propósitos constitutivos. A lei, contudo, raras 

vezes define adequadamente os limites da eventual delegação de competências do 

Legislativo à agência reguladora, de modo que raramente é fácil delimitar com 

precisão até onde vai o mandamento legislativo (BALDWIN, CAVE e LODGE, 2012, p 

27). 

No Brasil, a título de exemplo, não há ainda, na doutrina ou na jurisprudência, 

consenso acerca dos parâmetros de atuação de agências reguladoras ao exercerem 
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o poder normativo. Como corretamente apontado por Lopes (2018, p. 208), a 

literalidade do artigo 84, IV, da Constituição Federal parece indicar uma competência 

privativa do Presidente República para expedir decretos e regulamentos para fiel 

execução da lei. Veja-se: 

 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado; 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior 
da administração federal; 
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição; 
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir 
decretos e regulamentos para sua fiel execução; 

 

Infelizmente, apesar de repetidas oportunidades de manifestar-se sobre o tema, como 

na ADI 4093, ADI 4954 e, mais recentemente, na ADI 4874, o Supremo Tribunal 

Federal ainda não fixou tese relativa aos parâmetros de atuação das agências na 

criação de direito novo, a fim de determinar até que ponto as agências reguladoras 

atuam na efetivação de políticas públicas, realizando concretamente os mandamentos 

do legislador, e em que ponto passam a ser em si agentes responsáveis pela 

elaboração de políticas. 

2.1.2 ACCOUNTABILITY 

O regulador pode reivindicar legitimidade fazendo referência a sua accountability, ou 

controlabilidade por meio de prestação de contas (LOPES, 2017, p. 184). Tal como 

no caso do respaldo legislativo, a possibilidade de controle externo da agência 

reguladora por instituições democráticas a legitimaria democraticamente (BALDWIN, 

CAVE e LODGE, 2012, p 28). Baldwin, Cave e Lodge (2012) ressaltam, contudo, que, 

exceto nos casos em que o controle é feito pelo legislativo, a entidade fiscalizadora 

pode estar sujeita ao mesmo déficit de representatividade que as agências 

reguladoras (por exemplo, no caso de controle feito por tribunais).  
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2.1.3 ADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL 

A atividade regulatória pode ser legitimada por meio dos procedimentos utilizados pela 

Administração (LOPES, 2017, p. 185). Se os procedimentos forem transparentes e 

houver abertura à participação popular, possibilitando-se, assim, que múltiplas visões 

e interesses sejam representadas no processo de elaboração normativa, diz-se que a 

regulação foi legitimada por adequação procedimental (BALDWIN, CAVE e LODGE, 

2012, p. 28)23. 

2.1.4 EXPERTISE 

O regulador, ao lidar com questões complexas, pode reivindicar legitimidade 

invocando sua superioridade técnica (BALDWIN, 2007, p. 240). O critério da expertise, 

no entanto, é problemático por possuir contornos marcadamente antidemocráticos. 

Epistocracia, na filosofia política, é o governo dos conhecedores. Diz-se que um 

regime é epistocrático na medida em que o poder político é formalmente distribuído 

de acordo com competência, habilidade e boa-fé (BRENNAN, 2016, p. 14). Ao fundar 

a legitimidade da regulação meramente no conhecimento superior de reguladores, a 

reivindicação da legitimidade será feita não mais em bases democráticas, mas 

epistocráticas.  

A regulação, no entanto, sendo uma atividade de resultado, só́ é possível pela 

agregação dos conhecimentos técnicos e científicos dispersos na sociedade (LOPES, 

2017, p. 185). Desse modo, a expertise pode muito bem ser uma condição necessária 

para a legitimidade regulatória (não faria sentido, por exemplo, regular uma falha de 

mercado sem o devido conhecimento de economia), mas nunca será condição 

suficiente.   

                                            
23 Baldwin, Cave e Lodge (2012), contudo, apontam um trade-off entre transparência e eficiência na 
atividade regulatória. Quanto mais longo e horizontal for o processo deliberativo prévio à edição do ato 
normativo, mais ele demorará a ser implementado.  
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2.1.5 EFICIÊNCIA 

Reivindicações de legitimidade com base em critérios de eficiência podem ser 

proveitosamente destrinchadas em dois argumentos distintos: eficiência alocativa e 

eficiência na implementação do comando legislativo (BALDWIN, CAVE e LODGE, 

2012, p. 30).  

Na reivindicação de legitimidade por eficiência alocativa, o termo eficiência é 

empregado em seu sentido econômico. Assim, há eficiência alocativa se a alocação 

de recursos é tal que cada consumidor está tão bem quanto possível (PEARCE, 1992, 

p. 16). Esse tipo de argumento, contudo, incorre na dificuldade de que a eficiência não 

é um valor independente de considerações distributivas, de modo que pode existir 

uma tensão palpável entre justiça distributiva e eficiência (BALDWIN, 2007, p. 241). 

Não obstante esse possível trade-off, alguns autores, como Majone (2007), 

consideram que a eficiência deve ser critério central para se aferir legitimidade 

regulatória. Assim, para Majone (2007, p. 257), “apenas um comprometimento com a 

eficiência, isto é, com a maximização do bem-estar agregado, e com accountability 

por meio de resultados, pode legitimar de forma substantiva a independência política 

de reguladores.”. Nessa ótica, aspectos redistributivos da política regulatória deveriam 

ser delegados a instituições políticas representativas. Lopes (2017, p. 96) aponta que 

os critérios da legitimidade que justificam a prática regulatória passam pelo eixo da 

eficiência, que, em termos de legitimação nos moldes do Estado Democrático de 

Direito, revela insuficiências: 

: 

 

Considerar a legitimação, nos termos de Estado de Bem-estar Social, 

como decorrência da efetividade de regulação do mercado e controle 

de redistribuição de riqueza, leva à enganosa ideia de que o direito é 

algo que está à disposição de um poder politico que constrói uma 

ordem arbitrária de preferências valorativas, desvinculada de um 

critério prévio de legitimação. É um processo de desenraizamento da 

produção legitima do direito, que, em verdade, depende de 

discussões validatórias em foros públicos, em que se apresentem 
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experiências individuais e biográficas de injustiças, repressões e falta 

de respeito. Esse descasamento legitimatório do Estado de Bem-estar 

Social abre espaço para uma Administração que se autoprograma 

num exercício de poder alheio à sociedade, em que tanto a política 

como a burocracia tendem a se autonomizar de forma ilegítima e 

invasiva, em relação a outros sistemas sociais. 

 

A eficiência na implementação do comando legislativo, por sua vez, baseia-se na ideia 

de que a agência reguladora está dando concretude aos mandamentos do legislador, 

por meio da implementação de políticas públicas, da forma mais eficiente possível. 

Haveria, dessa forma, eficiência produtiva (BALDWIN, CAVE e LODGE, 2012, p. 30). 

A legitimação da regulação, assim, seria feita pela via indireta, por meio uma 

instituição representativa, essa sim democraticamente eleita. 

2.2 LEGITIMIDADE E O DIREITO 

A regulação é um fenômeno político complexo e, assim, nenhum dos cinco critérios 

apresentados acima, tomados individualmente, será suficiente para conferir 

legitimidade regulatória (YEUNG, 2007, p. 253). Dado um trade-off entre transparência 

e eficiência na implementação de determinada política regulatória, como poderíamos 

determinar qual opção é mais legítima? Esse questionamento não possui uma 

resposta fácil. Baldwin, Cave e Lodge (2012, p. 32) argumentam que, em última 

análise, o peso conferido por cada um a dado critério legitimatório irá refletir suas 

crenças políticas pessoais. Então, na ausência de concordância universal sobre a 

natureza de um mundo ideal, pessoas diferentes irão simplesmente discordar quanto 

a questões valorativas24.  

Frente ao cenário de ampla discordância valorativa inerente a um Estado Democrático 

de Direito, uma pergunta alternativa à questão da superioridade de diferentes opções 

regulatórias é se a regulação precisa reivindicar qualquer forma de legitimidade. 

                                            
24 Isso não significaria, contudo, que seriam impossíveis avaliações objetivas da performance 
regulatória. Pode-se determinar, por exemplo, se uma regulação pode ser melhorada em um desses 
cinco aspectos sem que piore em outro (BALDWIN, CAVE e LODGE, 2012, p. 31). 
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Legitimidade é, afinal, um critério mais político-filosófico do que estritamente jurídico.  

Em vez de discussões principiológicas bizantinas acerca dos méritos morais desta ou 

daquela política regulatória, talvez se possa simplesmente dispensar a legitimidade 

enquanto conceito analítico e justificar determinado ato regulatório com base na 

validade ou invalidade da norma jurídica. 

Essa linha de raciocínio, apesar de retoricamente fácil, peca por empregar uma 

determinada visão da relação entre direito e moral, associada por Dworkin ao 

positivismo, denominada modelo das esferas independentes (DWORKIN, 2011, p. 

401). No que segue, serão apresentados, conjuntamente com críticas tecidas por 

Dworkin (2011) e autores positivistas, como Green (2008) e Gardner (2012), dois 

esquemas conceituais semelhantes da relação entre o direito e a moral, a saber: i) a 

tese da separação entre o direito e a moral e ii) o modelo das esferas independentes.  

2.2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE DIREITO 

O conceito de direito25, elemento central da filosofia do direito, é objeto de incessante 

debate. Não obstante a existência de discordância nas minúcias da definição, é 

incontroverso afirmar que o direito, em sua acepção mais ampla, é necessariamente 

um sistema normativo26. Normas jurídicas constituem espécie do gênero ‘norma’, que, 

por sua vez, é todo padrão, geral ou particular, que objetiva orientar conduta 

(SHAPIRO, 2011, p. 41), embasando avaliações e críticas, e abarca categorias 

                                            
25 O conceito de direito explorado aqui é o direito em sentido amplo, equivalente, em linhas gerais, ao 
Recht alemão e ao droit francês. Apesar de boa parte da bibliografia explorada no presente trabalho 
ser de origem anglófona, inexiste tradução contemporânea exata, em inglês, ao que entendemos por 
direito. O termo law, assim, desempenha função dupla, se referindo ora à lei/Gesetz/loi, ora ao 
direito/Recht/droit. Para um aprofundamento da discussão sobre os diferentes modos de pensar o 
fenômeno jurídico, ver, por todos, FLETCHER, George P. Two Modes of Legal Thought. The Yale Law 
Journal 90.5, p. 970-1003, 1981. 
26 Não cabe, diante dos limites do presente trabalho, colacionar múltiplas definições de direito. Para 
uma amostra representativa da produção doutrinária, ver: DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs. 
London: Belknap of Harvard University Press, 2011. HART, Herbert L. A. O Conceito De Direito. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995. LUHMANN, Niklas. O direito como sistema social. 
Tradução: Paulo Sávio Peixoto Maia. In: Notícia do direito brasileiro: nova série, n. 13. Brasília: 
Universidade de Brasília, 2006. FINNIS, John. Natural Law and Natural Rights. Oxford: Clarendon, 
1980. SHAPIRO, Scott. Legality. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011 
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diversas, como, por exemplo, as normas de um jogo ou de uma receita culinária 

(GARDNER, 2012, p. 154).  

Qualquer que seja a espécie de norma, para que se possa extrair sua orientação, faz-

se necessário o uso de uma atitude interpretativa (MARMOR, 2005, p. 36)27. A 

obrigatoriedade da leitura interpretativa das normas é decorrente da sua própria 

natureza sistêmica: para que se compreenda o conteúdo de uma norma jurídica, é 

imperativo que seja interpretada em relação ao sistema como um todo (MARMOR, 

2011, p. 17)28. 

O direito, no entanto, não é uma receita ou jogo. Normas jurídicas diferem 

completamente de outros tipos de norma por produzirem, inevitavelmente, 

consequências de ordem moral (GARDNER, 2012, p. 161). A entrada em vigor de 

uma nova norma, ou qualquer alteração em seu teor, modifica as situações jurídicas 

daqueles a ela submetidos, de forma moralmente relevante. Essa alteração pode se 

manifestar por meio de mero aumento de estresse ou na restrição de liberdades 

fundamentais. 

Ainda que uma lei não seja imediatamente aplicada ou executada, sua simples edição 

já levanta questões morais sobre a conduta dos responsáveis por sua edição ou 

aplicação. Assim, toda norma jurídica revela sempre uma proposta para enfrentar e 

resolver questões morais relevantes aos jurisdicionados (GARDNER, 2012, p. 161-

162)29. Desse modo, toda questão jurídica, por mais banal que seja, é também uma 

questão moral. Se a norma jurídica realiza competentemente essa proposta, ela é 

absorvida pela moralidade. Torna-se uma norma moral, em adição a uma norma 

jurídica (GARDNER, 2012, p. 162). 

                                            
27 MARMOR, Andrei. Interpretation and Legal Theory. Oxford, UK: Hart Limited, p. 36, 2005. 
28 MARMOR, Andrei. Philosophy. Princeton, NJ: Princeton University Press, p.17 2011. Isso ocorre 
porque não existem normas jurídicas “soltas”, independentes de um sistema jurídico. Assim, elas 
derivam seu conteúdo e validade da unidade do sistema. (MARMOR, 2011, p. 17) 
29 Com algumas adaptações, isso é também o que Joseph Raz quer dizer quando afirma que todo 
ordenamento jurídico reivindica autoridade legitima. Para um resumo adequado do papel da autoridade 
na teorida raziana do direito, ver: RAZ, Joseph. Authority, Law and Morality. Monist 68.3, 1985. 
 



40 
 

 

2.2.2 A TESE DA SEPARAÇÃO ENTRE O DIREITO E A MORAL 

As considerações sobre normatividade tecidas aqui nos levam a uma conclusão 

inescapável: o direito está necessariamente relacionado com a moralidade. Toda 

norma jurídica se pretende, também, uma norma moral,  e o direito, por sua natureza, 

levanta questões morais (GARDNER, 2012, p. 162)30. 

O reconhecimento dessa relação, contudo, em momento algum implica em uma 

negação do positivismo jurídico (GARDNER, 2012). A crença de que o direito não 

possui relações necessárias com moralidade, como reconhecido por Gardner (2012, 

p. 47), eminente juspositivista exclusivo31, não é uma bandeira positivista, mas antes 

uma posição inteiramente separada. De acordo com Gardner (2012, p. 47), tal posição 

encontra duas dificuldades: imprecisão histórica e deficiências conceituais.  

Para Gardner, o argumento da separação entre o direito e a moral seria historicamente 

impreciso porque nenhum juspositivista de renome o teria defendido (Gardner, 2012, 

p. 47)32. Bentham, por vezes classificado como o primeiro juspositivista33 (ver, por 

exemplo, LEITER, 2010, p. 1) sustentava que qualquer ação, jurídica ou não, deve ser 

avaliada positivamente se, e somente se, contribuir para a maximização da utilidade 

geral (BENTHAM, 1996, p. 14)34, empregando, assim, um critério classicamente 

utilitarista, mas moral, como forma de avaliar a legitimidade de uma norma. Hart dizia 

que, por mais odiosas que sejam as leis aplicadas, temos, na noção crua de rule of 

law, o embrião da justiça35. Joseph Raz, discutivelmente o positivista exclusivo mais 

                                            
30 Constituindo, assim, o que Gardner denomina de normas morais putativas. 
31 Positivismo jurídico, em síntese, é a posição de que, em dado ordenamento jurídico, a validade 
jurídica de uma norma é determinada por sua fonte, e não seu mérito. O juspositivismo exclusivo 
diferencia-se do inclusivo por aceitar este que é possível, mas não necessário, que a validade jurídica 
de uma norma seja determinada pelo seu conteúdo moral, se a moralidade for reconhecida pelo 
ordenamento jurídico como fonte do direito. O juspositivismo exclusivo é, assim, a versão mais “radical" 
do positivismo jurídico. Para a definição de juspositivismo, ver: GARDNER, John. Law as a Leap of 
Faith: Essays on Law in General. Oxford, U.K.: Oxford University Press, p. 21, 2012. Para a melhor 
exposição das diferenças entre os tipos de positivismo jurídico, ver: COLEMAN, Jules L. The Oxford 
Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law. Oxford: Oxford University Press, 2002. 
32 GARDNER, John. Law as a Leap of Faith: Essays on Law in General. Oxford, U.K.: Oxford University 
Press, p. 47, 2012. 
33Não há formulação incontroversa da origem do positivismo jurídico. O marco inicial da corrente é ora 
fixado em Bentham (na obra de Leiter ou Dworkin), Hobbes (em John Boyle), Kant (segundo Waldron) 
ou Montaigne (na cronologia de Sylvie Delacroix). 
34 BENTHAM, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: 
Clarendon, p. 14, 1996. 
35 HART, H. L. A. The Concept of Law. Oxford: Clarendon, p. 206, 1961.  
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influente do século passado, considera que é uma característica da natureza das leis 

que elas reivindiquem autoridade legítima36.  

Em verdade, segundo Gardner (2012, p. 48), existirá uma relação necessária entre 

direito e moral se essas duas categorias compartilharem qualquer nível de 

semelhança37. Ambas, por exemplo, são necessariamente compostas por normas 

válidas. Existem outras: necessariamente, o conteúdo de uma norma moral poderia 

ser o conteúdo de uma norma jurídica; necessariamente, o direito faz reivindicações 

morais de seus jurisdicionados; necessariamente, o direito regula alguns dos objetos 

da moralidade (GREEN, 2008). 

É claro que nenhuma dessas observações sobre a relação entre o direito e a moral 

apaga, no entanto, a distinção, de mais alta relevância, entre o juspositivismo e 

escolas rivais da teoria do direito38, como o interpretativismo. Tese autônoma e 

substantiva, o positivismo nega várias relações entre o direito e a moral que o 

interpretativismo sustenta. Nega, por exemplo, que a validade jurídica de uma norma 

dependa de seu mérito moral (GARDNER, 2012). 

2.2.3 DIREITO E MORAL: O MODELOS DAS ESFERAS 
INDEPENDENTES 

De acordo com o modelo das esferas independentes, o direito é determinado apenas 

por questões históricas e fáticas, isto é, depende tão somente do que determinada 

comunidade aceita como direito (DWORKIN, 2011, p. 402). Se uma lei, por mais 

injusta que seja, preenche os requisitos aceitos pela comunidade para integrar direito 

                                            
36 RAZ, Joseph. Authority, Law and Morality. Monist 68.3, p. 300, 1985. 
37 GARDNER, John. Law as a Leap of Faith: Essays on Law in General. Oxford, U.K.: Oxford University 
Press, p.48, 2012.  
38 É importante frisar aqui, no entanto, que, não obstante sustentem diferenças conceituais 
consideráveis, as teorias aqui abordadas são mais semelhantes do que se costuma retratar na doutrina. 
Todos os autores elencados neste texto concordam, mesmo endossando teorias ditas rivais, que o 
direito possui relevância moral, por exemplo. O interpretativismo, o juspositivismo e o jusnaturalismo, 
para mencionar três exemplos de teorias de destaque, elencam teses sobre a validade e natureza do 
direito. Não versam, necessariamente, sobre uma particular teoria da adjucação ou interpretação. 
Traçar ‘escolas' de pensamento jurídico que compreendessem todos esses domínios teóricos 
diferentes sequer seria conceitualmente recomendável, posto que existem juspositivistas com teorias 
“interpretativistas" da interpretação constitucional, como o originalismo vivo de Jack Balkin, e 
interpretativistas com uma abordagem hermenêutica mais próximas das associadas ao positivismo, 
caso de Jeremy Waldron. 
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— por exemplo, se foi aprovada pelo devido rito parlamentar — ela será juridicamente 

válida. Na ótica interpretativista dworkiniana, por outro lado, direito e moral não são 

compreendidos como dois sistemas estanques e completamente independentes. 

Assim, para Dworkin (2011), o direito irá incluir não apenas as regras promulgadas de 

acordo com o rito aceito pela comunidade, mas também os princípios que oferecem a 

melhor justificativa moral dessas regras.  

Ao confrontar os dois esquemas conceituais descritivos da relação entre direito e 

moral, incorremos, segundo Dworkin (2011, p. 403), no seguinte dilema: como 

determinar qual dos dois adotar? Se tratarmos a questão como jurídica e olhamos 

para decisões, constituições e portarias para determinar a relação entre direito e 

moralidade, já tomamos como pressuposto a verdade do modelo das esferas 

separadas. Se tratarmos a questão como moral e perscrutarmos livros de ética e 

filosofia política, refletindo sobre a natureza da justiça, tomamos como pressuposto a 

verdade do interpretativismo (ou do jusnaturalismo). O argumento é circular de 

qualquer forma. 

Para Dworkin (2011), no entanto, tal circularidade é um falso dilema, que surge apenas 

ao tratarmos o direito como um conceito criterial, um dos três tipos de conceitos: 

criteriais, natural-kinds e interpretativos. 

Conceitos são criteriais quando os compartilhamos se, e somente se, usamos dos 

mesmos critérios para defini-los. O conceito de um quadrado, por exemplo, é 

compartilhado, porque usamos o mesmo teste (eg. figuras com quatro lados iguais 

formadas por quatro ângulos retos são quadrados) para defini-lo (DWORKIN, 2011, p. 

158). 

Conceitos natural-kinds, por outro lado, possuem uma identidade fixa na natureza. 

São exemplos os compostos químicos e as espécies de plantas. As pessoas partilham 

de um mesmo conceito natural-kind se o utilizam para se referir ao mesmo natural-

kind. DWORKIN, 2011, p. 159) 

Conceitos interpretativos, diferentemente dos outros dois tipos de conceito, não 

dependem de um mesmo teste decisivo para estabelecer a corretude de sua 

aplicação. Inexiste um único critério, compartilhado por toda a sociedade, para 

estabelecer o que é belo ou o que é justo. Um conceito interpretativo é compartilhado 
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por dada sociedade quando se considera que este identifica um valor, ainda que se 

discorde do que, exatamente, é a natureza precisa deste valor. O conceito de 

liberdade, por exemplo, é um conceito interpretativo: um mesmo ato pode ser 

considerado como atentatório contra a liberdade por um indivíduo e exercício regular 

de direito por outro. Mesmo assim, ainda que um conceito interpretativo comporte 

vasta discordância, é possível estabelecer casos paradigmáticos do conceito. Uma 

sociedade em que ninguém tenha liberdade de escolha, em que toda ação seja 

resultado da decisão egoísta de um tirano, por exemplo, é um caso paradigmático de 

falta de liberdade, compartilhado por todos (DWORKIN, 2011, p. 161). 

O direito é um conceito interpretativo (DWORKIN, 2011, p. 404). Por ser interpretativo, 

qualquer análise que dele se faça será também, ainda que em abstrato, uma teoria 

controversa de moralidade política, construída por meio da articulação de uma 

justificativa moral e valorativa de sua prática39. Deste modo, se tomamos o direito 

como conceito interpretativo, a tese das esferas independentes será necessariamente 

falsa. Direito e moral passam a ser compreendidos como dois domínios pertencentes 

a um todo coeso: a esfera do valor. A relação entre direito e moral, então, não será 

apenas necessária, mas íntima. 

2.3 LEGITIMIDADE, RESPONSABILIDADE E INTERPRETAÇÃO 

A natureza propriamente interpretativa do fenômeno jurídico levanta importante 

questão: é possível falar em verdade na interpretação de valores? Para esclarecer 

esse quesito, é necessário traçar, em linhas gerais, a diferenciação entre verdade e 

responsabilidade. 

A distinção entre verdade e responsabilidade é, sobretudo, de ordem lógica. Verdade 

é propriedade de determinada proposição (TARSKI, 1944)40, enquanto 

responsabilidade é uma noção essencialmente epistemológica (DWORKIN, 2011, p. 

                                            
39 DWORKIN, 2011, p. 404. 
40 TARSKI, Alfred. "The Semantic Conception of Truth: And the Foundations of Semantics." Philosophy 
and Phenomenological Research 4.3, p. 341-76, 1944. Inexiste, contudo, definição verdadeiramente 
incontroversa de “verdade”. A maior parte das teorias trata o valor-verdade como propriedade, com a 
notável exceção das teorias deflacionárias.  
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101)41. São conceitos independentes. Uma proposição pode ser verdadeira e 

irresponsável (alguém que afirma, às cegas, que Chișinău é a capital da Moldávia sem 

nunca ter se informado sobre o assunto pode estar fortuitamente correto) ou 

responsável e falsa (um estudante que calcula diligentemente a resposta para 

determinado problema matemático age responsavelmente, mas não está isento de 

cometer erros). 

Segundo Dworkin (2011), a preocupação metodológica fundamental na epistemologia 

interpretativa é a responsabilidade. Devemos buscar a verdade moral por meio da 

busca da coerência entre nossas posições. Não basta, no entanto, que dada crença 

se encaixe com as demais. É necessário que encontremos posições em que 

acreditemos e que, simultaneamente, estejam em harmonia com as demais que 

tomamos como verdadeiras. 

O processo de busca da verdade interpretativa é, como não poderia deixar de ser, um 

processo em si interpretativo. Lembremos que Dworkin (2011), seguindo Hume, 

considera que questões de fato só podem ser resolvidas com referência a outras 

questões de fato, da mesma forma como posições valorativas só podem ser 

justificadas por outras posições valorativas. A interpretação é, assim, uma prática 

integralmente hermenêutica, e posições sobre a interpretação, sejam epistemológicas 

ou até mesmo ontológicas, são também passíveis de interpretação.42  

Pelo exposto, podemos concluir que, para Dworkin, responsabilidade é método 

epistemológico para perseguir a verdade interpretativa. Agir de forma responsável é 

agir de forma consistente com nossas outras posições. Essa concepção coerentista 

da justificação epistêmica43 propaga-se por todo o domínio do valor. O direito, sendo 

conceito interpretativo, deve também ser entendido de forma responsável.  

                                            
41 DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs. London: Belknap of Harvard University Press, p. 101, 
2011. 
42 Dworkin é crítico de todo tipo de ceticismo externo, isto é, posições arquimedianas que pretendem 
atacar uma prática de um ponto pretensamente neutro. 
43 Diz-se que duas crenças são coerentes entre si se cada membro de um conjunto é consistente com 
qualquer subconjunto do outro e se cada um é sugerido, indutiva ou dedutivamente, por todos os outros 
tomados como premissas. Uma teoria da justificação é coerentista se afirma que a verdade se 
correlaciona positivamente com a membresia de um conjunto coerente de proposições. Contrapõe-se 
às teorias fundacionalistas da justificação, que objetivam embasar a verdade de alguma proposição em 
alguma verdade autoevidente e inquestionável. Ver: KIRKHAM, Richard L. Theories of Truth: A Critical 
Introduction. Cambridge, MA: MIT, 1992. 
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A ideia de responsabilidade, na teoria jurídica de DWORKIN, desemboca em sua 

concepção de direito como integridade, que instrui o hermeneuta a interpretar o direito 

como se tudo nele contido fosse criado por um único autor, expressando uma 

concepção coerente de justiça e equidade. Assim, para o direito como integridade, a 

verdade das proposições jurídicas é determinada por sua consistência com os 

princípios de justiça que ofereçam a melhor interpretação da prática jurídica social44. 

Aplicada ao direito, a integridade exige que: 

 

O governo tenha uma só voz e aja de modo coerente e fundamentado 

em princípios com todos os seus cidadãos, para estender a cada um 

os padrões fundamentais de justiça e equidade que usa para alguns. 

(…) A integridade da concepção de equidade de uma comunidade 

exige que os princípios políticos necessários para justificar a suposta 

autoridade da legislatura sejam plenamente aplicados ao se decidir o 

que significa uma lei por ela sancionada. A integridade da concepção 

de justiça de uma comunidade exige que os princípios morais 

necessários para justificar a substância das decisões de seu 

legislativo sejam reconhecidos pelo resto do direito. A integridade de 

sua concepção de devido processo legal adjetivo insiste em que 

sejam totalmente obedecidos os procedimentos previstos nos 

julgamentos e que se consideram alcançar o correto equilíbrio entre 

exatidão e eficiência na aplicação de algum aspecto do direito, 

levando-se em conta as diferenças de tipo e grau de danos morais 

que impõe um falso veredito. Essas diferentes exigências justificam o 

compromisso com a coerência de principio valorizada por si mesma. 

Sugerem aquilo que sustentarei: que a integridade, mais que qualquer 

                                            
44 Essa posição, expressa literalmente n’O Império do Direito, leva alguns autores a classificar Dworkin 
como adepto de uma teoria coerentista da verdade, isto é, defensor de que a verdade se limita à 
coerência.  Um exemplo dessa classificação pode ser encontrado em Kress (1984), ‘Legal Reasoning 
and Coherence Theories: Dworkin's Rights Thesis, Retroactivity, and the Linear Order of Decisions’. 
Dworkin é, notadamente, um autor extremamente difícil de classificar por operar em uma lógica 
hermenêutica de dualismo metafísico distinta de demais jusfilósofos analíticos (ver: MOORE, Michael 
S.  Interpretando a Interpretação. Capítulo integrante de MARMOR, Andrei. Direito e Interpretação. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000). É da opinião dos autores deste parecer que a teoria de Dworkin não 
é integralmente coerentista, por buscar a verdade interpretativa independentemente da mera coerência. 
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superstição de elegância, é a vida do direito tal qual o conhecemos. 

(DWORKIN, 1999, p. 201) 
 

Por seu papel central na concepção de justiça de uma comunidade, o princípio jurídico 

da integridade desempenha papel fundamental na interpretação de textos 

constitucionais, documentos fundantes da ordem jurídica como um todo. A 

importância da responsabilidade na hermenêutica constitucional nos leva a elucidar, 

com maior vagar, a teoria da interpretação de Dworkin na seção seguinte. 

2.3.1 A LEITURA MORAL DA CONSTITUIÇÃO 

Constituições declaram direitos individuais em linguagem moral abstrata (DWORKIN, 

1996, p. 7). Essa característica, longe de acidental, é inerente ao caráter normativo 

do direito. Normas jurídicas são padrões utilizados para guiar conduta com 

consequências morais. Não é surpreendente, portanto, que compartilhem uma 

linguagem comum com as normas morais45. 

Uma vez estabelecido o caráter essencialmente interpretativo do direito, podemos, 

seguindo Dworkin, levar essa afirmação a sua conclusão lógica: não apenas direitos 

subjetivos, mas a própria constituição deve ser lida com o fim de realizar a melhor 

interpretação possível do texto constitucional como condutor a um governo justo 

(DWORKIN, 1996, p. 2). Registre-se, no entanto, que, como muito bem salienta 

Dworkin (1996), a leitura moral da constituição nada tem de revolucionária. Juristas, 

em sua prática forense cotidiana, já tratam a constituição como impondo deveres 

morais que só podem ser aplicados a casos concretos por meio de juízos valorativos. 

A afirmação da função da moral na justificação de nossas práticas jurídicas só 

reconhece o papel que essa já desempenha em nossa sociedade (DWORKIN, 1996, 

p. 3). 

Não deriva de uma leitura moral da constituição, tampouco, que tudo nela contido 

deva ser objeto de deliberação valorativa. A idade mínima para ser presidente, 

                                            
45 Para uma exploração aprofundada do papel da linguagem no direito, ver: MARMOR, Andrei. 
Philosophical Foundations of Language in the Law. New York: Oxford University Press, 2011. 
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estabelecida no inciso VI, §3º, alínea a, do art. 14 da Constituição Federal Brasileira, 

por exemplo, não precisa ser lida moralmente para que se compreenda seu sentido 

jurídico, ainda que se justifique, em abstrato, pelas mesmas razões valorativas que 

justificam a constituição como um todo. 

Neste momento, cumpre salientar a distinção, já jusfilosoficamente incontroversa46, 

entre duas categorias normativas: regras e princípios. 

Regras são padrões que obedecem à lógica do tudo ou nada. Possuem uma natureza 

algorítmica (ALEXANDER, 2013)47: uma vez determinado que uma regra se aplica a 

determinada situação, a própria regra já indica seu resultado. Não há sopesamento 

de regras: ou a regra é válida e, portanto, se aplica, ou não (DWORKIN, 1977, p. 45)48. 

Princípios, por outro lado, são normas sem uma única formulação oficial. Possuem 

aplicação flexível, estendendo-se às mais diferenciadas circunstâncias. São padrões 

que obedecem a uma lógica de peso ou ponderação e sua incidência não determina 

um único resultado. Conflitos principiológicos devem ser resolvidos por precedência 

ou prioridade: um princípio pode prevalecer a outro em determinado caso e ter sua 

atuação mitigada em diferentes circunstâncias. 

 

As definições fornecidas acima podem fornecer a impressão errônea, relativamente 

comum, de que a mais importante diferença entre regras e princípios é seu peso ou 

flexibilidade. Em verdade, a distinção fundamental entre essas duas categorias 

normativas é que regras são positivadas em uma forma oficial por uma autoridade 

                                            
46 Apesar das definições usadas terem sua inspiração em Dworkin, a distinção regra-princípio existe, 
com outra formulação, em outros vários autores, como Robert Alexy. Também já foi há muito 
incorporada à doutrina pátria. Ver, por todos: BRANCO, Paulo Gustavo; MENDES, Gilmar Ferreira. 
Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2013. 
47 Ver: ALEXANDER, Larry. What are Principles, and Do They Exist? (June 10, 2013). San Diego Legal 
Studies Paper No. 13-119. 
48 DWORKIN, Ronald. Is Law a System of Rules? The Philosophy of Law. London: Oxford University 
Press, p. 45, 1977.  
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competente, em determinado tempo e local, enquanto princípios são inferidos da 

melhor interpretação de nossa prática jurídica49,50. 

Dessa forma, o método interpretativo da responsabilidade, exposto brevemente neste 

estudo, revela-se fundamental na tarefa de análise principiológica. Enquanto o 

conteúdo das regras, por sua própria natureza, é restringido pela descrição 

comportamental, os princípios identificam valores e fins a serem alcançados, muitas 

vezes não consignados explicitamente quando da edição da norma. Assim, a carga 

valorativa dos princípios reforça a urgência da adoção de uma atitude interpretativa 

para sua correta compreensão. 

Convém, contudo, ressaltar que princípios jurídicos não se confundem com os valores. 

Enquanto os princípios são normas jurídicas que identificam valores como fins a 

serem alcançados, os valores são os próprios fins e existem independentemente das 

convicções formadas por uma determinada comunidade (DWORKIN, 2011). 

A leitura moral da constituição encontra duas importantes restrições enquanto técnica 

interpretativa. É limitada historicamente pelos princípios constitucionais que os 

legisladores estabeleceram (e não, note, pelos que queriam estabelecer) e é regida 

pelo princípio da integridade constitucional. A ideia de uma interpretação moral não 

oferece aos juízes carta branca para projetarem seus desejos mais íntimos na 

Constituição (DWORKIN, 1996, p. 10-11).  Enquanto teoria da interpretação, a leitura 

moral apresenta uma atitude hostil à discricionariedade judicial. Diferentemente de 

teorias da interpretação frequentemente adotadas por positivistas, que admitem a 

ideia de decisões discricionárias e desvinculadas em certas ocasiões, a leitura moral 

vincula o intérprete à melhor interpretação possível da prática jurídica da comunidade. 

Os juízes devem se considerar parceiros de juízes, futuros e pretéritos, que juntos 

                                            
49 Alguns autores, inclusive, consideram que, dentro da definição dworkiniana de princípios, estes 
sequer poderiam ser legislados. Princípios precisariam surgir organicamente do direito, e mesmo 
princípios positivados no texto constitucional possuiriam autoridade apenas se se justificam de acordo 
com a melhor interpretação de nossa prática jurídica, não porque estão positivados. Ver: ALEXANDER, 
Larry, What are Principles, and Do They Exist? (June 10, 2013). San Diego Legal Studies Paper No. 
13-119. 
50 Isso fica particularmente evidente quando se considera o contexto histórico da dicotomia regra-
princípio, o debate Hart-Dworkin como tentativa de superação, da parte de Dworkin, do modelo 
positivista hartiano. Uma rede extremamente complexa de regras, que antevisse todos os conflitos 
principiológicos possíveis, poderia simular a característica de peso dos princípios, mas nenhum sistema 
positivista pode integrar a organicidade do conceito dworkiniano de princípio. Sobre o debate Hart-
Dworkin, ver: SHAPIRO, Scott J., The "Hart-Dworkin" Debate: A Short Guide for the Perplexed. 
University of Michigan Public Law Working Paper No. 77, February, 2007. 
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elaborarão uma moralidade constitucional consistente. A interpretação deve, portanto, 

se encaixar em uma narrativa interpretativa da constituição (DWORKIN, 1996, p. 11). 

2.4 LEGITIMIDADE REGULATÓRIA 

O direito, como trabalhado na seção 3.2, possui conexões necessárias com a 

moralidade. Normas jurídicas reivindicam autoridade legítima (GARDNER, 2012; RAZ, 

1985) e direitos positivados possuem características comuns com a moral 

(DWORKIN, 2011). 

Devido à natureza interpretativa do direito, então, instituições jurídicas precisam 

reivindicar legitimidade por meio de argumentos principiológicos, de cunho 

marcadamente moral (LOPES, 2017, p. 96). Em uma democracia, esse processo 

legitimatório é, ao menos em parte, realizado por meio do voto. Agências reguladoras 

autônomas, contudo, possuem a dificuldade adicional de não possuírem legitimação 

majoritária (LOPES, 2017, p. 184). Constituem, assim, conjuntamente com cortes 

constitucionais, bancos centrais independentes, o que Majone (2007) denomina de 

“instituições não majoritárias”.  

Dworkin (2011, p. 352), como visto em 2.2.2.1, teoriza duas condições gerais de 

legitimidade governamental, a saber: i) demonstrar igual preocupação com o destino 

de todos que governa e ii) respeitar inteiramente a responsabilidade de cada um. A 

forma mais simples de preencher a primeira condição na distribuição do poder político 

é distribuí-lo de forma homogênea pela população. Assim, como preconizado em toda 

democracia constitucional, todos devem ser iguais perante a lei. Uma democracia que 

permitisse a uma parte de seus cidadãos dois votos por cabeça, por exemplo, não 

estaria respeitando a condição de igual preocupação, já que certos cidadãos teriam 

suas vozes mais ouvidas do que outros. 

Instituições não majoritárias, no entanto, parecem não respeitar a primeira condição 

estabelecida por Dworkin (2011). Uma agência reguladora, mesmo que preencha 

todos os cinco critérios de Baldwin, Cave e Lodge (2012), permite que parte da 

população, os responsáveis pela elaboração da política regulatória, tenham um 

impacto desproporcional na comunidade política, especialmente no exercício do poder 

normativo. Além disso, no caso de agências plenamente independentes, parte do 



50 
 

 

quadro de funcionários nem mesmo passará por indicação política, não recebendo, 

assim, sequer legitimação majoritária indireta.  

Há ainda uma segunda dificuldade, para além da legitimação majoritária. Regulação, 

para Stone (1982), é uma limitação, garantida por meio de sanção, estabelecida pelo 

Estado, na autonomia da vontade exercida por indivíduos e organizações. A atividade 

regulatória, especialmente a econômica, funciona por meio de restrições ao exercício 

de direitos individuais, particularmente o direito de propriedade. Como estabelecer a 

compatibilidade entre legitimidade regulatória e direitos negativos? 

Esse questionamento possui duas partes: i) a justificativa moral da regulação em face 

de direitos individuais e ii) a dificuldade contramajoritária. Tratemos da primeira. 

Na lição de Cass Sunstein (1999, p. 48), direitos jurídicos51, isto é, interesses 

reconhecidos por um ordenamento jurídico que utiliza de recursos públicos para 

defendê-los, são bens públicos52: serviços sociais financiados pelo contribuinte e 

administrados pelo governo que objetivam melhorar o bem-estar coletivo e individual. 

Bens públicos, como visto na revisão de literatura feita no capítulo anterior, possuem 

duas características principais (COOTER e ULEN, 2011, p. 40): são não-rivais e não-

exclusivos, isto é, seu consumo não reduz a quantidade disponível do bem para outros 

e não é possível impedir que alguém o consuma. Não apenas a igualdade de direitos 

é constitucionalmente garantida, como sequer seria economicamente viável, por 

serem os direitos bens públicos, privar um único indivíduo de gozar dos benefícios da 

segurança nacional, por exemplo.  

Nessa toada, o direito à propriedade privada, exemplo paradigmático de um direito 

negativo (CANOTILHO, 2003)53, é uma relação social juridicamente construída, um 

                                            
51 Não é possível, dentro do escopo deste texto, destrinchar as várias teorias dos direitos. A teoria 
endossada por Sunstein é a denominada 'teoria dos direitos baseada nos interesses’, na formulação 
raziana, reproduzida aqui por Sunstein. Existem diversas outras teorias, como a hohfeldiana clássica e 
a 'teoria dos direitos baseada nas escolhas’. Para uma pormenorização dessa questão, ver: 
WALDRON, Jeremy. Theories of Rights. Oxford: Oxford University Press, 1984, ou ainda HAREL, 
Alon, Theories of Rights. In: GOLDING, M. P.; EDMUNDSON, W. A. The Blackwell Guide to the 
Philosophy of Law and Legal Theory, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK, 2005. Disponível em: 
<http://ssrn.com/abstract=459960>. 
52 “O financiamento de direitos fundamentais por meio da arrecadação de tributos nos ajuda a perceber 
claramente que direitos são bens públicos: serviços sociais financiados pelo contribuinte e 
administrados pelo governo que objetivam melhorar o bem-estar coletivo e individual. Todos os direitos 
são positivos.” HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The Cost of Rights: Why Liberty Depends on 
Taxes. New York: W.W. Norton, p. 48, 1999. 
53 CANOTILHO, José Joaquim. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7º edição. Coimbra: 
Editora Almedina, 2003. 
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pacote de regras, criadas legislativamente, e judicialmente aplicáveis, de acesso e 

exclusão (SUNSTEIN e HOLMES, 1999, p. 59). Para que o Estado garanta a alguém 

o exercício do direito de propriedade privada sobre seu domicílio, é necessária a 

existência de todo um aparato jurídico e político. Assim, direitos de propriedade são 

substantivos se, e apenas se, as autoridades públicas usarem de coerção para excluir 

não-proprietários que, na ausência do direito, poderiam facilmente tomar a 

propriedade54 que os proprietários desejam preservar. 

A tradicional dicotomia entre direitos positivos, de prestação, e negativos, de omissão, 

revela-se, assim, um falso dilema: todo direito é positivo. Direitos ditos negativos, de 

omissão, exigem, na verdade, uma prestação estatal para sua garantia. 

Frente à necessidade de intervenção estatal, na ausência de evidências empíricas da 

viabilidade de um regime anarquista, percebe-se que a questão é quanto, e não se, o 

Estado deve interferir, posto que uma economia de mercado não opera “além" do 

Estado, mas dele precisa para funcionar (VISCUSI, HARRINGTON e VERNON, p. 

61). Afirmar que uma política laissez-faire, que meramente indica um conjunto de leis 

em vez de outras, não é um ato de governo é uma evasiva desengonçada (DWORKIN, 

2011, p. 353-354)55. 

Como a concretização dos fins e objetivos políticos e econômicos do Estado, e entre 

estes fins se encontra a própria existência de uma economia de mercado, é feita 

mediante uma prestação positiva, não se pode afirmar que a salvaguarda do direito 

de propriedade seria um “deixar de agir” do Estado, em contraste com o “agir” da 

regulação econômica. São ambas intervenções do Estado na economia (p. 353). 

É claro que, sendo a regulação econômica uma atividade e não apenas uma prestação 

estatal, mas uma prestação custosa, ela precisa buscar legitimidade no caso concreto, 

fazendo referência a algum critério externo, como por exemplo a eficiência, no caso 

da regulação dos monopólios. O mero fato de direitos negativos constituírem uma 

prestação positiva não autoriza qualquer prestação positiva. Contudo, se determinada 

intervenção do Estado na economia não se justifica, ela não se justifica por ser 

                                            
54 Isto é, aliás, especialmente verdadeiro do direito à propriedade. "Propriedade e direito nascem juntos 
e morrem juntos. Antes do direito, inexistia propriedade; tire o direito e a propriedade cessa.”, já dizia 
Jeremy Bentham. Ver: BENTHAM, Jeremy. The Theory of Legislation. Oxford: Oxford University 
Press, p. 113, 1931. 
55 No mesmo sentido, sustenta Hayek, em Caminho da Servidão (1944), que: “A pergunta se o Estado 
deveria ou não agir ou interferir é uma falsa dicotomia, e o termo laissez-faire é uma descrição 
altamente ambígua e enganosa dos princípios que embasam políticas liberais”. 
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ineficiente, antidemocrática, unaccountable ou por outro motivo — não por ser em si 

uma intervenção do Estado na economia.  

Isso nos deixa com a segunda objeção, de que a regulação é antidemocrática. 

Dworkin (2011), infelizmente, não aborda diretamente essa possibilidade, mas 

podemos explorar essa questão por aplicação analógica da análise feita sobre outra 

instituição não majoritária: cortes constitucionais. Tal como agência reguladoras, 

cortes constitucionais são compostas de membros não eleitos que, contudo, possuem 

um impacto significativo na elaboração de políticas públicas. Essas instituições podem 

ser compatibilizadas com o requisito da igual preocupação? 

Como mencionado em 2.3.2, Dworkin (2011, p. 383) diferencia duas concepções de 

democracia: majoritária e constitucional. Segundo a concepção majoritária, há 

democracia quando a maioria, em vez da minoria, detém o poder político fundamental, 

enquanto que, na concepção constitucional, a democracia significa o governo do povo 

atuando como parceiros (isto é, preenchendo os dois requisitos de legitimidade no 

governo)56. A concepção constitucional da democracia, desse modo, não depende 

dos critérios aritméticos de igualdade presentes na concepção majoritária, mas antes 

da igualdade enquanto princípio. Assim, para Dworkin (2011, p. 391-392): 

 

A igualdade aritmética da concepção majoritária, assim, não possui, 

em si mesmo, valor algum. Governo pela maioria não é um processo 

decisório intrinsicamente justo, e não existe nada na política que o 

torne intrinsicamente justo ali. Ele não possui necessariamente maior 

valor instrumental que outros arranjos políticos. Se a legitimidade de 

um arranjo politico pode ser melhorada por arranjos constitucionais 

que criem alguma igualdade de impacto, mas não carregam nenhuma 

mácula ou perigo de indignidade, então seria perverso excluir essas 

medidas. Essa é a fraqueza fatal da concepção majoritária. Ela 

corretamente enfatiza o valor do impacto igual, mas não compreende 

a natureza e, portanto, os limites desse valor; ela prejudica o 

                                            
56 Note, aqui, que nada na concepção majoritária exige o preenchimento dos dois critérios de 
legitimidade. 
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verdadeiro valor em jogo, que é a liberdade positiva, ao transformar a 

igualdade de impacto em um fetiche. 

 

Se a falta de legitimação majoritária não compromete a legitimidade política de uma 

instituição, como podemos diferenciar instituições contramajoritárias legítimas e 

ilegítimas?  Ao discutir a legitimidade de cortes constitucionais, Dworkin (2011, p. 398) 

propõe o seguinte critério:  

 

Qualquer defesa do controle de constitucionalidade como 

democrático (…) deve arguir que o controle de constitucionalidade 

aumenta a legitimidade total ao tornar mais provável que a 

comunidade estabeleça uma concepção adequada de liberdade 

negativa e de uma distribuição justa de recursos e oportunidades, 

bem como a concepção de liberdade positiva que é objeto deste 

capítulo.  

 

Aplicando analogicamente esse raciocínio às agências reguladoras, pode-se afirmar 

então, que, de acordo com os parâmetros estipulados em Dworkin (2011), a 
regulação será legítima quando tornar mais provável que a comunidade política 
adote uma concepção de liberdade, positiva e negativa, adequada e uma 
distribuição justa de recursos. 

Esse critério, em verdade conjunto de critérios, de legitimidade regulatória, no entanto, 

parece insatisfatório. Em primeiro lugar, ele oferece uma legitimação fraca e 

condicional da regulação, baseada no preenchimento de requisitos que a política 

regulatória não necessariamente irá adimplir. Não é, afinal, um atributo essencial do 

próprio conceito de atividade regulatória que ela torne mais provável a adoção de 

concepções adequadas de liberdade e uma distribuição justa de recursos. Assim, para 

que se determine se a regulação é legítima, é necessário que se verifique, caso a 

caso, se ela preenche os requisitos.  

Em segundo lugar, os requisitos em si são vagos. O respeito à liberdade positiva e 

negativa certamente passa pela aderência ao princípio da legalidade, zelando ainda 

por direitos individuais, e uma distribuição justa de recursos não pode prescindir de 
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preocupações com igualdade e eficiência57, mas não é possível retirar dos requisitos 

algum parâmetro objetivo. A verificação de seu preenchimento não pode ser feita de 

forma simples, a fim de estipular um corte de legitimidade, digamos, um número de 0 

a 10, que permitisse separar regulações legítimas e ilegítimas. Isso é, contudo, 

esperado: legitimidade é um conceito interpretativo, não criterial, e conceitos 

interpretativos são integralmente interpretativos. Isto é, os três critérios estipulados 

por Dworkin, no frigir dos ovos, terão que ser interpretados por meio da comunidade 

de princípios, mediante construção interpretativa. 

Apesar de esquemático, no entanto, o modelo legitimatório dworkiniano rascunhado 

aqui possui ainda alguma utilidade. No mínimo, afasta argumentos simplistas que, em 

um extremo, estipulam que a atividade regulatória, já que é positivada, prescinde de 

argumentos legitimatórios ou, no outro, que jamais pode aspirar à legitimidade, pois 

já nasceria antidemocrática. A legitimidade regulatória, contudo, terá sempre que ser 

construída argumentativamente, caso a caso, por meio de referência ora aos três 

parâmetros de Dworkin, ora a princípios constitucionais, ora aos cinco critérios de 

Baldwin, Cave e Lodge.  

                                            
57 Frise-se que, para Dworkin, uma sociedade igualitária é uma economia basicamente capitalista e o 
livre mercado é indispensável para a realização de igualdade verdadeira (DWORKIN, 2011, p. 357). 
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3 CONCLUSÃO 

Esta monografia foi escrita com o objetivo de traçar um apanhado geral das principais 

correntes teóricas sobre regulação, a fim de se trabalhar a tensão existente entre a 

elaboração de políticas regulatórias por agências reguladoras independentes, por um 

lado, e democracia representativa, por outro. Buscou-se construir, escorado em 

Dworkin (2011), um possível esquema argumentativo, para se aferir legitimidade 

regulatória com base em argumentos de princípio. Essa análise se deu em duas 

partes. 

Na primeira seção, foram tecidas considerações gerais sobre o conceito e a prática 

da regulação, tomada sob aspectos econômicos e não econômicos. Pretendeu-se 

realizar uma breve revisão de literatura dos principais argumentos justificatórios da 

regulação. Entre os argumentos econômicos para a regulação, foram apresentadas 

as quatro hipóteses clássicas de falha de mercado, a saber, monopólios, 

externalidades negativas, bens públicos e assimetrias de informação. Em seguida, 

foram expostas justificativas não econômicas para a regulação, baseadas em 

considerações deontológicas sobre justiça distributiva, paternalismo e valores 

comunitários. Discorreu-se sobre teorias gerais da justiça distributiva, destacando-se 

virtudes e deficiências de argumentos igualitaristas e libertarianos. Finalmente, tratou-

se de críticas à atividade regulatória, também abordadas sob o prisma econômico e 

não econômico, com especial ênfase à dificuldade democrática enfrentada pela 

elaboração de política regulatória por instituições não majoritárias. 

Posteriormente, na segunda seção, foram expostos cinco critérios possíveis para a 

avaliação de políticas regulatórias, baseados em parâmetros de accountability, 

expertise, eficiência, respaldo legislativo e adequação procedimental. Logo em 

seguida, explorou-se a relação entre direito, moral e legitimidade no paradigma de um 

Estado Democrático de Direito, com destaque aos pontos de interseção das leituras 

positivistas e não positivistas dessa relação. Apresentou-se a teoria interpretativista 

de Ronald Dworkin e suas consequências para a interpretação constitucional. 

Finalmente, por meio do emprego das considerações de Dworkin sobre legitimidade 

e interpretação, intentou-se rascunhar a estrutura de um argumento geral para se 

estabelecer legitimidade regulatória, almejando superar o déficit legitimatório 

apontado em momentos anteriores. 
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Espera-se que o presente ensaio tenha realizado um apanhado suficientemente 

amplo das principais questões relacionadas aos aspectos legitimatórios da regulação 

e que tenha contribuído, em qualquer grau, com o desenvolvimento de critérios 

adequados para se aferir legitimidade regulatória.  
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