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RESUMO

A partir de aportes da teoria estruturante do Direito, a presente tese procura
entender a despesa pública como norma jurídica, que pode ser metodologicamente
construída a partir do texto da Constituição Federal, bem como de elementos
extralinguísticos, dando azo à respectiva norma de decisão da despesa pública.
Desta forma, a despesa pública deixa de ser considerada mera fixação no
orçamento público de um montante pecuniário destinado a determinada necessidade
coletiva para ser concebida como norma jurídica a ser construída a partir de cada
caso concreto, por exemplo, pelos órgãos de controle da atividade financeira do
Estado. Nesse paradigma, o fenômeno rent-seeking e seus deletérios efeitos
sociais, identificados pela Economia na década de 60 do século passado, tornam-se
visíveis ao Direito Financeiro, deixando de ser irrelevantes jurídicos para a despesa
pública, como desde sempre tem ocorrido. Desta forma, a tese propõe que, uma vez
identificado o fenômeno rent-seeking (conduta e seus efeitos sociais negativos),
deve haver consequências jurídico-financeiras, dentre elas, a inconstitucionalidade
da decisão jurídica sobre a despesa pública anteriormente formalizada, bem como a
responsabilidade financeira de gestores públicos e rentistas, com arrimo
especialmente no princípio republicano, que deve espraiar sua significação na
construção de toda e qualquer norma jurídica, especialmente aquela em que o
Estado é um dos sujeitos da relação jurídica.
Palavras-chave: Rent-seeking. Despesa pública. Norma jurídica. Pós-positivismo.
Orçamento público.

ABSTRACT

From the contributions of the structural theory of Law, this thesis seeks to understand
public spending as legal standard, that can be methodologically built from the text of
the Federal Constitution, as well as non-linguistic elements, giving rise to the
standard of public spending decision. In this way, public spending is no longer
considered mere on the public budget of a monetary amount destined to certain
collective need to be conceived as legal standard to be built out of the individual
case, for example, by financial activity control organs of State. In this paradigm, the
phenomenon of rent-seeking and its social effects deleterious, identified by the
Economy in the last century 60, become visible to the Financial Law, leaving to be
irrelevant to legal public expenditure, since it always has occurred. In this way, the
thesis proposes that, once identified the phenomenon of rent seeking (conduct and
their negative social effects), there must be legal and financial consequences, among
them, the unconstitutionality of the legal decision on public spending previously
formalized, as well as the financial responsibility of public managers and rentseekers, with especially the principle republican mainstay, which must spreading
abroad its significance in the construction of any rule of law, especially one in which
the State is one of the subjects of the legal relationship.
Keywords: Rent-seeking. Public expenditure. Legal standard. Post-positivism.
Public budget.

RIASSUNTO

Dai cntributi della teoria strutturale della Legge, questa tesi cerca di comprendere la
spesa pubblica come norma giuridica che possa essere costruito metodologicamente
dal testo della Costituzione Federale, così come gli elementi non linguistici, dando
luogo allo standard della decisione di spesa pubblica. In questo modo, spesa
pubblica non è più considerata semplice sul bilancio pubblico di una somma di
denaro destinata a determinate necessità collettiva di essere concepito come norma
giuridica per essere costruito fuori del caso individuale, ad esempio, dagli organi di
controllo di attività finanziaria dello Stato. In questo paradigma, il fenomeno del rentseeking e dei suoi effetti sociali deleteri, identificato dall’Economia nel secolo scorso
60, diventano visibili alla Legge Finanziaria, lasciando per essere irrilevante alla
spesa pubblica legale, dal momento che si è sempre verificato. In questo modo, la
tesi propone che, una volta identificato il fenomeno dell’affitto che cercano (condotta
e loro effetti sociali negativi), deve esserci conseguenze giuridiche e finanziarie, tra
questi, l‘incostituzionalità della decisione giuridica sulla spesa pubblica
precedentemente formalizzati, nonché la responsabilità finanziaria degli
amministratori pubblici e rentiers, con soprattutto il principio repubblicano cardine,
che deve diffondere all’estero il suo significato nella costruzione di qualsiasi regola di
diritto, specialmente quella in cui lo Stato è uno dei soggetti del rapporto giuridico.
Parole chiave: Rent-seeking. La spesa pubblica. Norma giuridica. Postpositivism.
Bilancio pubblico.
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1 INTRODUÇÃO

A proposta desta tese não é simplesmente oferecer informações, mas arriscar
reflexões jurídico-financeiras sobre o fenômeno rent-seeking, atentas ao fato de que
o Direito, na democracia, não tem como sobreviver sem uma adequada teorização,
de sorte que “o direito necessita de teorias que explicitem as condições para o
adequado fornecimento de respostas (decisões) que estejam em conformidade com
a Constituição” (STRECK, 2012, p. 35) e, no caso que nos propomos à análise,
decisões jurídicas sobre a despesa pública que estejam em conformidade com a
Constituição. Este, pois, é o mote que servirá como nosso guia.
Pois bem. Onde houver renda econômica, sempre haverá comportamentos
humanos visando sua obtenção, manutenção ou expansão. A Economia, a partir da
segunda metade do século XX, começou a mostrar que a renda econômica
disponibilizada pelo Estado, em decorrência de sua intervenção no e sobre o
domínio econômico, induzia um comportamento por parte de grupos econômicos no
sentido de obter, aumentar ou simplesmente preservar o acréscimo pecuniário já
conquistado.
Mais do que isso: a teoria econômica concluiu que tais comportamentos,
denominados ‘rent-seeking’, por ANNE O. KRUEGER (1974), necessariamente
gerariam perdas sociais (v.g. diminuição do crescimento econômico a longo prazo;
compras/obras/serviços públicos de baixa qualidade com preços elevados;
menoscabo

à

livre-concorrência;

precariedade

nas

inovações;

prejuízos a

consumidores; baixa competitividade), uma vez que todo esforço e energia para a
obtenção dessa renda estariam voltados exclusivamente para sua simples
transferência, em vez de produção de novas riquezas, desperdiçando bens materiais
e imateriais.
Assim, a Economia percebeu que esses comportamentos, voltados
exclusivamente para a transferência da riqueza disponibilizada pela intervenção
estatal, teriam um (altíssimo) custo, arcado por toda coletividade, enquanto os
benefícios dessas rendas ficariam privatizados nas mãos dos grupos econômicos
que obtiveram êxito em sua busca, expansão ou manutenção.
Para os fins da presente tese, o problema que se apresenta é bastante claro:
será que o Direito Financeiro também pode observar o fenômeno rent-seeking
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identificado pela Economia? Se sim, como poderia ser realizada essa observação a
partir de uma análise jurídica e quais seriam as possíveis consequências no plano
do Direito Financeiro?
Em outras palavras: seria o comportamento rent-seeking um problema
exclusivo da Economia, não tendo qualquer relevância jurídico-financeira ou poderia
haver alguma reação deste ramo do Direito quando da efetiva ocorrência deste
fenômeno econômico num caso concreto?
O comportamento rent-seeking guarda uma relação íntima com o orçamento
público e, mais especificamente, com o gasto público, orçamentário ou não (v.g.
benefícios tributários e creditícios).
Primeiro, porque o orçamento público é a concretização de um planejamento
e, justamente, nele estão previstos os recursos públicos que irão arcar com as mais
variadas necessidades coletivas.
Para o atendimento de qualquer necessidade coletiva haverá dispêndio de
dinheiro público, ou seja, todo e qualquer direito tem um custo (HOMES; SUSTEIN,
2000), independentemente de sua dimensão (ou geração), e é precisamente o
orçamento público que, como regra, fixa os custos dos direitos.
A lei orçamentária é o verdadeiro mapa das despesas de capital
(investimentos, obras públicas, inversões financeiras etc.), ou seja, da rota de
investimentos que cada pessoa política fará no decorrer do ano (Constituição
Federal de 1988 – CF-88 –, art. 165, § 5o).
Sendo assim, o orçamento público torna-se para os grupos de interesses um
indicativo relativamente seguro para saber onde o Estado fará seus investimentos,
aplicará seus recursos públicos e, portanto, poderá revelar em quais contextos tais
grupos poderão eventualmente entabular vultosos contratos administrativos e, por
consequência, obter rendas econômicas do Estado, fazendo seus planejamentos
antecipadamente.
O orçamento público pode ser considerado um verdadeiro farol para
comportamentos de rent-seeking. Tomamos, aqui, a expressão “orçamento público”
em sua acepção mais lata, de modo a açambarcar, além da Lei Orçamentária Anual
(LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Plano Plurianual (PPA) e os
instrumentos de flexibilidade orçamentária (v.g. créditos adicionais; limitação de
empenho e movimentação financeira).
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Com efeito, na organização de suas finanças públicas, o Brasil adota três leis
orçamentárias: PPA, LDO e LOA, que se entrelaçam com o fito de estabelecer uma
política de programação da atividade financeira do Estado, cumprindo com a técnica
denominada orçamento-programa, expressamente acolhida pela legislação brasileira
(art. 1 da Lei n. 4.320/64 e art. 16 do Decreto-Lei n. 200/67), numa mudança
inequívoca da concepção clássica do orçamento como mera peça contábil de
previsão de receitas e fixação de despesas (CONTI, 2006, p. 57-64), pelo menos
formalmente.
Realmente,

o

planejamento

da

ação

governamental

é

instrumento

fundamental para realização dos objetivos elementares do Estado brasileiro, previsto
no art. 3 da Constituição Federal (CF), sendo concretizado justamente por meio das
leis orçamentárias, que possibilitam a edificação do sistema jurídico que arrima o
planejamento da Administração Pública (CONTI, 2010, p. 40-41).
Registre-se que não há propriamente hierarquia entre PPA, LDO e LOA, pois
cada uma tem, constitucionalmente, conteúdo próprio (FARIA, 2011, p. 684-688).
Todavia, a ausência de hierarquia não dispensa a necessária harmonia e
compatibilidade que deve haver entre essas leis (CATAPANI, 2011, p. 249), o que,
aliás, está explícito na CF-88 (art. 165, § 7o, art. 166, § 3o, inciso I e § 4o).
A coordenação (e não subordinação) que deve haver entre as leis
orçamentárias implica em que as previsões do PPA condicionem a elaboração da
LDO, que, por sua vez, delimita os parâmetros da LOA (CONTI, 2010, p. 51), o que,
todavia, não vem ocorrendo na prática por uma série de fatores (CONTI, 2016, p.
73-76; TOLLINI, 2016, p. 115-148; MENDES, 2008), tornando a LOA “a peça mais
importante do processo, deixando de ser um desdobramento natural de um processo
de planejamento que se inicia no PPA e passa pela LDO” (MENDES, 2008) e
transformando o PPA em uma mera formalidade legal para a aprovação do
orçamento, “conduzida a reboque da execução cotidiana do orçamento“ (MENDES,
2008).1
De todo modo, há um entrelaçamento horizontalizado entre PPA, LDO e LOA.
1

De acordo com MARCOS MENDES,
em vez de ser um documento com intenções do governo quanto às suas realizações
nos próximos anos, que destacasse as principais linhas de ação; o PPA foi
ganhando o aspecto de um ‘orçamento para quatro anos‘, sendo excessivamente
detalhado, descendo ao nível das ações governamentais, reproduzindo aquilo que
deveria constar apenas no orçamento. (MENDES, 2008.)
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Nesse sentido, o PPA estabelece o planejamento estratégico de médio prazo da
Administração Pública, a LOA disciplina o planejamento operacional a ser executado
e a LDO um planejamento de curto prazo ou tático (SILVA, 2011, p. 756), servindo,
também, como um elo (ou conexão) necessário(a) entre o PPA e a LOA (PALUDO,
2012, p. 69; PASCOAL, 2009, p. 37-44; JUND, 2008, p. 67-74).
O PPA, criado pela CF-88, é atualmente o principal instrumento jurídico de
planejamento do governo, mormente ante a inexistência de planos nacionais
(CONTI, 2016, p. 77), sendo indispensável para se iniciar qualquer gerenciamento
minimamente sério dos recursos públicos.
Com efeito, “um bom planejamento, dotado de clareza e transparência, é
imprescindível para uma gestão eficiente e uso proveitoso dos recursos públicos”,
muito embora nem sempre clareza e transparência interessem àqueles que estão no
alto comando da Administração Pública, permitindo que façam um papel de “bom
moço”, agradando a gregos e troianos, sem deixar claras as prioridades (CONTI,
2016, p. 75).
É especificamente o PPA e a LDO que devem guiar da LOA. De acordo com
JOSÉ MAURÍCIO CONTI, o PPA “trata-se de documento de fundamental importância
não só para a Administração Pública, mas também para toda a sociedade, para os
demais entes federados, o setor privado, o terceiro setor, enfim a todos e a cada um
de nós” (CONTI, 2016, p. 74). Evidentemente, também para os rent-seekers de
plantão.
A LOA, por seu turno, fixando despesas públicas e, correlatamente, prevendo
as respectivas receitas públicas, torna-se informação preciosa para futuras decisões
dos mais variados grupos de interesses no direcionamento de suas condutas rentseeking, no intuito, portanto, de obter eventuais rendas econômicas decorrentes da
intervenção estatal no domínio econômico.
Como cediço, a despesa pública submete-se a um procedimento complexo
que, como regra, tem início com sua previsão no orçamento público (alocações
orçamentárias) para depois percorrer todo um iter próprio até o efetivo pagamento.
Até o desembolso final da quantia, provavelmente haverá uma corrida entre os
possíveis interessados na obtenção de eventuais rendas econômicas.
Essa competição pode dar azo a comportamentos rent-seeking que, ao fim e
ao cabo, como será visto, pode acabar transfigurando a própria despesa pública,
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formal e contabilmente fixada no orçamento público. É exatamente para essa
transfiguração que miramos nosso olhar nesta tese, mostrando que o Direito
Financeiro não apenas tem algo a dizer sobre o comportamento rent-seeking, mas
tem grande força normativa, que se funda na CF, para evitar ou reparar o mal social
causado pelos rent-seekers.
Um diagnóstico preciso de rent-seeking pode mostrar que o Direito a ser
concretizado pela despesa pública teve um custo excessivo, muitíssimo além
daquele formalmente indicado no orçamento público. Pior que isso: toda a diferença
entre o custo da necessidade pública, fixado no orçamento ou em políticas públicas
custeadas por benefícios tributários e creditícios, e aquele efetivamente comprovado
pela ocorrência da rent-seeking vai para a conta de todos, indistinta e difusamente.
Considerando o atual estado da arte do Direito Financeiro e, principalmente,
dos estudos pós-positivistas, este ponto não pode mais (continuar a) ser
menosprezado pelo Direito Financeiro.
O problema da rent-seeking, portanto, não está propriamente na alocação do
recurso público, ou seja, na escolha trágica que sempre existe e existirá à vista da
limitação de recursos e da infinidade de necessidade coletivas. A questão precisa
está no fato de essas necessidades, que, em tese, deveriam ser atendidas nos
limites das despesas públicas fixadas na lei orçamentária – exatamente por isso, há
previsão legal dos instrumentos de flexibilidade orçamentária, que, como cediço,
devem ser usados sempre com moderação (CONTI, 2016) –, tornam-se
excessivamente custosas para a sociedade, desbordando o quantum previsto no
orçamento público.
Para esta mirada que propomos, é imprescindível ir além do dualismo
objetivista-subjetivista que ainda é bastante presente na dogmática do Direito
Financeiro. É preciso dar o salto para o pós-positivismo com os pés no Estado
Constitucional, o que faremos com arrimo na teoria de FRIEDRICH MÜLLER. Nosso
intuito é, acima de tudo, apresentar uma proposta para pensar o Direito Financeiro a
partir desse paradigma pós-positivista, sem fechar os olhos para o comportamento
rent-seeking.
Fazer com que o Direito Financeiro considere o comportamento rent-seeking
no controle da norma jurídica da despesa pública é não cindir Direito e realidade.
Para isso, devemos retirar a fenda dos olhos do Direito Financeiro e ir além do
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objetivismo próprio do positivismo exegético, mas, ao mesmo tempo, não se perder
na discricionariedade subjetivista da jurisprudência dos interesses ou dos valores.
Enfim, é preciso ir além dos custos formais por trás das despesas públicas, para que
resplandeça toda a faticidade da complexa realidade na construção da norma e da
decisão jurídica da despesa pública, com todas as externalidades, sejam positivas,
sejam negativas.
Assim, já nos antecipamos ao afirmar que o Direito Financeiro não só pode
como deve observar comportamentos rent-seeking, prevenindo-os ou reprimindo-os,
com as respectivas responsabilidades.
Trata-se de tema que, por ser absolutamente atual em uma sociedade como a
brasileira,

pode

acarretar

consequências

jurídicas

das

mais

graves:

a

inconstitucionalidade da norma jurídica da despesa pública. É um dos pontos que
pretendemos mostrar nesta tese.
A temática, pois, nos remete ao chamado ‘controle de qualidade’ ou ‘eficiência
do gasto público’ ou, mais especificamente, de como o Direito Financeiro tem
abordado os critérios de economicidade e eficiência da despesa pública, aspectos
que, ao nosso sentir, compõem a relação jurídica instaurada no consequente da
norma jurídica da despesa pública e, assim, não pode, jamais, escapar da respectiva
norma de decisão, sob pena de ofensa ao texto constitucional.
Em outras palavras e frisando com tintas fortes: a CF não autoriza despesa
pública antieconômica ou ineficiente, sendo que a necessidade de se atender ao
binômio economicidade-eficiência faz parte da própria relação jurídica contida no
prescritor da norma da despesa pública, que deve ser construída não apenas pelos
gestores que tomam as decisões jurídicas sobre o gasto público, mas também pelos
órgãos de controle, externo e interno, da atividade financeira do Estado.
Esse aspecto descortina um novo mundo para o exercício da atividade de
controle das finanças públicas e, correspectivamente, redobra a responsabilidade
dos órgãos competentes, com a necessidade de expedir decisões jurídicas sobre
despesa pública metodologicamente controláveis a partir de fundamentações
exaustivas e racionais, sempre adequadas constitucionalmente.
Com efeito, será que havendo a comprovação de conduta rent-seeking o
gasto público atenderia a tais critérios previstos no art. 70, caput da CF-88 e
passaria no teste de constitucionalidade? Em uma república que se intitula ‘Estado
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Democrático de Direito’ haveria espaço para gasto público que fosse antieconômico
ou ineficiente?
As indagações nos conduzem à reflexão sobre que tipo de controle de
qualidade do gasto público nós queremos: algo formal e restrito às contabilidades
quase sempre criativas; ou algo substancial, republicano e verdadeiramente
comprometido com resultados e benefícios coletivos?
Nossa investigação, portanto, gira em torno de se e como o Direito Financeiro
pode eventualmente reagir diante de comportamentos de captura de recursos
públicos contabilizados no orçamento público como despesa pública, que ocasionam
perdas sociais custeadas por toda a sociedade, mas que acabam passando
totalmente despercebidas, especialmente pelos órgãos que realizam o controle da
atividade financeira do Estado.
No comportamento rent-seeking não há qualquer preocupação com a geração
de riqueza, mas tão somente com a transferência da quantia fixada a título de
despesa pública (renda econômica) para grupos ou indivíduos privilegiados. E mais:
nesse comportamento, as externalidades negativas superam as positivas e eventual
perda social acaba ficando a cargo da sociedade às custas do orçamento público,
numa clara atitude antirrepublicana.
Para a abordagem do tema, cuidaremos exclusivamente da questão da rentseeking no âmbito público, já que esse mesmo comportamento pode ser observado
também nas relações privadas (EDLIN & STIGLITZ, 1995; SCHARFSTEIN & STEIN,
2000, p. 2.527-2.564; GLAZER, 2002, p. 155-62; LINDBECK & SNOWER, 1987, p.
407-416; CONGLETON, 1989, p. 662-672; MÜLLER & WÄRNERYD, 2001, p. 527541).
A despeito do título desta tese, os exemplos não ficarão restritos aos casos
de despesas fixadas no orçamento público (v.g. casos de contratos administrativos
para prestação de serviços públicos ou construção de obras), mas mostraremos que
há igualmente campo propício para rent-seeking nos chamados ‘benefícios
creditícios’ (concessão de créditos subsidiados) e ‘benefícios ou gastos tributários’
(tax expenditure). A despeito da relevantíssima materialidade (volume) de tais
benefícios e de seus custos correrem ao largo do orçamento público (off-budget
expenditure), não deixam de ser verdadeiras despesas públicas.
Essas situações (contratos administrativos, benefícios creditícios e tributários)
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servirão tão somente para que possamos mostrar que por trás de vultosos gastos
públicos pode estar presente a atividade rent-seeking, o que, segundo nosso olhar,
teria o condão de macular a norma jurídica da despesa pública.
Optamos em dividir o trabalho em dois capítulos. O capítulo 2 abordará o
comportamento rent-seeking na Economia, já que foi especificamente nesta seara
que houve sua identificação, bem como o reconhecimento de suas perversas
consequências sociais. Mostraremos a opinião de diversos economistas sobre o
tema para, ao final, apresentarmos uma definição de rent-seeking, afastando o
conceito de outros assemelhados (v.g. free riding, lobbying, profit-seeking,
corrupção,

captura/cooptação

pelo

mercado,

improbidade

administrativa)

e

colocando o acento da definição, especificamente, nas perdas sociais ocasionadas,
o que permitirá a conclusão, por exemplo, de que nem toda atividade de lobbying,
nem toda corrupção, necessariamente, configura rent-seeking. Ainda neste capítulo,
mostraremos brevemente o comportamento rent-seeking no contexto brasileiro. No
capítulo 3, o foco volta-se para o Direito e, mais especificamente, como o Direito
Financeiro pode observar o comportamento rent-seeking. Assim, não será objeto
desta tese, por exemplo, eventuais consequências jurídicas fora do Direito
Financeiro que o mesmo comportamento rent-seeking possa envolver na prática
(v.g. na seara criminal: corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha,
organização criminosa etc.; na seara civil-administrativa: atos de improbidade
administrativa (Lei n. 8.429/1992); na seara civil: responsabilidade civil e
administrativa objetiva da pessoa jurídica tomadora da renda obtida por
comportamento rent-seeking – Lei Federal n. 12.846/2013).
Não temos a menor dúvida de que o comportamento rent-seeking tem grande
potencialidade, também, de ocasionar repercussões em outros ramos do Direito,
mas nos restringiremos a mostrar como esta prática pode repercutir no Direito
Financeiro.
Para essa análise, partiremos da premissa de que a despesa pública deve ser
observada normativamente, ou seja, a partir da construção de uma norma jurídica da
despesa pública que tenha como base o que chamamos de ‘tripé constitucional da
despesa pública’ (art. 1, art. 3 e art. 70 da CF-88).
Estamos convencidos da existência de um desenho constitucional da despesa
pública que não pode ser escanteado durante o desenvolver da atividade financeira
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do Estado. Trata-se de um verdadeiro direito fundamental, pertencente a todas as
pessoas, indistintamente, presentes e futuras, portanto, um direito difuso
fundamental, resguardado pelo núcleo duro da Constituição (art. 60, § 4o da CF-88).
Esta proposta nos conduzirá à análise do consequente normativo da relação
jurídica que se instaura entre o titular da despesa pública (Administração Pública
direta ou indireta) e aquele que, efetivamente, obteve o recurso público vinculado
àquela despesa pública.
Analisaremos alguns acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) que
tratam especificamente de renúncia tributária, benefícios creditícios e governança
pública em geral, tudo para verificarmos como a norma jurídica da despesa pública
(não) está sendo levada a sério pelos órgãos de controle externo da atividade
financeira do Estado.
Na sequência, pontuaremos que os alertas (art. 59 da Lei Complementar n.
101, de 2000) e as medidas cautelares pelos Tribunais de Contas (art. 71 da CF-88)
podem exercer um papel muito importante na prevenção da transfiguração da norma
jurídica da despesa pública pelo rent-seeking ou, em termos normativos, evitar sua
inconstitucionalidade.
Por fim, apontaremos as consequências do rent-seeking para o Direito
Financeiro.
Consideramos que se determinado recurso público, relacionado a específica
despesa pública (v.g. contrato administrativo, benefício creditício ou tributário) foi
obtido através de um comportamento rent-seeking ocorrerá a inconstitucionalidade
da norma jurídica da despesa pública, especificamente por ferir aspectos da
economicidade e eficiência da despesa pública (CF-88, art. 70, caput), ocasionando
repercussões tanto para os gestores públicos como para aquele que obteve a renda
econômica.
Esperamos que, ao fim e ao cabo, possamos apresentar uma contribuição
inovadora, ainda que minimamente, para que o rent-seeking saia da sombra das
lentes do Direito Financeiro, e este possa mostrar sua pujança normativa, sempre
concretizando o texto constitucional e o direito fundamental à higidez da despesa
pública.
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4 CONCLUSÕES

A partir dos conceitos elencados por vários economistas, para os fins da
presente tese definimos rent-seeking como o comportamento comissivo e intencional
de pessoas que, atuando individualmente ou através de grupos, por um determinado
período de tempo, de modo isolado ou em conjunto, mediante a utilização de
recursos pecuniários ou não, pressionam, direta ou indiretamente, o Estado com o
propósito de obter, manter ou expandir a renda econômica disponibilizada a partir da
intervenção estatal na ou sobre a economia, gerando perdas sociais em casos
concretos.
Na decomposição conceitual temos o seguinte:
a) comportamento comissivo e intencional de pessoas, que atuam
individualmente ou através de grupos – trata-se sempre de um
comportamento positivo, ou seja, uma atuação, um fazer realizado por
um

indivíduo,

isoladamente

ou

mediante

ações

de

grupos

empresariais, organizações que se aliciam com uma intenção
específica. Não é possível rent-seeking por meio de condutas
omissivas, pois é sempre a partir de comportamentos positivos (não é
por outra razão o termo “seeking”) que os grupos de interesses podem
eventualmente

ser

beneficiados

com

as

rendas

advindas

da

intervenção do Estado na/sobre a economia. Além disso, a busca à
renda é um comportamento necessariamente doloso, intencional, não
havendo espaço para culpa em qualquer de suas modalidades. O dolo
do rent-seeker está exatamente na obtenção, manutenção ou
expansão da renda econômica;
b) por um determinado período de tempo, de modo isolado ou em
conjunto – a atuação dos indivíduos ou grupos empresariais ocorre
por um determinado período de tempo, antes, durante ou mesmo após
a obtenção efetiva da renda e pode ocorrer isoladamente, quando
determinado indivíduo ou grupo, sozinho, emprega recursos na
atividade de busca à renda, para si ou para outrem, o que pode
inclusive favorecer terceiros que se beneficiarão pela atuação dos rentseekers, ou seja, pegarão carona (free rider) em condutas rent-
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seeking. Além disso, indivíduos ou grupos podem se unir a outros rentseekers para dividir a fatia do bolo. Tendo como referência o
orçamento público, o comportamento rent-seeking pode ocorrer,
fundamentalmente, em dois momentos do ciclo orçamentário:
- antes da fixação da despesa pública no projeto de lei orçamentária,
com a finalidade de obter o benefício, sua manutenção ou expansão.
Nesta fase, a atividade dos rent-seekers ocorre normalmente no âmbito
do Poder Executivo ou Legislativo, pressionando tais poderes para a
fixação da despesa pública num ou noutro sentido;
- após a fixação da despesa pública na lei orçamentária e/ou sua
efetiva realização, com o escopo de obter o benefício, expandir ou
manter aquele já obtido (inclusive contra outros grupos econômicos
que também pleiteiam o benefício), também através do Poder
Executivo (v.g. alguns contratos administrativos que se assemelham a
verdadeiros monopólios; instrumentos de flexibilidade orçamentária
com pouca ou pouquíssima intensidade parlamentar) e Poder
Legislativo (v.g. através de instrumentos de flexibilidade orçamentária
com forte intensidade parlamentar);
- antes ou após a LOA fixando as despesas, também pode
eventualmente ocorrer ações de

rentistas(não necessariamente

acarretando rent-seeking) no âmbito do Poder Judiciário, mediante a
utilização de ações coletivas (v.g. ação civil pública) para atendimento
de determinada política pública em benefício de específico grupo de
pessoas ou, pior, com o manejo de ações individuais, numa espécie de
captura orçamentária individual, carreando os custos dos atendimentos
sempre ao orçamento público, ou seja, para toda a coletividade;
c) mediante a utilização de recursos pecuniários ou não – o
comportamento rent-seeking pressupõe o dispêndio de recursos por
parte dos rent-seekers para a futura obtenção, expansão ou
manutenção da renda pretendida, o que não conduz necessariamente
ao desembolso de dinheiro, podendo ser considerado no cômputo
desta atividade, como por exemplo o desperdício de talentos
empregados na atividade, gastos realizados para a realização de

188

contatos políticos, tempo e energia despendida em todo o processo por
parte dos rent-seekers que poderiam estar sendo direcionados para a
atividade produtiva e geração de riquezas;
d) pressionam, direta ou indiretamente, o Estado – existe toda uma
força propulsora por parte dos rent-seekers para conseguirem o que
buscam. Esta pressão pode ser direcionada diretamente a agentes
estatais, no caso, aos tomadores de decisão acerca do gasto público,
ou indiretamente, quando, por exemplo, os rent-seekers fazem uso de
lobistas ou intermediários para chegarem até aos tomadores de
decisão e os influenciarem no sentido da decisão que lhes interessam;
e) com o propósito de obter, manter ou expandir a renda econômica
– finalidade última da atividade rent-seeking é a obtenção da renda
econômica, mas também pode ser verificada quando o propósito for
sua manutenção, ou seja, para preservar o status quo da renda já
obtida ou, ainda, a expansão ou aumento da renda econômica. Muitas
vezes, a expansão da renda pode ser considerada verdadeira
obtenção, por exemplo, na ampliação do benefício tributário para
outros setores econômicos, portanto, para novos grupos que não
tinham acesso ao benefício;
f) disponibilizada a partir da intervenção estatal na e sobre a
Economia – no âmbito público, o comportamento rent-seeking
pressupõe a intervenção do Estado na economia (Estado atuando
como agente econômico, participando diretamente do domínio
econômico, seja exclusivamente ou em concorrência) ou sobre a
economia (o Estado regulamentando a atividade econômica, de modo
determinante ou indutivo). Quando o Estado intervém no domínio
econômico, seja incentivando determinado setor com isenções
tributárias, fomentando determinadas atividades, concedendo créditos
subsidiados

a

específicas

empresas

ou

firmando

contratos

administrativos com particulares para a prestação de serviços públicos
ou construções de obras públicas, dá margem para a busca ou a
competição pela eventual renda econômica;
g) gerando perdas sociais em casos concretos – a conduta rent-
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seeking, a partir da concepção que TULLOCK lhe deu, não prescinde de
um resultado, que é a perda social. A ideia de perda social em razão
de condutas rent-seeking é construída a partir da constatação de que
todo esforço e energia para a obtenção da renda econômica
disponibilizada pelo Estado estariam voltados exclusivamente para sua
simples transferência para determinados grupos de pressão, ao invés
de produção de novas riquezas, estímulos à competitividade e
inovação no mercado de produtos e serviços, ou seja, as rendas
auferidas por poucos seriam custeadas por toda a sociedade, mas sem
qualquer retorno social, pelo contrário, gerando efetivas perdas sociais.
Perdas sociais podem ou não ser consequências de comportamentos
rentistas, daí a conhecida distinção entre rent-seeking e profit-seeking,
sendo este último o comportamento de pessoas que tentam maximizar
seus retornos a partir de suas próprias capacidades ou oportunidades,
mas, ao contrário da rent-seeking, é benéfico socialmente, ou seja,
produzem-se riquezas e não apenas transferem-se riquezas do Estado
para o particular:
- a conduta rent-seeking, como nos chamados crimes materiais,
apenas se consuma com a produção do resultado naturalístico que, no
caso, ocorre com a verificação em concreto da perda social, exigindose pelo menos a culpa do rentista em relação a este resultado, ou seja,
dolo na conduta rentista e, pelo menos, culpa no resultado socialmente
danoso. Deve ficar devidamente comprovado o liame entre a perda
social e a conduta rentista, sob pena de termos que considerar como
rent-seeking casos fortuitos ou de força maior que ocasionem perdas
sociais. A responsabilidade financeira, em se tratando de rent-seeking,
não é objetiva, de sorte que se torna imprescindível, pelo menos, a
comprovação da culpa do rentista para responsabilizá-lo;
- se houver indiferença do rentista em relação ao resultado (perda
social), restará configurado seu dolo, no caso, indireto, na modalidade
eventual, que ocorre justamente quando o sujeito, com sua conduta,
muito embora não queira diretamente o resultado, assume o risco da
sua produção, sendo-lhe indiferente se haverá ou não perda social
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advinda da sua conduta. Por trás dessa indiferença do rentista, leia-se:
dolo indireto, reside nada menos do que uma típica atitude
antirrepublicana, alimento de toda conduta rent-seeking;
- nem sempre lobbying, atos de improbidade administrativa ou crimes
contra a Administração Pública configurarão rent-seeking. Se, a
despeito da existência destas condutas, não ficar minimamente
comprovada a perda social, não há falar em rent-seeking. Os
conceitos, portanto, não são necessariamente correspondentes;
- perda social diz respeito à perda da sociedade, portanto, atinge
diretamente um direito difuso que pertence a toda uma coletividade,
presente e futura, sendo algo mais amplo que “perdas ao erário”, que
repercute diretamente no direito de cada pessoa jurídica de direito
público, muito embora também tenha reflexos nos direitos difusos. No
caso da rent-seeking, as perdas são difusamente sentidas por toda a
sociedade,

reverberando

inclusive

intergeracionalmente

(não

crescimento econômico no longo prazo), daí a sua grande dificuldade
de quantificação;
- o comportamento rent-seeking deve ser analisado, necessariamente,
sempre dentro de um contexto concreto, pois só assim entendemos ser
possível eventual conclusão de que referida atividade causa perdas
sociais. O controle do rent-seeking a partir de cada específica situação
em concreto é fundamental, pois todo o recurso empregado pelos
rentistas para a aquisição, manutenção ou expansão da renda
disponibilizada em razão da intervenção estatal, o que em tese poderia
ter um custo social à vista da improdutividade de riqueza, pode ter uma
significância apequenada diante dos eventuais benefícios advindos à
sociedade no decorrer, por exemplo, da execução do contrato
administrativo que deu azo à competição pela renda. Tudo isto é
necessário que seja analisado. É imprescindível, portanto, uma
constatação empírica, uma verificação histórico-temporal, ou seja, uma
avaliação séria sobre a qualidade do gasto público, o que deve ser
realizado pelos setores técnicos dos órgãos de controle da atividade
financeira do Estado, especialmente Tribunal de Contas e Ministério
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Público de Contas, quando se analisa a economicidade/eficiência do
gasto público (CF-88, art. 70, caput e art. 74, inciso II).

É equivocado fazer uma vinculação necessária e apriorística entre atividades
rentistas e condutas rent-seeking, como se toda e qualquer busca ou caça à renda,
per se, acarretasse perdas sociais e, portanto, pudesse ser entendida como rentseeking.
O fato de haver referidas benesses fiscais por parte do Estado, atividades
promocionais ou de fomento visando estimular determinadas atividades particulares,
não nos permite afirmar que, necessariamente, houve rent-seeking. Sustentar o
contrário, além de representar uma análise metafísica da atividade rent-seeking,
também escanteia da análise um de seus componentes essenciais: a perda social,
dificultando ainda mais a distinção entre profit-seeking e rent-seeking. Em outras
palavras: para que se esteja diante desta atividade é indispensável a verificação
concreta e a mensuração, ainda que aproximativa, da perda social ocasionada. Sem
estas informações, qualquer alusão ao rent-seeking torna-se equivocada e distante
da realidade.
Em decorrência da ausência de uma sólida cultura republicana em solo
brasileiro, entendemos haver uma propensão ao rent-seeking, com fortíssimos
indícios de que esteja acontecendo este fenômeno entre nós, desde priscas épocas.
Enquanto inexistir no Brasil um controle, interno e externo, da atividade financeira do
Estado que verdadeiramente atenda às exigências da Constituição Federal (CF-88,
arts. 70, 71 e 74), em especial a análise da economicidade e eficiência do gasto
público, daquilo que (não) está tendo retorno positivo para a sociedade,
simplesmente não há como se afirmar a existência de rent-seeking.
Esta ausência do controle da atividade financeira do Estado de acordo com o
texto da Constituição Federal acaba por revelar certa indiferença do Direito
Financeiro para com a rent-seeking.
A invisibilidade do Direito Financeiro em relação ao rent-seeking decorre,
basicamente, de uma postura que ainda é preponderante na doutrina, na
jurisprudência, bem como na prática da atividade de controle de considerar a
despesa pública apenas sob um aspecto formal, contábil, ou seja, como fixação de
montante pecuniário no orçamento público, considerando a lei orçamentária anual a
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própria norma jurídica e, portanto, fazendo vista grossa a toda realidade circundante
que sempre está por trás da despesa pública formalmente considerada, ignorando
os possíveis efeitos sociais negativos de condutas rentistas que, no limite, poderiam
negar os próprios montantes fixados no orçamento a título de despesa pública se
fossem considerados os seus custos.
O comportamento rent-seeking só deixará de ser algo invisível ao Direito
Financeiro no momento em que a despesa pública for efetivamente encarada como
norma jurídica e não apenas como um montante ou uma quantia em dinheiro,
contábil e formalmente fixada no orçamento público. Muito do atraso do Direito em
relação à Economia neste assunto tem origem na equivocada equiparação da lei
orçamentária à norma jurídica, da mera alocação orçamentária da despesa pública
em sentido estrito à norma jurídica da despesa pública.
É imprescindível que os órgãos incumbidos pelo controle interno (CF-88, art.
74) e externo (CF-88, art. 71) da atividade financeira do Estado rezem
rigorosamente a cartilha constitucional (CF-88, art. 70), realizando uma fiscalização
financeira,

orçamentária

e

operacional

que

leve

em

conta

aspectos

da

economicidade e eficiência do gasto público.
Quando, num Estado de Democrático de Direito, fazemos a opção por
observar a despesa pública como norma jurídica, a responsabilidade e a tarefa de
construção desta norma fica enormemente redobrada, pois devemos levar
seriamente em consideração os enunciados trazidos pela CF-88, não apenas a
literalidade dos enunciados contidos na lei orçamentária.
Existe uma configuração constitucional da despesa pública que, de forma
alguma, pode ser menosprezada no desenvolver da atividade financeira do Estado,
de sorte que a norma jurídica da despesa pública deve ser construída
necessariamente em conexão com a chamada Constituição Financeira.
É preciso deixar claro se ao se referir ao termo “gasto público” ou “despesa
pública” se está a indicar o montante em pecúnia destinado para determinada
necessidade pública ou a norma jurídica concretizada a partir dos textos e do caso,
portanto, devidamente construída pelos gestores públicos e órgãos de controle a
partir de cada caso que lhe é submetido, dando azo à norma de decisão que finaliza
o processo de concretização.
Os aportes da teoria estruturante de FRIEDRICH MÜLLER são de suma
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importância quando pretendemos observar a rent-seeking, pois esta conduta,
identificada pela Economia, simplesmente não tem como ser analisada sob um
prisma abstrato, em termos meramente formais, sem a análise, aqui e agora, da
situação empírica, com todas as suas nuances sociológicas, antropológicas,
econômicas e, evidentemente, jurídicas. Com efeito, não há como se afirmar, de
modo minimamente sério, que determinada conduta (v.g. recebimento de créditos
subsidiados por determinadas empresas, benefícios fiscais concedidos a específicos
setores empresariais ou mesmo a prática de corrupção ativa para lograr êxito em
alguma licitação milionária) seja, in re ipsa, rent-seeking, pois a própria conceituação
de rent-seeking torna necessário “passar a régua”, “fechar a conta”, ou seja, avaliar
concretamente todos os fatos e as suas possíveis consequências e, ao final, concluir
afirmativamente pela perda social.
Para que seja possível apreender o comportamento rent-seeking, a despesa
pública deve ser observada não como um ato ou procedimento (administrativo) de
aplicação por parte da Administração Pública, nem muito menos apenas como uma
quantia ou montante em pecúnia fixado em lei orçamentária e despendido pela
Administração Pública, mas como uma norma jurídica.
Sintaticamente, a norma jurídica primária é composta por duas proposições
(norma primária e norma secundária), onde a ocorrência fática da primeira, que
descreve determinada situação, implicará na segunda proposição, que instaura uma
relação jurídica entre dois ou mais sujeitos. Esta estrutura está presente em todas as
normas jurídicas (princípio da homogeneidade sintática).
Uma vez verificada concretamente a hipótese normativa da norma jurídica da
despesa pública, que pode descrever diversos fatos (suportes fáticos complexos),
instaura-se uma relação jurídica que vincula geralmente uma pessoa jurídica que irá
receber determinado recurso público para cumprir específica obrigação satisfazendo
determinada necessidade coletiva, que fora previamente planejada, à pessoa
jurídica de direito público que irá arcar com o respectivo custeio.
O recebimento de qualquer recurso público por uma das partes da relação
jurídica seja, por exemplo, na forma de crédito público subsidiado, de receita pública
renunciada ou como contraprestação da execução de serviço público, venda de bem
ou realização de obra pública, é sempre acompanhado de um dever republicano que
se funda, basicamente, no artigo 1o da Constituição Federal quando se estabelece
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que o Brasil é uma República constituída em Estado Democrático de Direito.
A obediência aos preceitos republicanos foi reforçada no texto da Constituição
Federal, restando prevista expressamente em dois momentos muito especiais: já no
primeiro artigo da Constituição Federal, prevendo a forma republicana do governo
brasileiro e no artigo 34, inciso VII, “a”, quando determina que a inobservância do
princípio constitucional da república pode ensejar uma das mais graves exceções à
federação, ou seja, a decretação de intervenção federal (CF-88, art. 36, inciso III).
O artigo 3o, inciso IV, da Constituição Federal estabelece como um dos
objetivos da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos. No
referido dispositivo não consta que o objetivo da República Federativa do Brasil seja
a promoção do bem de alguns, leia-se, no nosso caso, a promoção apenas do bem
daqueles que estão vinculados ao Estado na relação jurídica prescrita no
consequente normativo da norma jurídica da despesa pública. A promoção não é,
portanto, do bem exclusivamente dos rentistas que obtêm suas rendas do
orçamento público.
Estes dois dispositivos constitucionais (art. 1o e art. 3o, IV) iluminam
intermitentemente a atividade financeira do Estado e lançam fortes luzes exatamente
no consequente normativo da norma jurídica da despesa pública, especificamente
nas condutas das partes que figuram na relação jurídica e nos efeitos sociais.
Quem se propõe a se relacionar juridicamente com o Estado, especialmente
quando se está em jogo o recebimento de recursos públicos para a satisfação de
necessidades coletivas, pressupõe-se estar bem ciente deste princípio republicano e
das suas consequências no plano jurídico.
Para uma sociedade que se baseia no princípio republicano, não pode haver
espaço para aventuras ou erros de direito à custa do orçamento público. Todas as
históricas ideias republicanas somadas ao objetivo de promover o bem de todos
formam um sólido e permanente pano de fundo para a relação jurídica prevista na
norma da despesa pública.
É a partir da forma de governo republicana, expressamente assumida pela
Constituição Federal e ratificada pela população brasileira no dia 7 de setembro de
1993 (art. 2o, caput, do ADCT), que o substantivo ‘república’ pode indicar o sentido
de seu adjetivo, ou seja, o comportamento ou espírito republicano que a
Constituição Federal exige de todos os atores que figuram ou venham a figurar na
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relação jurídica prevista no consequente da norma jurídica da despesa pública.
É indispensável e inadiável que haja no Brasil mais compromisso republicano
no trato com a res publica, especificamente no desenvolver da atividade públicofinanceira, o que pressupõe a passagem por uma espécie de “filtragem
constitucional” do planejamento orçamentário focado na tutela dos interesses difusos
e da gestão da coisa pública que pretenda ter um mínimo de seriedade, tudo
desaguando na águas do controle financeiro e orçamentário da atividade financeira
que deve retroalimentar o planejamento orçamentário.
O problema do comportamento rent-seeking permite a ligação com as
despesas públicas e, em especial, com a semântica da qualidade do gasto público,
que deveria ser tratada com prioridade, seriedade e rigor no âmbito do controle.
O consequente normativo da norma primária da despesa pública tem uma
especificidade, ou seja, um critério a mais, por exemplo, em relação ao consequente
da norma jurídica tributária: o critério qualitativo, ao lado do critério pessoal e
prestacional/quantitativo.
O critério qualitativo, relacionado à economicidade, à eficiência, enfim, à
qualidade do gasto público, inserto no consequente da norma jurídica da despesa
pública, compõe, ao lado do critério pessoal e do prestacional, o conteúdo mínimo
para a construção da norma, de modo que não é juridicamente aceitável
compreender a despesa pública alijada desse aspecto qualitativo. Simplesmente,
sem este prisma de análise, a despesa pública se desconfigura, pois trata-se de
uma imposição constitucional (CF-88, art. 70, caput e art. 74, inciso II) e uma
decorrência direta do princípio republicano (CF-88, art. 1o e art. 34, VII, “a”) para
cumprimento dos objetivos previstos expressamente no art. 3 o da CF-88. Trata-se de
uma chave importante que pode desencobrir o véu do Direito Financeiro para as
condutas rent-seeking e alinhar conteudisticamente as leis orçamentárias à
Constituição Federal e as normas jurídicas da despesa pública com suas respectivas
normas de decisão às leis orçamentárias.
As ideias republicanas, especialmente a responsabilidade para com a
sociedade e o compromisso na gestão da coisa pública, tanto por parte do próprio
gestor como daquele que com o Estado se relaciona, devem ser levadas a sério na
concretização de toda e qualquer norma jurídica que prescreva uma relação de
administração em seu consequente normativo, especialmente aquela que se verifica
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no exercício da atividade financeira do Estado, em especial a norma jurídica da
despesa pública, umbilicalmente atrelada que está na consecução direta de direitos
fundamentais, sejam coletivos ou difusos.
As ideias republicanas, que deveriam ser concretizadas por comportamentos
ou posturas republicanas em todas as diversas relações jurídicas travadas no âmbito
da Administração Pública e regidas pelo Direito Público, tem sido, de longe, as mais
espezinhadas e desprezadas, seja pela própria Administração Pública, seja pela
parte que com ela se relaciona juridicamente, tornando a constatação ainda mais
evidente quando são examinadas as finanças públicas, onde ainda predomina
fortemente um olhar jurídico preso ao exegetismo do século XIX, em que a despesa
pública não passa de um montante pecuniário fixado na lei orçamentária para o
atendimento de alguma necessidade coletiva, onde se confunde texto com norma e,
consequentemente, as atividades dos órgãos de controle (interno e externo) ainda
atuam acentuadamente (quando não exclusivamente) sobre aspectos formais,
subsumindo os fatos às análises contábeis orçamentárias, em vez de se
enveredaram pelo caminho mais adequado constitucionalmente (mas bem mais
complexo!) de construir a norma jurídica da despesa, a partir do caso concreto que
lhe é apresentado.
É preciso fazer acontecer a Constituição na construção da norma jurídica da
despesa pública e isto só é possível se for realmente levado a sério o princípio
republicano e sua decorrência direta no Direito Financeiro: o artigo 70 da
Constituição Federal. Esse artigo apresenta aspectos qualitativos a serem levados
em conta por ocasião da decisão jurídica sobre a despesa pública, abrindo um
horizonte pós-positivista para a sua concepção jurídica, para muito além de aspectos
meramente formais do gasto público. Trata-se de uma clara imposição constitucional
aos intérpretes da Constituição para se ter um olhar pós-positivista no estudo do
Direito Financeiro, pois joga para dentro da norma da jurídica da despesa a ser
construída toda a rica e vasta faticidade que circunda a despesa pública e, mais que
isto, possibilita a construção de cenários futuros a serem cotejados no momento da
concretização da norma jurídica, permitindo dar toda a visibilidade jurídica, por
exemplo, ao rent-seeking.
A construção de qualquer norma jurídica da despesa pública, que deve
escorar qualquer decisão jurídica sobre o gasto público, não pode prescindir daquilo
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que podemos chamar de tripé constitucional da despesa pública que é,
fundamentalmente, o princípio republicano, o controle das finanças públicas bem
como os objetivos constitucionais a serem perseguidos pela República: artigo 1o,
artigo 3o e artigo 70/74 da Constituição Federal de 1988. Os enunciados desses
dispositivos constitucionais, muito embora não se refiram diretamente à execução
orçamentária ou à decisão sobre o gasto público, não podem ficar distantes da
composição da norma jurídica da despesa pública.
Quando o texto constitucional determina que o controle da atividade financeira
do Estado, realizado no âmbito financeiro e operacional, leve em conta a
economicidade, bem como avaliando-se o resultado da gestão financeira quanto à
eficácia (realização das metas programadas) e à eficiência (máximo de rendimento
sem desperdício de gastos e tempo), temos um significado jurídico muito evidente: a
Constituição Federal não admite gasto público antieconômico, ineficiente ou ineficaz.
Não faria qualquer sentido a Constituição Federal adotar expressamente a
República como princípio orientador de toda a atividade estatal, elencar objetivos a
serem perseguidos, prever expressamente a fiscalização financeira, operacional e
orçamentária da atividade financeira do Estado, bem como o controle do resultado
do gasto público, avaliando-o quanto à economicidade (CF-88, art. 70, caput),
quanto à eficácia e eficiência (CF-88, art. 74, II) e, simultaneamente, admitir
juridicamente que esse mesmo gasto pudesse ser antieconômico, ineficiente ou
ineficaz.
É acertado situar o controle da atividade financeira do Estado no rol das
garantias dos direitos fundamentais, já que a concretização de qualquer direito social
fundamental pelo Estado exige, necessariamente, o dispêndio de recursos públicos,
normalmente pela via do orçamento público.
Ao se inserir o controle da atividade financeira do Estado no âmbito das
garantias dos direitos fundamentais, arrastamos para a seara do controle o artigo 60,
§ 4o da CF-88, tornando-o cláusula pétrea.
Só podemos falar de um orçamento público voltado para o atendimento e a
concretização de direitos fundamentais, coletivos ou difusos, quando temos um
planejamento orçamentário que seja verdadeiramente retroalimentado por uma
atividade de controle pautada no texto constitucional que possa corrigir distorções,
coibir excessos, evitar arbitrariedades no exercício da atividade financeira do Estado
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para, ao fim e ao cabo, fazer com que a decisão jurídica sobre gasto público
permaneça nos trilhos da Constituição Federal, concretizando-a em prol da
coletividade.
A garantia de um rigoroso e constitucionalmente adequado controle das
finanças públicas, nos exatos termos do que determina o artigo 70 da Constituição
Federal, permite-nos inserir esta garantia fundamental no chamado microssistema
de tutela do custeio dos direitos fundamentais, sendo ela, abaixo do Poder Judiciário
(art. 5o, XXXV), o maior garante deste microssistema, evitando decisões jurídicas
sobre o gasto público que possam se afastar da Constituição ou, não sendo isto
possível, responsabilizando os responsáveis pela má utilização dos recursos
públicos, sancionando-os financeiramente.
Num ambiente onde todos os poderes estão submetidos à Constituição tendo,
pois, responsabilidades para a concretização do texto constitucional, e a partir de um
paradigma onde não há sinonímia entre texto e norma, não se pode alijar do
Tribunal de Contas a possibilidade de exercer o controle em concreto de
constitucionalidade, especialmente em sua função judicante, quando da construção
da norma jurídica da despesa pública e da respectiva norma de decisão.
A norma de decisão do Tribunal de Contas deve ser comunicada aos gestores
públicos e particulares que com o Poder Público se relacionem para a eventual
tomada de providências, por exemplo, suspendendo o contrato administrativo cuja
despesa pública foi considerada inconstitucional, de sorte que o órgão controlador,
pelo fato de exercer o controle de constitucionalidade no caso concreto e compor a
norma jurídica da despesa pública, não se arvora e nem toma o lugar do gestor.
O Tribunal de Contas, como órgão administrativo que é, também está
vinculado à Constituição Federal e, igualmente, tem a incumbência de concretizar o
texto constitucional, de sorte que a “base normativa” para o controle difuso de
constitucionalidade pelos Tribunais de Contas não é a Súmula 347 do Supremo
Tribunal Federal, mas a própria Constituição, sua força normativa e vinculante.
As relevantíssimas competências constitucionais atribuídas ao Tribunal de
Contas e arroladas nos incisos do artigo 71 permitem concluir que este órgão
técnico no controle das finanças públicas não pode ficar na dependência de uma
manifestação jurisdicional para que concretize a Constituição Federal, construindo a
norma jurídica da despesa pública em cada situação concreta e, neste mister, possa
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realizar o controle difuso da constitucionalidade, afastando textos de leis contrários à
Constituição Federal.
No Estado Constitucional, a lei sede lugar para a Constituição ser a referência
para qualquer ato estatal (judiciário ou administrativo) e todos, sem exceção, estão
vinculados ao texto constitucional, não havendo porque escantear o Tribunal de
Contas do dever de realizar o controle difuso de constitucionalidade quando do
exercício de suas competências constitucionais, até mesmo porque esta decisão do
Tribunal de Contas não é juridicamente definitiva, estando suscetível à apreciação
do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV da CF-88).
O controle do resultado do gasto público, concretizando a análise da
economicidade e da eficiência na fiscalização financeira do Estado, é de extrema
relevância para que os órgãos de controle verdadeiramente se desincumbam deste
mister que a Constituição lhes endereçou e passem a realizar um controle
substancial, de qualidade, e não meramente formal dos gastos públicos, o que é
imprescindível para a própria constatação do rent-seeking, especialmente da perda
social que é consequência inerente a tais condutas.
Em tempos de inversão da Constituição Dirigente, com a desarticulação das
ordens financeira e econômica nas Constituições, deixando a Constituição
Financeira blindada à boas intenções do constitucionalismo econômico do século
XX, nada mais imprescindível que passar a olhar as atividades rent-seeking no
contexto do Direito Financeiro e poder concluir, positivamente ou não, acerca dos
benefícios coletivos dos gastos públicos, do real (não meramente formal)
atendimento das necessidade coletivas, articulando Constituição Financeira e
Econômica.
A teoria estruturante da norma jurídica, com sua refutação da dualidade ser e
dever ser, realidade e direito, prática e teoria, presta uma enorme contribuição, pois
para ela o fato, o caso concreto, é coconstitutivo da norma jurídica. Não se fala em
subsunção da norma concreta à norma abstrata, pois não há uma norma abstrata,
metafísica, descolada da realidade e à espera de um acoplamento. A norma é
construída conjuntamente com o caso concreto. Esta noção é muito importante
quando transportada para a questão do controle da Administração Pública, pois os
órgãos que exercem o controle externo e interno, no caso específico de nossa
abordagem, nada mais fazem do que construir a norma jurídica relacionada à
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atividade financeira do Estado a partir do caso concreto que lhe é submetido à
fiscalização. Nesse sentido, não há, na atividade de controle, rigorosamente, uma
atividade de comparação, de confronto entre um rôle e um contre-rôle, o que nos
levaria a afirmar, ao contrário dos pressupostos que partimos nesta tese, de que
haveria uma norma concreta a ser comparada com uma norma abstrata.
O gasto público que não passa positivamente pelo filtro do controle de
resultado não encontra arrimo na Constituição Federal sendo, desta forma,
inconstitucional a norma jurídica e a norma de decisão que a ele se refere. Esta, ao
nosso ver, a consequência jurídica mais severa que o comportamento rent-seeking
pode ocasionar quando envolve dispêndio de recursos públicos e, portanto,
despesas públicas.
Um bom sistema de controle financeiro da atividade estatal é aquele que,
além legalidade e legitimidade, consegue aferir os resultados do gasto público,
apontando o quanto eles (não) estão sendo revertidos em benefício da sociedade
(CF-88, art. 70, caput). Para isto, não há como escapar da averiguação da chamada
qualidade do gasto público. A qualidade do gasto público é inimiga mortal da rentseeking. Onde existe qualidade do gasto público não há espaço para rent-seeking.
O direito brasileiro prevê mecanismos que podem ser ativados pelos órgãos
de controle externo, especificamente pelos Tribunais de Contas, numa espécie de
ação

para

“desarmar

a

bomba

relógio

da

rent-seeking”,

controlando

concomitantemente a qualidade do gasto público, evitando que venha ocorrer
eventual perda social e, ao mesmo tempo, demarcando cronologicamente a
responsabilidade financeira do gestor. Neste contexto, inserem-se os “alertas”, cuja
previsão legal consta expressamente do artigo 59, § 1o, inciso V, da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Os Tribunais de Contas devem alertar os Poderes e órgãos públicos quando
constatarem indícios de condutas rent-seeking ou de perdas sociais provocadas por
comportamentos

rentistas,

ou

seja,

indícios

de

irregularidade

na

gestão

orçamentária ou qualquer outro fato que possa comprometer os custos ou os
resultados dos programas. Desta maneira, podem ser evitadas as perdas sociais,
por

exemplo,

o

que

acabaria

por

desativar

a

bomba

do

rent-seeking,

desconfigurando-o e preservando, conforme a terminologia mülleriana, a norma de
decisão sobre a despesa pública.
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Os alertas são mecanismos de controle preventivo, ou seja, devem ser
utilizados antes da ocorrência de algum dano ou perda social. Devem ser vistos
como verdadeira norma de decisão, nos moldes da teoria estruturante, e, assim
sendo, devem ser encarados sempre como um produto final do processo de
concretização da norma jurídica da despesa pública pelo Tribunal de Contas.
Os alertas também têm a função de demarcar a responsabilidade financeira
do gestor público, de sorte que uma vez o Tribunal de Contas identificando eventual
conduta rent-seeking, especialmente os resultados dessa conduta (possíveis danos
ou perdas sociais), o que representaria indícios de irregularidade na gestão
orçamentária, deverá alertar o gestor responsável sobre a situação para que tome
todas as medidas pertinentes, inclusive aquelas apontadas pela norma de decisão
do alerta, evitando-se a concretização da perda social sinalizada.
O indício de irregularidade na gestão orçamentária ocorreria porque, naquele
primeiro momento, como que numa análise cautelar, a decisão jurídica sobre o gasto
público, que teve como escoro a construção de determinada norma jurídica, estaria
se afastando de seu perfil constitucional ao escantear os aspectos da
eficácia/eficiência/economicidade. Indícios de afastamento do gasto público de suas
feições constitucionais representam, em verdade, indícios de “inconstitucionalidade”
na gestão orçamentária, muitíssimo mais gravoso que mera irregularidade, como
exige a LRF.
Devidamente alertado, o gestor fica ciente de que deve agir de alguma forma
para evitar a perda social apontada pelo controle externo e, assim sendo feito,
coloca-se novamente a norma jurídica da despesa pública nos trilhos da
Constituição, afastando a caracterização da rent-seeking. Do contrário, sua
responsabilidade financeira está demarcada.
Além do alerta, os Tribunais de Constas podem se valer do poder de cautela,
determinando medidas cautelares para evitar os resultados socialmente danosos
oriundos de comportamentos rent-seeking.
A presente tese, ao mirar para os comportamentos rent-seeking e seus efeitos
no campo do Direito Financeiro, denuncia que, de modo geral, a leitura que vem
sendo conferida ao Direito Financeiro, especialmente no âmbito do controle da
atividade financeira, é predominantemente formal, contabilista ou economicista, de
sorte que muitos importantes setores jurídicos que interpretam esse ramo do direito
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ainda trabalham em um nível primitivo do positivismo, anterior mesmo a KELSEN, ou
seja, nivelando lei e norma jurídica, como se esta última já estivesse pronta e
acabada apenas esperando um momento para ser “vestida” aos fatos, para a
subsunção.
Essa atitude mostra uma visão exageradamente rasa do Direito Financeiro e
encobre fenômenos sociais absolutamente importantes e que têm repercussão
direta na configuração da despesa pública, como ocorre com os comportamentos
rent-seeking.
O pós-positivismo de MÜLLER propõe um caminho metodológico para uma
decisão jurídica sobre o gasto público defensável a partir de uma motivação jurídica
que conduza à decisão de forma metodologicamente racional e transparente, sem
infringir a Constituição. Este caminho, ao não fechar os olhos para a conteudística
da norma jurídica (como no positivismo inaugurado por HANS KELSEN), construída
sempre a partir dos textos, especialmente do texto constitucional, mas que leva em
conta também todo o âmbito da norma, aspectos não linguísticos, mas igualmente
jurídicos, pois compõem a norma jurídica, e possibilita que todos esses aspectos da
eficiência, da economicidade, enfim, da qualidade do gasto público, passem a fazer
parte da própria norma jurídica da despesa pública, não algo externo ao direito ou
juridicamente indiferente.
Ao contrário do que muitos economistas, contabilistas ou mesmo profissionais
jurídicos poderiam supor, a norma jurídica da despesa vai além da despesa pública
formalmente fixada na lei orçamentária. Aliás, a norma jurídica metodologicamente
construída com referência a determinado caso concreto pode acabar infirmando o
quantitativo formalmente fixado na lei orçamentária a título de despesa pública, ao
considerar outros custos sociais (v.g. das condutas rent-seeking).
O enunciado que fixa o montante da despesa pública na lei orçamentária não
tem o condão de coisificar a despesa, como poderia sugerir uma análise
economicista ou contabilista. Todavia, esse montante legislativamente fixado
(programa da norma) é o limite extremo da concretização admissível (aqui,
evidentemente, levando-se em conta eventuais mecanismos de flexibilidade
orçamentária). Ou seja, o texto é o dado inicial mais importante no processo de
concretização e, ao mesmo tempo, o limite desse processo, demarcando a fronteira
extrema das possíveis variantes de sentido (constitucionalmente admissíveis). A
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norma leva em conta este dado (programa da norma), mas não se restringe a ele, ou
seja, a lei orçamentária deve ser interpretada pelos órgãos de controle para que se
chegue na norma jurídica da despesa pública, mas essa interpretação deve levar em
conta, também, elementos extralinguísticos (âmbito ou domínio da norma).
O programa normativo da norma jurídica da despesa pública a ser construída
remete, expressamente, a partir do texto constitucional, a um âmbito normativo
“qualitativo”, exigindo do gasto público o atendimento à eficiência/eficácia (CF-88,
art. 37, caput e art. 74, II) e à economicidade (CF-88, art. 70, caput).
Uma vez diagnosticada a rent-seeking, ou seja, comprovada pelos meios de
provas admitidos em direito a conduta rentista e a respectiva perda social, a decisão
jurídica que foi tomada acerca do gasto público que lhe é correspondente torna-se
inconstitucional. Esta conclusão é decorrência da própria concepção de norma
jurídica a partir de um paradigma pós-positivista, onde há diferença entre texto e
norma, onde a interpretação do direito deixa de ser ato revelador, seja da vontade
da lei (voluntas legis) ou do legislador (voluntas legislatore) e onde a decisão jurídica
(seja judicial, administrativa ou realizada por particulares) deixa de ser um processo
silogístico que se subsome em uma norma geral e abstrata previamente formada.
Não apenas os gestores públicos estão sujeitos às sanções financeiras
(responsabilidade financeira), mas também o particular, pessoa física ou jurídica,
desde que dê causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao
erário ou que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária (art. 5o, incisos I e II da Lei n. 8.443/93). Esta
constatação é importante para chamar à responsabilidade, também, os rent-seekers
e não apenas os gestores públicos para responderem pelas perdas sociais da rentseeking.
A responsabilidade jurídico-financeira dos rent-seekers, pelo menos em
relação à sanção de multa proporcional ao dano causado, encontra escoro no
próprio texto da Constituição Federal (art. 71, inciso VIII), de sorte que ainda que
eventualmente a Lei n. 8.443, de 16 de julho de 1992 venha ser ab-rogada para se
retirar a sanção de multa ou excluir dos particulares rent-seekers a responsabilidade
financeira, remanescerá a possibilidade de aplicação desta sanção, já que estamos
diante de uma sanção com previsão expressa na Constituição, de sorte que mesmo
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se eventual lei não previsse esta sanção, no mínimo, caberia interpretação conforme
a Constituição para fazer valer o seu texto.
Uma

vez

comprovada

prática

de

ato

de

gestão

ilegal,

ilegítimo,

antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial (art. 16, III, “b” da Lei n.
8.443/92) ou, ainda, dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou
antieconômico (art. 16, III, “c” da Lei n. 8.443/92), ambos perfeitamente aplicáveis
nos casos de condutas rent-seeking, o Tribunal de Contas tem o dever de aplicar a
penalidade de multa aos devidos responsáveis, sejam pessoas físicas ou jurídicas,
sejam gestores públicos ou agentes privados caçadores de rendas.
A mera constatação do dano já é suficiente para tornar a conta irregular (art.
16, da Lei n. 8.443/92), dando margem ao julgamento das contas pelo Tribunal de
Contas e responsabilização dos envolvidos, nos termos do artigo 71, inciso II da CF88. Além disso, constatado eventual dano ou perda social, o § 2 o do artigo 16 da Lei
n. 8.443/92 prevê, expressamente, a responsabilidade solidária, podendo ter
incidência, no caso, entre gestores públicos e rent-seekers.
Não é qualquer conduta comissiva de buscar a renda disponibilizada pelo
Estado que pode ensejar a responsabilidade financeira pessoal do rentista pela
ocorrência da rent-seeking. Sua conduta deve representar uma espécie de
“desdiferenciação jurídica” onde, por exemplo, códigos da afetividade, da amizade,
da economia, da política e da ética passam a orientar a decisão da despesa pública.
Ao contrário da conduta comissiva necessária para a configuração do rentseeking, para que haja a responsabilização financeira do rentista, ou seja, daquele
que obteve a renda disponibilizada pelo Estado, é preciso que fique comprovada
uma “interferência direta” na decisão jurídica da despesa pública, a ponto de que um
critério distinto do lícito/ilícito passe a orientar a referida decisão. Trata-se, aqui, da
desdiferenciação do direito, ou seja, o direito deixa de lado sua autonomia funcional
e passa a se orientar por códigos de outros sistemas (v.g. economia, política,
afetividade, familiar etc.). Vai ao encontro desta afirmação o texto da Súmula 187 do
TCU que dispensa a tomada de contas especial quando houver dano ou prejuízo
financeiro ou patrimonial, causado por pessoa estranha ao serviço público e sem
conluio com servidor da Administração Direta ou Indireta e de Fundação instituída ou
mantida pelo Poder Público.
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É indispensável que a conduta ocasione uma corrupção na decisão jurídica
que decide pela realização de determinada despesa pública, muito embora essa
desdiferenciação seja dispensável para a configuração propriamente da rentseeking. Por isso não é incomum relacionar a rent-seeking com figuras penais como,
por exemplo, a corrupção, mas, ao nosso sentir, esta relação não é necessária e
muito menos suficiente quanto se poderia imaginar, seja para a responsabilidade do
rentista ou do gestor público, seja para a própria configuração da rent-seeking, pois
pode haver rent-seeking independentemente da existência de crime de corrupção e
vice-versa. São âmbitos materiais e de responsabilização completamente distintos.
Basta pensar, por exemplo, em uma sentença penal transitada em julgada
condenando determinada pessoa por corrupção ativa sem que haja qualquer
mensuração de eventuais perdas sociais decorrentes da conduta.
Para fins de imputação da responsabilidade ao rentista entendemos ser
necessárias, cumulativamente, três exigências: a) que a conduta comissiva para a
obtenção/manutenção/expansão da renda seja desdiferenciada juridicamente, de
sorte que, para fins de responsabilidade do rentista pelo rent-seeking, podem ser
absolutamente úteis informações coletadas por outros órgãos de controle dando
conta, por exemplo, da prática de atos de improbidade administrativa ou crimes
contra a Administração Pública (v.g. Receita Estadual e Federal, Ministério Público,
Polícia Judiciária Federal e Estadual etc.); b) que seja constatada perda social
decorrente da renda obtida/expandida/mantida; c) que haja liame entre a renda
obtida/expandida/mantida e a perda social verificada.
A Constituição Federal expressamente possibilita que seja aplicada aos
responsáveis a sanção de multa proporcional ao dano causado no caso de
ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas (CF-88, art. 70, inciso VIII), não
distinguindo, para fins de responsabilização, o rent-seeker do gestor público, de
sorte que ambos podem ser responsabilizados, na medida de suas culpabilidades.
Não há maior “ilegalidade de despesa” que aquela que atropela princípios
constitucionais que sustentam todo o arcabouço normativo financeiro, que espicaça
um dos pilares da ordem econômica (princípio da livre-concorrência), que apezinha
grotescamente o princípio republicano (CF-88, art. 1o e art. 34, inciso VII),
desdobrado na exigência do controle de resultado (economicidade/eficiência) do
gasto público (CF-88, art. 70, caput e art. 74, inciso IV).
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A responsabilização financeira do gestor público pela prática do rent-seeking
funda-se no princípio republicano, no dever de prestação de contas, no exercício
responsável de sua função administrativa. A responsabilização deve ser pessoal e
jamais recair sobre a pessoa jurídica de direito público à qual pertence o gestor, pois
simplesmente não faria qualquer sentido que, novamente, a sociedade, via
orçamento público, arcasse com esta responsabilização.
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