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Intervenção do Estado no domínio econômico 

-  Classificação de Eros Grau nas formas de intervenção do 
Estado na ordem econômica: 
 
 - Absorção – Estado atua em regime de monopólio. 
 - Participação – Estado atua paralelamente aos particulares. 
 - Direção – Quando o Estado atua na economia por meio de 
instrumentos normativos de pressão. 
 - Indução – Concessão de benefícios fiscais para incentivo de 
detrminadas atividades. 
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-  Investimentos estrangeiros 
Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os 
investimentos de capital estrangeiro, incentivará os 
reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. 
 
Intervenção direta 
 
 
 
 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será 
permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos 
em lei. 
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-  A Constituição torna defesa ao Poder Público a exploração 
direta de atividade econômica, excepcionando, tão-somente, 
os casos que se revelem imperativas à segurança nacional, 
relevante interesse coletivo e monopólio constitucional. 
 
Diferença entre atividade econômica e serviço público. 
 
Conceito de segurança nacional e interesse coletivo. 
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-   
 
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, 
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que 
explorem atividade econômica de produção ou 
comercialização de bens ou de prestação de serviços, 
dispondo sobre: 
(...) 
 
§ 2º - As empresas públicas e as sociedades de economia 
mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos 
às do setor privado. 
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-   
 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade 
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 
determinante para o setor público e indicativo para o setor 
privado. 
 
§ 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento 
do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e 
compatibilizará os planos nacionais e regionais de 
desenvolvimento. 
§ 2º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras 
formas de associativismo. 
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-   
 

§ 3º - O Estado favorecerá a organização da atividade 
garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do 
meio ambiente e a promoção econômico-social dos 
garimpeiros. 
 
§ 4º - As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior 
terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e 
lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas 
áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo 
com o art. 21, XXV, na forma da lei. 
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Fiscalização econômica – Controle da juridicidade do exercício 
da liberdade de iniciativa pelos particulares. Atividade prévia 
de acompanhamento da atividade econômica, para fins de 
verificação de observância do ordenamento aplicável, 
garantindo-se a efetividade e eficácia das políticas públicas. 
 
Incentivo econômico – Auxílio prestado pelo Poder Público 
para o fomento, implementação ou desenvolvimento de 
determinadas atividades econômicas, a serem exploradas pelo 
particular. 
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Planejamento econômico - Conjunto de políticas públicas 
estabelecidas pelo legislador como metas a serem alcançadas 
pelo Estado, para a consecução de objetivos econômicos e 
sociais, dentro de um período pré-fixado. 
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Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
 
Monopólio estatal (arts.21, 25 e 177, CRFB/88) 
 
EC 05 e 09/95. EC 49/05. 
 
 



Intervenção do Estado no domínio econômico 
 
 

 
 
 
 Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos 

minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem 
propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou 
aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao 
concessionário a propriedade do produto da lavra. 
 
ADI 3273 
 
Art.20,§1° da CRFB/88 – Emenda Ibsen 
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 Microempresas e empresas de pequeno porte 

 
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno 
porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, 
visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações 
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou 
pela eliminação ou redução destas por meio de lei. 


