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RESUMO 

 

YAMAJI, Crisleine Barboza. O investimento público e sua significação para a ordem 

social brasileira. 2013. 123 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

Esta dissertação, que se baseia em um questionamento teórico, não se pauta na análise de 

dados numéricos e quantitativos, tão comuns na consideração do investimento público. A 

escolha vem a desafiar os padrões de análise atualmente adotados para avaliar o 

investimento público no Brasil. Nesse sentido, busca uma rediscussão da significação do 

investimento público na ordem social brasileira, a partir de uma análise da semântica do 

investimento e do público, para verificar sua natureza e seu regime no sistema jurídico 

brasileiro. A análise do significado leva a concluir que investimento é efeito do agir, mas 

também da renúncia de agir, renúncia fiscal para incentivar a ação de outro sujeito de 

direito. Sua natureza de efeito decorrente de um ato jurídico ou uma atividade faz com que 

seja avaliado em relação à legitimidade, ao objeto e ao próprio processo de tomada de 

decisão, assim como quanto aos princípios administrativos aplicáveis ao ato que o produz 

enquanto efeito. Sua natureza de efeito decorrente da renúncia fiscal faz com que seja 

enquadrado em uma análise de finança pública, de abdicação de receita tributária. A 

apreciação da função, enquanto exercício do poder a guardar o fim e o resultado, para 

produção do efeito investimento público, leva à verificação da causa e da sua 

compatibilidade no que concerne ao objetivo de desenvolvimento. Por fim, seu 

enquadramento no plano dos efeitos leva à análise final da significação do investimento 

público quanto à eficácia, efetividade e eficiência para se questionar se o investimento 

público, considerado segundo padrões econômico-quantitativos, é instrumento efetivo para 

observância dos preceitos constitucionais.  

 

Palavras-chave: Investimento público. Significação. Função. Estrutura. Ordem social. 

Desenvolvimento.  

 

  



 

 

ABSTRACT  

 
YAMAJI, Crisleine Barboza. The public investment and its meaning to the Brazilian 

social order. 2013. 123 f. Dissertation (Master of Law) – Law School, University of São 

Paulo, São Paulo, 2013. 

 

This dissertation, based on a theoretical enquiry, is not on a numerical data analysis or a 

quantitative analysis, commonly considered in relation to the public investment. The 

choice challenges the standards of analysis currently used to evaluate the public 

investment, in Brazil. It tries to discuss the meaning of the public investment in the 

Brazilian social order. It begins through the analysis of the meaning of the concept of 

investment and public in order to check their nature and their framework in the Brazilian 

legal system. The analysis of its meaning leads to the conclusion that investment is an 

effect of the action and an effect of the non action, the fiscal waiver to encourage another 

agent’s investment. The nature of the public investment as an effect produced by an act or 

an activity takes into account its legitimacy, its purpose and its decision making as well as 

the administrative principles applicable to the act that produces the effect. The nature of 

the public investment as an effect produced by a non action, a fiscal waiver, takes into 

account the investment in the public finance. The function of the public investment as the 

conduction of the power in consideration to the purposes and the results compels to the 

analysis of the cause and its adequacy to the development. At the end, as an effect the 

investment has to be verified as capability, effectiveness and efficiency to challenge if the 

investment, according to quantitative and economics criteria, is an effective instrument to 

accomplish the Brazilian constitutional provisions. 

 

Keywords: Public investment. Meaning. Function. Structure. Social Order. Development. 

  



 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

  Desde pequenos, somos orientados a buscar no dicionário o legítimo significado 

das palavras. O vernáculo é o produto de um somar de imposições da natureza dos signos. 

Mas o que é essa semântica sem a sintaxe? Qual é a relação entre os elementos e a função 

do ser? Na verdade, palavra em si não se basta por seu significado isolado, é pouco sem a 

observância de suas interações.  

 

  O Direito expressa-se pela linguagem e a ela qualifica como jurídica. “A linguagem 

jurídica é substancialmente uma parte da linguagem corrente”.1 A consideração do Direito 

enquanto linguagem tem na natureza sua semântica e na função sua sintaxe. No entanto, o 

Direito não é somente linguagem que se expõe ou forma que se representa. Não se trata de 

uma estrutura teórico-conceitual a expressar um novo programa ou a retratar um velho 

paradigma. Direito é ideia e matéria; conceito e realidade. É fim, função e resultado. O 

Direito é a linguagem que se faz concreta. 

   

  O Direito é “[...] um fenômeno cultural”2 que aprecia os fatos sob o prisma de 

determinados valores e estabelece seus fins. Consiste em manifestação de natureza 

axiológica, na medida em que esta pressupõe problemas concernentes à essência do objeto 

valorado e à projeção histórica daquilo que se valora3.  

 

  Assim sendo, o jurídico não é somente uma categoria que condiciona uma 

contemplação das coisas, mas uma modalidade da cultura que dá aos fatos do mundo certa 

forma e certo tipo4. O fato da realidade ao qual o Direito atribui determinado conteúdo é 

elevado à categoria jurídica, por sua importância no contexto social.  

 

 

  O homem age no meio social; comporta-se. O direito atribui a esse comportamento, 

aos fatos, aos atos e às relações humanas um regime; estabelece um conjunto de 

                                                 
1 OLIVERCRONA, Karl. Linguagem jurídica e realidade. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p.17. 
2 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. Trad. L. Cabral de Moncada. Coimbra: Armenio Amado, 1997, 

p. 45.   
3 Cf. REALE, Miguel. Introdução à filosofia. São Paulo: Saraiva, 1989, p.27. 
4  Cf. RADBRUCH, Gustav. Filosofia... op. cit., p. 186.   



 

 

 

prescrições normativas a disciplinar as situações e a reger os comportamentos. Cada um 

desses comportamentos apresenta um conjunto de efeitos que podem ou não ser relevantes 

em determinada sociedade, sendo apreendidos como elemento da linguagem jurídica. 

   

  O investimento público é elemento dessa linguagem, mas sua significação para a 

ordem social é mais do que a natureza dos seus elementos isoladamente considerados. A 

semântica do velho dicionário trata o investimento enquanto aplicação de capital para 

obtenção de lucro, o que poderia levar a uma consideração fática de um ato que se realiza, 

o qual, apreendido pelo Direito, seria senão ato jurídico. Todavia, o investimento público é 

mais do que um mero ato; é o efeito do agir ou da renúncia do agir. Por conseguinte, o agir 

é o ato ou a atividade a conformar o agir público, de sorte que a renúncia de agir é a 

ausência de ação do ente público, cujo resultado busca produzir um efeito no agir de 

terceiro.  

   

  Enquanto efeito juridicamente considerado, o investimento público é produto da 

função, do exercício de poder que guarda a causa em sua concretização. Por meio desse 

efeito, objetiva-se outro efeito central na problemática social brasileira, fim, efeito e direito 

dessa mesma ordem jurídica: o desenvolvimento.  

 

  Os elementos constitutivos serão analisados no que tange ao significado semântico 

dos elementos e à sua natureza jurídica. Posteriormente, os elementos estruturais levarão 

em consideração os aspectos históricos e da sua disciplina, na ordem econômico-

financeira. Ainda, será examinado enquanto observância de dever, exercício de poder e 

cumprimento de função. 

 

  O investimento público se expressa por meio do exercício de uma função particular 

do Estado enquanto agente do interesse público na ordem social. Apresenta suas 

peculiaridades conforme o momento histórico e os valores e fins constitucionalmente 

predominantes, mas tem por fim o desenvolvimento. A análise da função liga-se 

diretamente à ideia de causa a fundamentar o efeito planejado. Em acréscimo, 

complementa-se com uma visão do plano dos efeitos, sendo tratável sob o ponto de vista 

da eficácia, da efetividade e da eficiência. A eficácia é a predisposição da qual decorre a 



 

 

 

efetividade e a eficiência. São aspectos da potencialidade e da concretude do efeito 

investimento público. 

 

  A retomada da análise desses conceitos de eficácia, efetividade e eficiência leva à 

delimitação dos seus aspectos conceituais e ao questionamento sobre o papel da eficiência 

do Estado, nas finanças públicas, com a averiguação da legitimidade de seu predomínio 

sob qualquer outro princípio ou sob qualquer direito social a ser concretizado.  

 

  Por fim, deve-se salientar que toda a metodologia desta Dissertação tomará como 

premissa a teoria geral do direito, matizada por uma análise de direito público, a qual 

organizará um modo de apreensão da realidade na matéria do investimento público como 

efeito necessário à concretização de objetivos, valores e princípios constitucionais. 

 

 

  



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Celso Furtado incentivava a atividade do pesquisador, enfatizando que caberia a 

este “[...] imaginação e coragem para arriscar na busca do incerto”5. A elaboração desta 

Dissertação de Mestrado visa à busca da incerta significação do investimento público e a 

uma reavaliação de sua qualidade enquanto meio efetivo e eficiente para possibilitar a 

superação de estruturas de subdesenvolvimento no país. Foca-se, neste caso, em seus 

padrões de análise, interpretados restritivamente e sem considerar os fins 

constitucionalmente previstos. 

 

Na verdade, o incentivo para esta pesquisa nasceu da constatação de que o jurídico 

não pode se reduzir à apreensão do conceito econômico e ao aspecto quantitativo, na 

avaliação da ordem social. Se o econômico é incapaz de valorações condizentes à 

realidade, deve o jurídico determinar os critérios para atingir os seus fins. 

 

A imposição de uma análise neutra, com a exclusão da análise axiológica e o 

enfoque estritamente numérico, faz com que as palavras da Constituição não deem 

realidade ao corpo de ideias por ela representadas. Historicamente, parece recrudescer o 

problema de desacordo entre o idealismo das constituições e a realidade nacional6. 

 

O modelo de desenvolvimento econômico é concretizável, mas a linguagem 

jurídica a conformar o investimento público deve ser o produto de um exame do intérprete 

a tomar os justos critérios, para a consideração do fato social. Parecia inexplorado o 

questionamento da significação jurídica do investimento público do modo como buscamos 

esboçar: uma análise de elementos constitutivos, estruturais e reais.  

 

Arriscou-se precisar uma percepção jurídica de um tema pouco abordado, contudo, 

fundamental para se pensar na forma de exercício do poder e no desenvolvimento do 

Estado. Discutir os conceitos, a função e os diversos planos de análise do investimento 

público enquanto efeito, com enfoque na eficácia, efetividade e principalmente na 

                                                 
5 FURTADO, Celso. op.cit., p. 10. 
6 Cf. VIANNA, Oliveira. O idealismo da Constituição. Rio de Janeiro-Recife-São Paulo: Nacional, 1939, p. 

81, p. 87, p.93, passim.  



 

 

 

eficiência, dá ao investimento um novo significar que parece ignorado e esquecido em suas 

interpretações. Assim, procurou-se focalizar toda essa problemática a partir de uma 

discussão de natureza teórica. Dissertar é também criticar, pôr em evidência um problema 

na aplicação dos critérios corriqueiramente adotados.  

 

Propôs-se, portanto, uma análise de aspecto teórico-conceitual, baseando-se na 

significação do investimento público e verificando-se a semântica dos seus termos 

investimento e público. Passou-se a analisar seus elementos estruturais, tratando de 

elaborar uma análise estática, pela natureza e decisão de investimento público, e de uma 

análise dinâmica, a partir do regime jurídico e seus principais aspectos históricos. Buscou-

se ressaltar a função para entender o exercício do poder e a ligação com a causa enquanto 

fim. Quanto aos efeitos, foram verificados os aspectos da eficácia, da efetividade e da 

eficiência e, ao final, concluiu-se que os resultados hoje considerados eficientes, baseados 

em índices e padrões de aspectos numéricos, desconsideram os fins e objetivos 

constitucionalmente previstos.  

 

O Brasil ainda está distante de observar as transformações sociais incluídas nas 

linhas de desenvolvimento da Constituição de 1988, porém, como se ressaltou nesta 

Dissertação, a superação do subdesenvolvimento é um processo dinâmico a produzir a 

cada instante novos efeitos. A efetividade e a eficiência não estão presentes na simples 

análise quantitativa, mas podem se tornar elementos fundamentais de superação de velhas 

estruturas, quando passarmos a considerar os conceitos de modo mais consciente e 

condizente com o texto constitucional. 

 

Efetivo e eficiente será o investimento público do futuro, que virá a concretizar uma 

transformação social, uma concretização dos fins constitucionais. São 500 anos e já 

estamos cansados de observar o investimento público a atender a interesses privados, a 

reproduzir ordens de dominação e a manter de velhas estruturas de desigualdade.  
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