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APRESENTAçãO DA SÉRIE

 A Série Perspectivas Jurídicas do Desenvolvimento, que ora se apresenta à 
comunidade acadêmica, foi concebida como um canal de veiculação dos trabalhos 
de conteúdo interdisciplinar que abordam a relação entre o Direito e o Desenvolvi-
mento. 

Desenvolvimento é uma temática trabalhada por várias áreas do conhe-
cimento científico, e em especial, pela Economia Política. Pela maturidade dessa 
abordagem clássica, o desenvolvimento adjetivado de econômico adquiriu uma su-
premacia terminológica e conceitual muito grande, que só na contemporaneidade 
é rediscutida, principalmente por força dos estudos que situam a questão do desen-
volvimento para além das fronteiras do econômico, enriquecidos mediante análises 
sociológicas, ambientais, políticas e jurídicas. Em especial no Brasil da atualidade 
os estudos do desenvolvimento estão associados com o alargamento dos Direitos 
Sociais promovido pela Constituição Federal de 1988 e o cenário econômico e 
político do Novo Desenvolvimentismo. A Ordem Econômica Constitucional, com 
as questões estruturais  e de Estado pertinentes, está sendo discutida cada vez mais 
sob o foco da avaliação de eficácia das políticas públicas nacionais, um campo fértil 
para as análises da relação entre o Direito e o Desenvolvimento. 

A relação entre o Direito e o Desenvolvimento, por sua vez, comporta 
alguns sistemas teóricos importantes na literatura recente, já bem definidos e não 
excludentes nesta proposta editorial, como o Direito e Desenvolvimento (Law and 
Development), o Direito ao Desenvolvimento, a Law and Economics, a Análise Ju-
rídica da Política Econômica, dentre outras abordagens presentes e que venham a 
surgir. 

Os organizadores





APRESENTAçãO DA OBRA

O terceiro volume da Série Perspectivas Jurídicas do Desenvolvimento 
aborda a temática específica Desenvolvimento, Direito Econômico e Estrutura.

Trata-se de uma compilação de textos que buscam, trazendo à tona as-
pectos juridicamente estruturantes da atividade econômica, apresentar discussões 
relativas ao relacionamento intrínseco entre a Ordem Econômica Constitucional e 
o Desenvolvimento Nacional como princípio fundante e delimitador das ativida-
des produtivas.

Examinam-se: a questão tributária, o controle da concorrência, o acesso 
à energia, o meio ambiente como categoria e na discussão do desenvolvimento 
sustentável e a inovação tecnológica. Todos são trados como essenciais para a con-
solidação do Estado de Direito desenvolvimentista atual.
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Políticas  tributárias  e  desenvolvimento

Fernando Lucena Júnior

1 INTRODUçãO

No mundo globalizado, onde a integração econômica e informacional 
dos países não mais encontra limites regionais nem reconhece distâncias, as políti-
cas de desenvolvimento têm se tornado cada vez mais diversificadas e inovadoras.

Já foi superada a iniciativa de simples aplicação das políticas que deram 
certo em outros países, eis que a diferença conjuntural acabou por inviabilizar a 
efetividade; já se notou que o trabalho de base e ampliação do acesso é fundamental 
para qualquer passo rumo ao desenvolvimento, enfim, já se percebeu que a política 
de alavanque deve se basear de forma autêntica e comissiva em cada país e cultura, 
sobre pilares sólidos e duradouros.

Nessa perspectiva, discute-se como deve o Estado atuar, mediante suas 
políticas públicas, para, dentro da eficiência, extrair dos gastos o maior custo-bene-
fício possível e alcançar maiores mudanças na economia e na qualidade de vida do 
seu povo. Eis a dificuldade de transformar receitas públicas em desenvolvimento, 
dentro de um mundo globalizado e cheio de assimetrias.

Sob tal mister, adentra-se no campo das políticas tributárias, incentivos 
fiscais e o Estado Regulador, que abandonou a altíssima carestia e burocracia do 
WellfareState, para se tornar um grande indutor de condutas, alternando-se, con-
trapondo-se e relacionando-se com a iniciativa privada, dentro da sua capacidade 
regulatória, por meio do poder de tributar.

Assim, contemplando o caráter extrafiscal da norma tributária, existente 
em variáveis preponderâncias sobre todos os tributos, o Estado cria balizas e abre 
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caminhos pelos quais são os particulares convidados ou conduzidos rumo à sua 
política desenvolvimentista.

Com tal expediente, é possível instituir incentivos bastante objetivos, que 
abarcam fatores cruciais como a cultura, educação e saúde; incentivos regionais, 
que atendem determinadas parcelas territoriais menos favorecidas, no sentido de 
cumprir o texto constitucional pela redução de desigualdades regionais; incentivos 
de caráter eminentemente econômico, visando ao fomento comercial, de exporta-
ções ou de determinados setores do mercado ou, por fim, incentivos estruturais de 
primeira importância, como na assistência social ou ambiental, por exemplo.

Seja por quaisquer das linhas, na medida em que a política tributária faz 
as vezes de  subsídio de melhoria das condições e qualidades de vida da população, 
promoção da dignidade com expansão de capacidades, esta exsurge, mais efetiva 
que potencialmente, como importante instrumento de desenvolvimento.

O presente trabalho busca, nesse arcabouço, discutir dentro da circuns-
tância do Desenvolvimento como liberdade, a utilidade, eficácia e aplicabilidade 
das políticas tributárias enquanto veículo e instrumento para o Estado, no seu mis-
ter de representante democrático de seu povo, apresentando – quando couber – 
críticas e casos práticos no que tange à realidade brasileira.

Serão assim expostas nuances constitucionais, legislativas e jurispruden-
ciais sobre a matéria, sempre contraposta à teoria do economista Amartya Sen1, do 
desenvolvimento enquanto realidade pela ampliação das liberdades, seja pelo seu 
viés instrumental, seja pelo seu viés constitutivo. Ao final, em sintética conclusão, 
será tecida a opinião crítica a respeito das políticas tributárias na realidade atual e 
para o futuro próximo.

2 DO ‘DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE’
 
Trata-se de tese elaborada pelo economista Amartya Sen, agraciado em 

1998 com o Prêmio Nobel de Economia, cuja integração dos estudos de natureza 
social, política, econômica e jurídica permitiu um intercâmbio interdisciplinar de 
grande valia para análise das políticas e estruturas socioeconômicas de nações em 
desenvolvimento, especialmente o ‘BRICS’ – Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul.

1 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Tradução: Laura Teixeira Motta. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2000.
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As premissas do professor indiano indicam que a Liberdade é central para 
o processo de desenvolvimento por duas razões: 1) A razão avaliatória, pela qual 
a avaliação do progresso tem de ser feita verificando-se primordialmente se houve 
aumento na liberdade das pessoas e 2) Razão da eficácia: a realização do desenvolvi-
mento depende inteiramente da livre condição de agente das pessoas2.

No caráter avaliatório, o Autor esclarece que o avanço de um país na 
economia não significa de forma imediata o avanço nas condições sociais, políticas 
e também econômicas do seu povo. Em verdade, o crescimento do PNB Bruto, ao 
invés de mensurador de desenvolvimento, poderia ser mais importante como um 
meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos membros da sociedade3.

Nesse sentido, no mister de avaliar o desenvolvimento pela lente da liber-
dade, deve-se aferir o grau de capacidades das pessoas, a saúde e nível de educação 
básica, as privações a que são submetidas, possível existência de negação a direitos 
políticos e civis, oportunidades sociais, etc. Essa seria a mais correta avaliação de 
desenvolvimento.

Nesse debate, ultrapassando a razão avaliatória e adentrando na eficacial, 
passa-se então a vislumbrar uma via dupla das liberdades, na sua face instrumental 
e na sua face constitutiva.

É que, na visão do Autor, trata-se a liberdade de meio e de fim em si mes-
mo, sobre o qual se funda o verdadeiro desenvolvimento. Assim, são os fatores: li-
berdade política, facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de trans-
parência e segurança protetiva4, verdadeiros instrumentos, pelos quais se chegará à 
promoção geral e individual de uma pessoa(acesso à liberdade substantiva), que a 
levará, por consequência, à condição de agente (promotor) do desenvolvimento.

Durante sua obra, expõe o economista indiano – verbi gratia – que o 
acesso à liberdade política influencia de forma imediata na capacidade de escolha 
social e tomada de decisões públicas; ao passo que as oportunidades sociais, na forma 
disponibilidade de serviços de educação e saúde, facilitam a participação econômica; 
concluindo, com vários exemplos, sua tese de que consagradas as liberdades subs-
tantivas, alcança o homem o status de agente de desenvolvimento, em um círculo 
virtuoso de perpetuação.

2 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Tradução: Laura Teixeira Motta. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 2000, p. 18.
3 Ibid., p. 17.
4 Ibid., p. 25.



14

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

O Estado, nesse aspecto, deve promover políticas e iniciativas hábeis a 
evitar ao seu povo privações como a fome, subnutrição, morbidez evitável, inci-
piência da participação política, falta de liberdade de expressão etc. para que assim 
seja possível oferecer a todos os cidadãos os meios da liberdade instrumental e, com 
o acesso à condição de agente, alcancem e promovam os cidadãos as respectivas 
liberdades substantivas.

É de se esclarecer que tal olhar, com base na liberdade e capacidades 
individuais e não somente na renda per capita, revela avanço incomensurável sobre 
a perspectiva econômica de análise do desenvolvimento, em especial para aqueles 
países hoje tidos como grandes alavancas econômicas mundiais, como a Índia, cujo 
PIB e crescimento econômico vêm superando em muito várias potências europeias, 
mas que – segundo o autor, e se há de concordar – ainda tem muito a conquistar 
para alcançar o verdadeiro desenvolvimento, o desenvolvimento como liberdade.

3 POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS E SUAS PREMISSAS

O tributo é concebido prioritariamente como expediente estatal para ar-
recadação de recursos. Está presente nas mais diversas relações humanas e não se 
revela diferente quando da realidade econômica, do mercado. Cada iniciativa to-
mada pelos players econômicos leva em consideração a carga tributária envolvida, a 
forma de arrecadação do tributo, a participação deste no preço final do produto etc.

Logo, pela sua real presença em todos os níveis de atuação do homem em 
sociedade, o Estado acabou por descobrir um outro potencial do tributo, o chama-
do caráter “extrafiscal”, capaz de intervir em dados conjunturais ou estruturais da 
economia ou de ordenar o uso propriedade de acordo com sua função social5, seja 
pelos efeitos da sua incidência ou, como é mais usual, pela sua ausência proposital 
e estratégica.

Tributar não é, portanto, simples arrecadação, muito pelo contrário. Luís 
Eduardo Schoueri, em trabalho específico sobre a matéria6, explica que o tributo, 
nas suas mais variadas espécies, tem sempre caráter extrafiscal, a depender tão so-

5 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 7. ed. ver. E compl. À luz da 
Constituição de 1988 até a Emenda Constitucional nº 120/1996. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 
576-577.
6 Trata-se da obra SCHOUERI, L. E. . Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 1.
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mente da respectiva preponderância7, hábil a alcançar finalidades outras, que não 
somente a arrecadação financeira(a qual inclusive, por vezes, nem chega a ocorrer).

Nesse aspecto, tal Autor consagra no Brasil a tese da norma tributária 
indutora, que exsurge como veículo regulatório estatal, a induzir os agentes econô-
micos a tomarem condutas desejáveis ao Estado8, para assim se alcançar o desenvol-
vimento estrategicamente almejado.

Exemplificando-se, no arcabouço econômico, pode o Estado reduzir a 
alíquota do imposto de importação, incentivando agentes a importarem produtos, 
ou, da mesma forma, ampliar o imposto de exportação, induzindo, e não coagindo 
ou impondo, à circulação interna de mercadorias. A arrecadação, percebe-se, fica 
em segundo plano, perdendo o posto para o caráter regulatório e indutor.

Já no caráter ambiental, por exemplo, pode-se oferecer redução tributária 
àquelas pessoas que preservem mata nativa em suas propriedades, que adotem me-
didas de preservação e sustentabilidade; no âmbito educacional, pode-se oferecer 
benefício fiscal às escolas e universidades que venham a oferecer bolsas de estudos 
parciais ou integrais a alunos de baixa renda, enfim, as possibilidades são inúmeras.

Por outro lado, formalizando premissa conceitual, o termo ‘políticas tri-
butárias’ abarca tanto as ações cuja finalidade é obter receitas públicas, pela via 
arrecadatória, quanto as referidas ações de natureza extrafiscal, que têm como fina-
lidade principal servir de instrumento de realização de outras atribuições estatais 
(como fomentar o desenvolvimento econômico, ambiental, diminuir desigualda-
des regionais, intervir no comércio exterior e no câmbio, reduzir falhas de mercado, 
externalidades etc.).

É de se esclarecer que buscará o presente trabalho analisar mais 
precisamente essa segunda face políticas tributárias, a extrafiscal, afinal de contas, é 
indiscutível que o aumento de arrecadação puro e simples, ao significar mais recur-
sos para o Estado, favorecerá – a depender tão somente da gestão desses recursos – o 
desenvolvimento. 

Assim, passando a observar a grande e indiscutível amplitude das polí-
ticas tributárias de caráter supra arrecadatório, cabe discutir se o desenvolvimento 
que são capazes de produzir tem a identidade, eficácia e alcance daquele concebi-

7 No mesmo sentido, BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3. ed. São Paulo: 
Lejus, 1998, p. 587-588.
8 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005. v. 1, p. 206.
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do por Amartya Sen, cujo foco perpassa, repita-se, o viés meramente econômico-
financeiro. A resposta, adiante-se desde já, só há de ser positiva.

4 PRAGMÁTICA NA REALIDADE BRASILEIRA
 
Os exemplos a seguir são oriundos da realidade brasileira, e servirão para 

buscar comprovar a assertiva acima, baseando-se sempre que possível em estatísti-
cas, dados e constatações obtidas em pesquisas formais. Ao final, após a apresenta-
ção destes, buscar-se-á situá-los na realidade jurídica do ordenamento pátrio, tanto 
pelo viés legal/constitucional como jurisprudencial.

4.1 POLÍTICAS SETORIAIS. CULTURA E DESPORTO. LEI ROUANET
E  LEI  DE  INCENTIVO  AO  ESPORTE

Ambos os expedientes acima funcionam por meio de políticas de in-
centivo fiscal, cuja metodologia opera por meio de possibilidades de deduções no 
imposto sobre a renda, tanto de pessoas físicas ou jurídicas, de valores destinados a 
algum dos projetos subsidiados pela respectiva lei.

No primeiro caso, trata-se de política tributária visando a estimular a 
produção e difusão de bens culturais, preservar patrimônios materiais e imateriais, 
proteger o pluralismo da cultura nacional e facilitar o acesso às fontes de cultura, a 
chamada Lei Rouanet (Lei Federal nº 8.313/91).

Por meio desse diploma legal, a União instituiu benefício fiscal a pes-
soas físicas ou jurídicas que, a título de doações ou patrocínios, apoiem diretamente 
projetos culturais (Art. 18). Nesse sentido, podem proceder à dedução do Imposto 
sobre a Renda devido os valores efetivamente contribuídos, inclusive com deduções 
– em determinados casos – como despesa operacional.

Ademais, além da vantagem tributária, ao apoiar determinado projeto 
cultural, a empresa patrocinadora ou doadora poderá ter seu nome vinculado àque-
le, agregando à sua imagem o fomento da cultura e divulgando o seu nome nos 
meios de comunicação como tal.

Foi nesse sentido que, com verbas oriundas da benesse fiscal, conseguiu-
se manter, ao longo dos anos, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Museu de Arte 
de São Paulo, Museu de Arte Moderna, a Academia Brasileira de Letras, o Museu 
do Futebol e o Museu da Língua Portuguesa. 
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Ao mesmo passo, foi possível o lançamento de eventos de artes visuais, 
como a Bienal de São Paulo e Bienal do Mercosul, em Porto Alegre; e eventos de 
grandeza nacional, como a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco, a 
Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), dentre tantos outros9.

Não há como contabilizar quantos cidadãos foram agraciados cultural-
mente com os referidos eventos e instituições, assim como mensurar o grau de be-
nefícios auferidos com o engrandecimento pessoal de cada usuário ou expectador.

Ainda nesse aspecto, é de se ressaltar também a visão de Amartya Sen 
quanto à importância da difusão cultural para consolidação do respeito à diversida-
de, liberdade de escolha, manutenção de tradições, ideologias e origens históricas, 
fortalecendo a liberdade substancial de cada indivíduo.

O referido Autor afirma que é de supra importância que os cidadãos 
possam participar das decisões sobre suas tradições e sobre o diálogo entre estas e 
a influência da modernidade10, sendo imprescindível para tanto que se conheça, se 
tenha acesso e se vislumbre o leque cultural existente, o qual no Brasil é extrema-
mente rico e um dos maiores do mundo.

No segundo caso, com a Lei de Incentivo ao Esporte (Lei Federal nº 
11.438/06), o Estado possibilita a pessoas físicas e jurídicas destinarem uma par-
cela do imposto de renda devido em benefício de projetos desportivos elaborados 
por entidades do setor, após aprovados por uma Comissão Técnica composta por 
representantes governamentais e membros do setor desportivo e paradesportivo. 
Igualmente ao primeiro exemplo, a adesão a determinado projeto implica na vincu-
lação da imagem de “amigo do esporte”, o que consagra indubitavelmente a função 
social da empresa.

Configura-se assim como uma forma alternativa de recolhimento do im-
posto de renda (IR), ou seja, ao invés de recolher todo o montante devido pelas vias 
tradicionais, os contribuintes podem destinar um percentual deste valor (Empresa 
= 1% e Pessoa Física = 6%) “diretamente” em benefício de projetos desportivos pre-
viamente aprovados, por uma das formas prevista em Lei (patrocínio ou doação), e, 

9 MINISTÉRIO DA CULTURA. Lei Rouanet – 20 anos depois. Artigo do Secretário de Fomen-
to e Incentivo à Cultura do MinC, Henilton Menezes. Disponível em <http://www.cultura.gov.br/
site/2011/12/23/lei-rouanet-%E2%80%93-20-anos-depois/>. Acesso em: 26 maio 2012.
10 SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Tradução: Laura Teixeira Motta. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. p. 48.



18

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

em seguida, abater os valores gastos no momento do recolhimento/ajuste, ou, em 
sendo o caso, obter sua restituição.

O resultado de tal política tem sido expressivo, afinal, no período de 
2007 a 2009, foram mais de 243 milhões de reais destinados a 335 projetos, dentre 
536 aprovados, com cerca de 1,5milhões de pessoas beneficiadas diretamente11. 
Tais recursos vêm sendo utilizados na promoção de eventos esportivos, escolinhas, 
reforma de quadras e academias, assim como subsídios a federações de judô, tênis, 
futebol, basquete, vôlei, dentre outros esportes.

Quando contraposta à teoria de Amartya Sen, a proposta desportiva en-
contra franca guarida. Crianças carentes, do campo ou da cidade, moradores de 
ruas ou favelas, levam seus dias com proximidade a drogas e delinquência, trabalhos 
adscritícios, além de não se vislumbrarem perspectivas promissoras.

Com a aproximação do esporte, exsurge nova dinâmica social, afastan-
do-os de tais problemáticas, possibilitando ainda diversas oportunidades, eis que se 
viabilizam bolsas esportivas, participação em clubes e a chance de seguir carreira, 
alcançando uma vida digna. Não são poucos os exemplos de grandes esportistas que 
saíram de favelas, onde não tinham acesso à mínima saúde, educação ou qualquer 
outro instrumento social.

Por fim, o esporte também engloba o próprio lazer, que é tido – como 
se lê do Estatuto da Criança e do Adolescente, Título II, Capítulo IV – um direito 
fundamental, indispensável à boa formação e crescimento saudável, endossando em 
definitivo sua imprescindibilidade enquanto o desenvolvimento como liberdade.

4.2 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE ENTIDADES ASSISTENCIAIS
E DE EDUCAçãO SEM FINS LUCRATIVOS, SOMADAS A POLÍTICAS 
AGREGADAS QUE AMPLIAM O ACESSO E PROMOVEM O
DESENVOLVIMENTO

Na visão tradicional, imunidades tributárias são hipóteses que impedem 
o exercício do poder de tributar. Estão previstas na Constituição e veiculam normas 
de incompetência tributária12 para os entes que formam a Federação brasileira.Na 
lição de Ricardo Lobo Torres, a imunidade há que ser vista como limitação absolu-

11 Disponível em: <www.esporte.gov.br>. Acesso em: 26 maio 2012.
12 CARVALHO, Paulo de Barros. Imunidades Tributárias. In: Revista de Direito Tributário n. 27/28. 
São Paulo: RT, p. 106-107.
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ta ao poder tributário pelas liberdades preexistentes, configurando, nesse sentido, 
intributabilidade13.

Com visão em Amartya Sen, Roberto Wagner Lima Nogueira14 expõe 
que as imunidades hão de ser vistas como garantias das liberdades substanciais, para 
aquelas pessoas, bens ou situações, que por sua própria natureza são promotoras 
do desenvolvimento social e econômico. Sem este vínculo com a expansão das 
liberdades e a diminuição da pobreza e miséria social, a interpretação das normas 
imunizatórias se perderia no vazio do discurso jurídico socialmente ineficaz.

Nesse mister, ente federativo algum pode cobrar impostos sobre o patri-
mônio, renda ou serviços de partidos políticos, sindicatos dos trabalhadores, insti-
tuições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, templos de qualquer 
culto e  livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.

Respectiva e suscintamente, vê-se o prestígio dado à liberdade de agre-
miação política, de expressão e representatividade democrática;de associação e a 
defesa pelo pleno emprego; o fomento à educação e formação de cidadãos, em 
conjunto com a distribuição de incumbências tipicamente estatais, de assistência 
social, a particulares; a liberdade religiosa e, por fim, o incentivo à difusão do co-
nhecimento e da informação.

Tais valores, acobertados pela linha constitucional instaurada pela Carta 
de 1988 traduzem de forma bastante clara a noção de desenvolvimento como liber-
dade, ora objeto de avaliação.

Ao mesmo tempo em que se protegem determinadas instituições, que 
poderiam sofrer perseguições, por exemplo, com tributações excessivas a ponto de 
inviabilizá-las ou, por assim dizer, proibi-las, tem-se ainda um incentivo aberto 
e imutável (cláusula pétrea15) a todos aqueles que vistam a camisa da filantropia 

13 TORRES, Ricardo Lobo. Os Direitos Humanos e a Tributação – Imunidades e Isonomia. Rio de Ja-
neiro: Renovar, 1995, p. 49; No mesmo sentido, v. Alcides Jorge Costa. ICMS – Imunidade – Direito 
ao Crédito – Insumos. In: Revista de Estudos Tributários. n. 13. Maio/Junho de 2000, p. 20.
14 LimA NOGUEIRA, Roberto Wagner. Liberdade como ideia fundante das imunidades tributá-
rias. In: Imunidade Tributária. PEIXOTO, Marcelo Magalhães; CARVALHO, Cristiano (Org.). São 
Paulo: MP, 2005, p. 286-287.
15 Nesse sentido, citando Karl Lowestein: ELALI, André. Sobre a imunidade tributária como garan-
tia constitucional e como mecanismo de políticas fiscais – questões pontuais. In: Imunidade Tribu-
tária. PEIXOTO, Marcelo Magalhães; CARVALHO, Cristiano (Org.). São Paulo: MP, 2005, p. 29.
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e animus de assumir atividades tidas como tipicamente estatais16: a blindagem à 
incidência de impostos.

Estudos direcionados pelo IBGE, em conjunto com o IPEA, sobre as 
Fundações Privadas e Associações sem fins lucrativos17 de 200218 e de 200519, per-
mitiram obter informações de que, em 2002, havia 3.798 instituições ligadas à saú-
de, tal número chegou a 4.464 em 2005, ainda inferior àquele das instituições de 
educação e pesquisa, que em 2002 já eram 17.493 e em 2005 passaram a 19.940.

A soma de ambos não alcança ainda o número de instituições sem fins 
lucrativos na área de assistência social, que em 2002 somavam 32.249, chegando a 
39.395 em 2005, ou seja, mais de 11% de todas as instituições sem fins lucrativos 
listadas na pesquisa.

Quanto à realidade funcional de tais entidades, é de se destacar que são 
estas modalidades as principais empregadoras dentre todas as entidades sem fins 
lucrativos, perfazendo mais de 80% das entidades com mais de 500 funcionários 
assalariados.

A grande quantidade e abrangência de tais instituições, de per si já abarca 
a teoria Seniana, seja pela ampliação das possibilidades de acesso a serviços básicos 
de saúde, assistência social, educação etc., seja pelo desafogamento estatal de tais 
demandas, permitindo uma maior eficiência dos gastos públicos nessas ou em ou-
tras áreas, ou seja pela criação de empregos e oportunidades.

Todavia, partindo-se da premissa de que toda a renda obtida por tais en-
tidades é afetada à manutenção de suas atividades, é difícil conceber que funcionem 
sem cobrar absolutamente nada aos usuários. 

16 Como há afetação de todas as riquezas das entidades aos fins a que se propõem, nos termos do 
Art.150, § 2º, não há como se conceber capacidade contributiva às instituições imunes, já que suas 
rendas serão vinculadas estritamente ao exercício das atividades de identidade estatal.
17 Importante ressalvar que, muito embora não se tenha a precisa informação de que todas as entida-
des mencionadas na pesquisa fruam de imunidade tributária, pela expressividade dos números, é pos-
sível verificar sim, sem maiores generalidades, a sua abrangência e aplicabilidade ao estudo proposto.
18 IBGE. As Fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil 2002. Gerência do Cadastro 
Central de Empresas. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. 2. ed. 146p. (Estudos e pesquisas. Informação 
econômica, ISSN 1679-480X ; n. 4).
19 IBGE. As Fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil 2005. Gerência do Cadastro 
Central de Empresas. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 162p.(Estudos e pesquisas. Informação econômi-
ca, ISSN 1679-480X ; n. 8)
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Universidades ou Hospitais sem fins lucrativos possuem gastos com pro-
fessores, enfermeiros, materiais etc., precisando cobrar mensalidades, planos ou 
consultas, de modo que, para servirem efetivamente ao que se destinam – acesso 
amplo e irrestrito a todos e cada um, especialmente à população menos favoreci-
da – necessitam de políticas governamentais de ampliação do acesso, haja vista que, 
conforme já dito, a capacidade econômica destas é afetada e unidirecionada ao 
exercício de suas atividades.

4.2.1 Educação

Nesse sentido, foi criado em 2004 o Programa “Universidade Para Todos 
– Prouni”, institucionalizado pela Lei Federal nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, 
que oferece, em contrapartida à concessão de bolsas de estudo integrais e parciais 
em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, isenção de alguns 
tributos àquelas instituições de ensino que aderem ao Programa.

No caso das entidades imunes, além dos impostos naturalmente não inci-
dentes, terão ainda isenção (Art. 8º) de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 
Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para 
o Programa de Integração Social, reduzindo ainda mais a carga tributária.

Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da 
rede particular na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar má-
xima de três salários mínimos, o Prouni seleciona os candidatos pelas notas obtidas 
no Enem – Exame Nacional do Ensino Médio. Desde sua criação até o processo 
seletivo do primeiro semestre de 2012, o Prouni já atendeu mais de 1 milhão de 
estudantes, sendo 67% com bolsas integrais20.

Além de tal política, existe ainda o Fundo de Financiamento ao Estu-
dante do Ensino Superior (FIES), criado em 1999 e reestruturado pela Lei Federal 
nº 10.260/2011, no qual oferece a oportunidade de estudantes virem a financiar o 
curso superior em até 100% do seu valor.

Ao longo desses anos, o FIES já viabilizou uma aplicação de recursos da 
ordem de R$ 6,0 bilhões entre contratações e renovações semestrais dos financia-

20 Disponível em: <http://siteprouni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id= 124&Itemid=140>. Acesso em: 19 maio 2012.
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mentos21. A partir de 2005, o FIES passou ainda a conceder financiamento também 
aos bolsistas parciais, beneficiados com bolsa de 50%, do supramencionado Prouni.

4.2.2 Saúde

Por outro lado, no mister de ampliar o acesso à saúde, o Sistema Único de 
Saúde, previsto no Art. 195 e ss., da Constituição Federal, oferece a possibilidade 
de convênio e contratos públicos com instituições particulares, incluindo aquelas 
sem fins lucrativos e imunes, quais terão prioridade frente às demais (Art. 199, § 1º, 
CF)22. 

Segundo informações do Ministério da Saúde23, existem 6.500 hospitais 
no país integrados ao SUS, sendo 48% deles particulares (incluindo instituições 
filantrópicas). Essas instituições podem oferecer desde o simples atendimento am-
bulatorial até transplantes de órgãos, alargando o leque da prestação de serviços 
públicos a pessoas que sequer teriam condições de pagar por um plano de saúde.

Em face de tais estatísticas e circunstâncias, é de se concluir que, i)não 
há dúvidas de que a imunidade tributária favorece a criação, manutenção e cresci-
mento das entidades sem fins lucrativos de assistência social, saúde e educação, haja 
vista a desoneração tributária massiva sobre a sua renda, serviços e patrimônio; ii) A 
existência cada vez maior de tais instituições reduz o encargo estatal de manutenção 
desses mesmos serviços públicos; iii) Acobertam áreas cruciais no desenvolvimento, 
sem as quais não há sequer como conceber o mínimo existencial da participação do 
Estado na vida de seu povo; e iv) com o esforço de políticas governamentais agre-
gadas, a efetividade é levada a efeito, com a inclusão de pessoas menos favorecidas e 
que mais precisam, trazendo-lhes o acesso ao desenvolvimento concebido por Sen.

21 Disponível em: <http://www3.caixa.gov.br/fies/FIES_FinancEstudantil.asp>. Acesso em: 19 maio 
2012.
22 Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. § 1º - As instituições privadas poderão 
participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos.
23 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/sobre/saude/atendimento/hospitais-conveniados>. 
Acesso em: 26 maio 2012.
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4.3 PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”

De acordo com estudo denominado “Déficit habitacional no Brasil 
2008”, o Ministério das Cidades, em conjunto com a Fundação João Pinheiro, le-
vantou informações sobre a situação habitacional brasileira24. As conclusões foram 
reveladoras e preocupantes.

Conforme se aduz da tabela abaixo25, o Brasil, que em 2000 tinha um 
déficit habitacional de 7.222.645 de domicílios, atingiu em 2008 o ainda alarmante 
número deficitário de 6.816.254 domicílios.

Dos dados de 2008, aliás, constatou-se que a concentração do défici-
thabitacional se dava prioritariamente na faixa de famílias cuja renda era de “até 
três salários mínimos”, sendo 89,6% do total. A categoria “mais de três a cinco” 
compreendia 7,0% das famílias, a “mais de cinco a dez”, 2,8% e a “mais de dez”, 
0,6%. Assim, as famílias com renda até cinco salários mínimos totalizavam 96,6% 
do déficit habitacional urbano.

Com visão em tal realidade, por meio da Lei Federal nº 11.977/2009, foi 
instituído o programa “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), com a finalidade de 
criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habita-
cionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações 
rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos 
e cinquenta reais) – Art. 1º. 

É de se observar que tal programa foi inaugurado em plena crise 
financeira, de 2008/2009, cujas repercussões atingiram diversos países ao redor do 
mundo. Assim, é de prudência constatar também a sua finalidade econômica, eis 
que a construção civil representa um dos setores de maior movimentação financei-
ra, assim como captação de mão de obra, especialmente de baixa qualificação.

Assim, além de parciais subsídios financeiros e planos de financiamento 
pela Caixa Econômica Federal, o Estado instituiu Regime Especial de Tributação 

24 MINISTÉRIO DAS CIDADES (SECRETARIA NACIONAL DE HABITAçãO). Déficit ha-
bitacional no Brasil 2008. Brasília: Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações, 
2011. ISBN: 978-85-7958-019-2, p. 140.
25 Informações obtidas na Tabela 8.4 – evolução do déficit habitacional calculado pela metodolo-
gia que considerava o total das famílias conviventes (1), por situação do domicílio, segundo regiões 
metropolitanas (rms) (2) e demais áreas – Dados básicos: IBGE. Censo Demográfico 2000. Brasília: 
Fundação João Pinheiro,Centro de Estatísticas e Informações. Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) 2005-2008, p. 108.
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pelo qual concentrou em parcela única a tributação de IRPJ/CSLL/PIS e COFINS 
às empresas aderentes ao PMCMV, reduzindo a alíquota desses tributos integrados 
para 1%, ou seja, reduziu-se em mais de 80% a respectiva carga tributária.

Além de tal iniciativa, sobre os materiais utilizados na construção civil, 
foi aplicada redução temporária de alíquotas de IPI, na qual, por exemplo, cimentos 
aplicados na construção civil, tintas, vernizes, revestimentos refratários, assentos, 
pias, lavatórios, chuveiros elétricos, dentre outros componentes, tiveram sua alí-
quota de IPI reduzidaa zero.

As custas e os emolumentos devidos pelos atos registrais relacionados ao 
programa (abertura de matrícula, loteamentos, escrituras públicas, etc.) também 
foram reduzidos26, alguns em até 90%, como no caso das unidades habitacionais de 
até R$60.000,00 (Art. 42, I, Lei do PMCMV).

Somado a tudo isso, os municípios contemplados pelo Programa, para 
facilitar a sua efetividade e melhorar a dinâmica, promoveram políticas agregadas, 
por exemplo, com a redução do Imposto de transmissão sobre Bens Imóveis (ITBI), 
como ocorreu em Natal-RN, pelo Decreto n. 9.508, de 23 de setembro de 2011.

Além de prover condições melhores para os contribuintes regularizarem 
seus imóveis e finalizar aquisições pelo PMCMV, o município mencionado teve 
incremento de arrecadação de aproximadamente R$5mi em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior, beneficiando cerca de 10 mil famílias.

Em face de tais políticas tributárias, deveras abrangentes e diversificadas, 
deve-se observar os resultados obtidos, tal como seus efeitos sobre a liberdade das 
pessoas, dentro da perspectiva Seniana.

4.3.1 Resultados do PMCMV e a Perspectiva da Liberdade Seniana

Em 2010, cerca de 661 mil contratos do Programa foram assinados. Em 
2011, o número de novas moradias construídas foi de 457 mil, já tendo sido cons-
truído desde a criação do programa mais de 719 mil imóveis, dentre casas e apar-
tamentos. Observe-se que esse número representa, sozinho, quase o dobro de toda a 
redução do déficit habitacional alcançada em 08(oito) anos, entre 2000 e 2008.

26 Tal medida gerou fortes críticas dos Notários de Registros de Imóveis, sob o argumento de que, 
por ser constitucionalmente previsto como exercício privado de serviço público, o setor registral foi 
penalizado com a referida iniciativa.
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Além disso, em meio à crise, conseguiu-se por meio PMCMV o incre-
mento de mais de 309 mil vagas de emprego, gerando melhores condições de vida 
a milhares de famílias e, ao mesmo tempo, mais consumo e mais solidez na eco-
nomia.

A outra frente do Programa, de transformar favelas em bairro populares, 
até agosto de 2011, teve 83% das obras já concluídas, representando um valor de 
investimento de R$ 19,1 bilhões27.

Tais resultados, partindo da premissa de que visam a atender justamente 
a faixa familiar de até 05(cinco) salários mínimos, responsável por cerca de 96% do 
déficit habitacional brasileiro, são inegavelmente positivos na perspectiva de Amar-
tya Sen. 

A moradia, que é elencada como direito social fundamental (Art. 6º, 
caput, CF), faz parte da pauta de avaliação do desenvolvimento pelo viés da liber-
dade de uma forma crucial.

De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), de 2008-
200928, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), veri-
fica-se que as famílias com renda de até dois salários mínimos gastam 37,2% da 
renda com despesas de moradia, enquanto as famílias que ganham mais de 15 sa-
lários mínimos destinam 25,1% da sua renda para esse tipo de despesa. Percebe-se, 
portanto, que, além de a moradia ser um bem de difícil acesso, as famílias de baixa 
renda são aquelas que mobilizam mais recursos para esse bem.

Fora isso, as pessoas migram, deixam suas terras-natais em busca de me-
lhores condições de moradia; arriscam a vida em casas localizadas em barrancos ou 
morros, ou, submetem-se a viver em favelas ou assentamentos precários, próximos 
à criminalidade, drogas e demais agravantes, só porque não têm condição de morar 
em outro local.

O êxodo rural, fenômeno incha cidades metropolitanas, gera um cresci-
mento populacional desordenado e desequilíbrios socioeconômicos preocupantes, 
é motivado pela fuga das pessoas do campo, com o agravante de uma recepção 
citadina totalmente deficitária no quesito moradia.

27 Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/PAC2/3balanco/pdf/PAC2_ANO1_09-M-
CMV.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2012.
28 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/
pof/2008_2009_ analise_ consumo/pofanalise_2008_2009.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2012.
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Com isso, sem chances de obter uma casa digna para morar, e sem pers-
pectivas na eventual volta, acabam tais cidadãos por se submeterem a caros aluguéis, 
em regiões afastadas, a amontoados e cortiços urbanos, ou a locais impropríssimos 
à subsistência digna, onde as liberdades substanciais são praticamente inexistentes.

Assim, a ausência de uma moradia digna revela-se privação de liberdade 
de grande ordem, de modo que o suprimento de tal carência, como levado a efeito 
de forma substancial pelo PMCMV, tem possibilitado uma melhoria eletiva dentre 
os quesitos do desenvolvimento como liberdade.

5 CONCLUSÕES PRELIMINARES

Com exemplos de várias sortes, buscou-se inicialmente adentrar na apli-
cabilidade da temática das políticas tributárias ao desenvolvimento como liberdade, 
utilizando-se de dados estatísticos, exemplos pragmáticos e informações governa-
mentais.

O resultado da análise é extremamente revelador: é possível, de fato, pro-
mover o desenvolvimento da população, seja pelo acesso a serviços essenciais, em-
pregos, expansão efetiva de capacidades, da educação, moradia e cultura, por meio 
de políticas tributárias.

Ademais, agregando-lhes políticas de inclusão e ampliação ao acesso, 
como se tem sido feito, a efetividade é substancialmente expandida, levando a pes-
soas carentes serviços e assistência de qualidade, diminuindo riscos evitáveis e au-
mentando-lhes a qualidade de vida.

Os resultados das medidas, como visto, podem ser alcançados a curto ou 
médio prazo, a depender da intensidade e necessidade de resposta, ou, em casos de 
mudanças estruturais, que assumem vários campos, a médio e longo prazo, como 
se busca com o PMCMV.

Pois bem, comprovada a viabilidade e eficiência da medida ao fim a que 
se propõe, deve ser ainda observado seu viés jurídico em face do sistema tributário 
nacional, já que a análise detida puramente a números e estatísticas pode levar a 
erronias e equívocos indiscutíveis, ao caso de, por exemplo, se estar lidando com 
programas eivados de vícios de legalidade ou constitucionalidade.

Assim, consignando a pré-existência de todo um ordenamento jurídico 
e também de uma ordem econômica, que devem ser respeitados pelas medidas 
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tributárias, passa-se a expor a inserção jurídica do tema, iniciando-se pela esfera 
normativa formal, o chamado direito posto.

6 EXAME NORMATIVO

6.1 AUTORIZAçãO CONSTITUCIONAL

A Constituição é, sem dúvida, a base do sistema jurídico, englobando e 
concretizando valores que marcam as diferenças próprias de um Estado dotado de 
desigualdades, objetivando mudanças que venham a beneficiar a sociedade29.

No âmbito econômico, denotando que cabe determinada intervenção, 
seja no sentido de diminuir assimetrias, falhas mercado ou mesmo incentivar ou 
priorizar determinado setor da economia ou grupo populacional, pode atuar o Es-
tado de diversas formas, seja pelo subsídio, pelas subvenções, ou, priorizando o teor 
do presente trabalho, pelas políticas tributárias.

Com tais expedientes, no sentido de se atingir os fins de desenvolvimento 
social no sentido mais amplo, deve o Estado atuar como fomentador ou inibidor de 
determinadas atividades econômicas estrategicamente definidas, e tal possibilidade 
está claramente prevista na Constituição Federal, para as políticas tributárias.

Tal autorizativo geral se encontra previsto no Art. 174, caput, pelo qual 
se aduz que o Estado, enquanto agente normativo e regulador da atividade econô-
mica, 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. Da 
mesma forma, em seu Art. 23, X, institui-se que é comum a todos os entes federa-
tivos competência de combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.

Tal função de incentivo ou de correção de deficiências vem pela esfera 
tributária conquanto lhe é permitida a promoção do equilíbrio do desenvolvimento 
socioeconômico entre as diferentes regiões do país (Art. 151, I); de forma genéri-
ca, a proteção da livre concorrência (Art. 146-A), o favorecimento às empresas de 
pequeno porte (Art. 146, “d”), a outorga de imunidades tributárias (Art. 150 e 
incisos), incentivos ao turismo(Art. 180), à cultura (Art. 215), meio-ambiente (Art. 

29 ELALI, André. Incentivos Fiscais, Neutralidade da Tributação e Desenvolvimento Econômico. In: 
Incetivos Fiscais – Questões pontuais nas esferas federal, estadual e municipal. São Paulo: MP, 2007, 
p. 43.
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225), dentre tantas outras permissões fiscais da busca pelo desenvolvimento do país 
em geral e de cada um de seus cidadãos. 

Assim, partindo da base, que é a constituição, vários ramos normativos 
se espraiam no sentido de permitir ao Estado, enquanto instrumento do bem estar, 
se utilizar da norma tributária, de suas políticas fiscais, para alcançar o desenvolvi-
mento do seu povo.

Cada um desses preceptivos, por determinação constitucional, deve ob-
servar às limitações de competência previstas na Carta (Art. 145 e ss.), seja para cada 
tributo, seja para as matérias gerais de natureza tributária, como prescrição, deca-
dência etc.

No próximo item serão analisadas essas fontes infraconstitucionais do 
direito tributário, concebidas pelo Art. 96 do Código Tributário Nacional como 
as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas comple-
mentares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 
pertinentes.

6.2 LEGISLAçãO INFRACONSTITUCIONAL E ABERTURA
 
Com sua destinação natural de dar eficácia e aplicabilidade à Carta Mag-

na, a legislação infraconstitucional traz às vias de fato o mister desenvolvimentista 
do Estado pelo viés tributário.

Nesse ramo especificamente, pela imposição natural do Princípio da Le-
galidade Tributária30, todos os assuntos haverão de ser tratados por lei (sentido 
amplo). Dessa forma, é a norma infraconstitucional quem versará sobre as isenções, 
incentivos, alíquota-zero etc, sendo excepcional o uso de atos do executivo, como 
decretos, no âmbito tributário.

Assim, por previsão própria do Artigo 97 do CTN, somente a lei pode 
estabelecer a instituição ou extinção de tributos, a majoração ou redução dos tri-
butos de caráter fiscal mais acentuado, tal qual a redução ou majoração de suas 
alíquotas31, isenção, suspensão ou redução de penalidades.

30 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
31 Haja vista a ressalva quanto aos tributos de caráter extrafiscal mais evidente dispostos nos artigos 
21, 26, 39, 57 e 65 do CTN.
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Excepcional à estrita incursão por lei, os decretos também possuem parti-
cipação como fonte tributária, mas tão somente aos impostos II, IE, o IPI e o IOF, 
ou a CIDE/Combustíveis, em que à União caberá a alteração de alíquotas, em face 
do intrínseco caráter extrafiscal e econômico dessas exações.

Os Tratados Internacionais também são fontes do Direito Tributário, uti-
lizados usualmente para evitar bitributações ou evasão fiscal entre as nações, assim 
como se vislumbra competência às resoluções do CONFAZ, no que se refere ao 
ICMS, já que podem deliberar quanto à aplicabilidade e viabilidade de determina-
dos incentivos fiscais postos à sua análise.

Por fim, cabe igualmente à legislação a outorga de fomento a determi-
nadas regiões estratégicas, como a Zona Franca de Manaus, ou a determinadas 
atividades, mais precisamente visando à instalação de indústrias ou montadoras, 
de modo que se vê claramente a adstrição das políticas tributárias à previsão legal.

Quanto aos tributos de caráter tipicamente fiscal, as restrições da legali-
dade são razoavelmente ampliadas, já que haverá maior invasão do Estado no pa-
trimônio e na liberdade dos contribuintes, não deixando de favorecer a nuance de 
política pública, porquanto deverão também passar pelo crivo dos representantes 
do povo, de forma ainda mais severa.

Dessa maneira, especialmente no legalismo tributário, a legislação infra-
constitucional é quem acoberta a funcionalidade e exequibilidade das políticas e 
iniciativas tributárias, sob pena de ilegalidade, ou, caso se extrapolem os limites da 
Carta, de inconstitucionalidade e a respectiva inviabilidade jurídica.

6.3 LIMITES

Como se vê, a legalidade é o primeiro e mais acentuado limite às políticas 
tributárias no Brasil, chegando a ser concebido como princípio, regra e postulado32, 
muito embora não seja o único. A Constituição traz uma série de princípios tribu-
tários que visam a oferecer aos contribuintes garantias sobre sua segurança, proprie-
dade, liberdade de circulação e de exercício empresarial ou profissional.

É de se destacar, ab initio, a isonomia tributária, que impõe tratamento 
igualitário aos contribuintes que estejam sob as mesmas condições; irretroatividade 
e anterioridade, que vedam a utilização das normas tributárias sem observância a 

32 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. ed.
São Paulo: Malheiros, 2005.
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critérios específicos de vigência no tempo, enquanto o princípio da uniformidade 
geográfica sugere dever de observância quanto à aplicação das normas tributárias no 
espaço nacional de forma equânime.

O sobreprincípio da capacidade contributiva, qual agrega o arcabouço da 
vedação ao efeito confiscatório, institui o dever de observância do caráter pessoal 
aos tributos, a respeitar a capacidade econômica de cada contribuinte. Por fim, 
acentua-se o princípio da liberdade de tráfego, pelo qual se veda a sua obstaculiza-
ção por decorrência da incidência de tributos.

Além da atenção a tais limites, de natureza normativa, devem ser observa-
dos os limites econômicos da política fiscal, na medida em que podem vir a interferir 
na livre iniciativa, livre concorrência, pleno emprego, na liberdade dos consumido-
res, etc. Sobre tal disciplina, aplica-se às políticas tributárias o integral conteúdo do 
Art. 170 da Carta Magna.

Dessa maneira, não pode o Estado agir arbitrariamente, sem observân-
cia a critérios econômicos, causando prejuízos ou gerando externalidades negativas 
perante os players, afinal de contas, o Estado capta suas divisas e sua “subsistência” 
do mercado, de modo que, minando ou eliminando a capacidade contributiva dos 
seus contribuintes, será sucumbido à falência.

Fora esse limite, resta ainda a atenção do ente federativo às suas capaci-
dades financeiras, já que muitas vezes encantados pela tentação de atrair investi-
mentos, empresas e desenvolvimento econômico, chegam a renunciar mais que o 
mínimo existencial, inviabilizando o benefício a ponto de tê-lo como extremamen-
te nocivo.

A Lei de Responsabilidade Fiscal(Lei Complementar 101/2000) institui 
que antes de outorgar determinada renúncia ou incentivo (Art. 14), deve o Estado 
apresentar estudo sobre a viabilidade deste ao fim a que se propõe (no exercício em 
que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes) e obedecer às disposições da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias.

Ademais, tal diligência deve comprovar pelo menos uma das seguintes 
condições: a) demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará 
as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orça-
mentárias; b) estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencio-
nado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquo-
tas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
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No caso da segunda condição, o benefício só entrará em vigor quando 
implementadas as medidas compensatórias(Art. 14, § 2º).

Com tal previsão, intenta-se fechar o cerco contra o uso desordenado da 
criação desses “benefícios” pelos estados e municípios, que acabaram promoven-
do séria guerra fiscal33 entre si. Essa disputa sob renúncias fiscais irresponsáveis, 
que chegam a vulnerabilizar as finanças do próprio ente federativo e ampliar a 
dependência de transferências federais, têm gerado conotações negativas e efeitos 
macroeconômicos e sociais perversos, haja vista que acentuam mais as discrepâncias 
regionais, as chances de participação no mercado e violam o pacto federativo.

A vedação à referida guerra fiscal, que mais ocorre no âmbito do ICMS 
é, inclusive, objeto de lei complementar, de nº 24/75, na qual institui em seu Art. 
1º que as isenções, redução da base de cálculo, concessão de créditos presumido ou 
devolução parcial/integral do referido imposto deverão serão concedidas ou revoga-
das mediante expressa deliberação do CONFAZ – Conselho Nacional de Política 
Fazendária, a quem caberá permitir ou proibir a concessão do benefício.

Assim, caso não tenha sido deliberado pelo referido conselho, que possui 
representantes de toda a federação, o benefício fiscal está fadado à nulidade e inefi-
cácia, tanto da própria lei quanto do crédito ensejado34. Tal situação, conforme se 
demonstrará adiante, é recorrente, e tem desembocado sempre no Judiciário, que 
tem sido coeso em proibir tal inidônea iniciativa.

No próximo item, tal situação será abordada, junto com outras, quando 
da tratativa da Jurisprudência brasileira, especialmente do Supremo Tribunal Fede-
ral, guardião da Constituição, a respeito das políticas tributárias.

33 “Trata-se da explicitação da falta de cooperação no federalismo brasileiro”, decorrendo da “falta de 
uma política nacional de desenvolvimento.” BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e 
Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 183.
34 Importante esclarecer que tal circunstância não autoriza determinado ente federativo, principal-
mente aqueles economicamente mais fortes, a glosar créditos de ICMS instituídos por outra Unidade 
Federada, com o argumento de que, por unilaterais, serem nulos, tendo em vista que tal iniciativa, 
além de ser restrita à análise do Judiciário, feriria de morte o princípio constitucional da não cumulati-
vidade. O Supremo Tribunal Federal ainda não definiu uma posição definitiva a respeito (ADI 2441). 
Nesse sentido, SOARES DE MELO, José Eduardo. Incentivos Fiscais de ICMS: Aspectos Críticos. 
Questões pontuais nas esferas federal, estadual e municipal. São Paulo: MP, 2007, p. 229 e ss.
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6.4 STF E POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS PONTUAIS

As políticas tributárias, no condão de incentivar ou agravar determinadas 
condutas, costumam ser levadas a questionamentos perante o Pretório Excelso na 
medida em que colidem com interesses de agentes econômicos, os quais, sentindo-
se prejudicados, buscam a reversão.

Acontece que nem sempre o Tribunal pode interferir, haja vista que o 
Princípio da Separação dos Poderes, tornado cláusula pétrea pelo Art. 60, § 4º, 
III, estabelece de forma clara as competências de cada um dos poderes, de modo 
que, muitas vezes, isenta-se de julgamento o STF sob a fundamentação de que “a 
concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado em juízo de 
conveniência e oportunidade do Poder Público, cujo controle é vedado ao Judiciá-
rio35”.

Entretanto, ainda que sob discricionariedade, é possível que se ultrapasse 
a esfera prudencial da razoabilidade e proporcionalidade, que é, de acordo com a 
Corte, o instrumento balizador da medida de violações jurídicas ocasionadas por 
leis tributárias:“o postulado da proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de 
aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais, cabendo a obser-
vação se a legislação tributária reveste-se do necessário coeficiente de razoabilida-
de.36” 

Assim, somente em casos nos quais se faça patente, na medida da razoabi-
lidade e proporcionalidade, a violação à ordem jurídica, é que serão eventualmente 
inviabilizados determinados incentivos ou agravamentos fiscais, sob pena de inva-
são de competência entre os poderes.

Adentre-se em cases apreciados pelo Pretório Excelso, na matéria de po-
líticas tributárias tipicamente extrafiscais, de modo a observar a postura proativa e 
atida aos fins constitucionais da referida Corte.

Inicialmente, em face de incentivo fiscal de natureza social outorgado a 
empresas que contratassem empregados com mais de quarenta anos, o STF acabou 
por se pronunciar pela constitucionalidade de tal medida, tendo pontuado que, 

35 (AI nº 630.997/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 18/5/07). (RE 
nº 584.315/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJE de 31/10/08).” “ (RE nº 
149.659/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/3/03).
36 (RE 200.844-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 25-6-2002, Segunda Turma, DJ de 
16-8-2002).
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nesse aspecto, aquela em nada violaria os princípios da igualdade e da isonomia, 
eis que a Assembleia Legislativa paulista usara o caráter extrafiscal, que pode ser 
conferido aos tributos, para estimular conduta por parte do contribuinte37, eis a con-
firmação do caráter indutor.

No mesmo teor, pronunciou-se sobre a outorga de passe livre a portado-
res de deficiências (Lei Federal nº 8.899/1994), mediante a alegação da Associação 
Brasileira das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e 
Internacional de Passageiros (ABRATI) de que tal lei violaria os princípios da or-
dem econômica, da isonomia, da livre iniciativa e do direito de propriedade, além 
de ausência de indicação de fonte de custeio.

Nesse julgado, declarou o STF que tal iniciativa é parte das políticas 
públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na sociedade, e objetiva a 
igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, em cumprimento 
aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que 
se concretiza pela definição de meios para que eles sejam alcançados”38.

Despótica e inconstitucional, todavia, foi a lei complementar estadual 
do Rio Grande do Norte posta em análise no STF, que isentou membros do Mi-
nistério Público do pagamento de custas judiciais, notariais, cartorárias e quaisquer 
taxas ou emolumentos, tendo sido julgada inconstitucional por ferir frontalmente 
o princípio da isonomia tributária39. Perceba-se que não há absolutamente nenhu-
ma finalidade pró-desenvolvimento na medida, nem tampouco inclusão social ou 
isonômica, acentuando sua notória arbitrariedade.

Em caso de política tributária regional, em face de possível violação à 
isonomia no caso de alíquota regionalizada incidente sobre o açúcar, intercedeu o 
STF pela constitucionalidade da medida em que, nos termos do Art. 151, I, da 
Carta, tal iniciativa visou à concreção da redução das desigualdades regionais e de 
desenvolvimento nacional, que é um dos objetivos da república.40

Assim, em uma análise objetiva, percebe-se a preocupação da Corte Su-
prema com a finalidade da medida tributária e seus arrimos justificadores, porquan-

37 (ADI 1.276, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 28-8-2002, Plenário, DJ de 29-11-2002).
38 (ADI 2.649, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 8-5-2008, Plenário, DJE de 17-10-2008).
39 (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 29-3-2007, Plenário, DJ de 29-6-2007.) No 
mesmo sentido: ADI 3.334, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 17-3-2011, Plenário, 
DJE de 5-4-2011.
40 (AI nº 630.997/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 18/5/07).
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to, conforme acima acentuado, deve se ater ao interesse público, aos fins constitu-
cionais e postura em prol do desenvolvimento.

6.5 STF E GUERRA FISCAL

A jurisprudência do STF vem sendo unânime41 quanto à vedação e con-
cessão unilateral de incentivos fiscais sem o aval do CONFAZ. Recentemente, ela-
borada pelo Min. Gilmar Mentes, foi proposta a edição de súmula vinculante, 
específica, a proposta nº 69, na qual estatui: “qualquer isenção, incentivo, redução 
de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pagamento ou 
outro benefício fiscal relativo ao ICMS, concedido sem prévia autorização em con-
vênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), 
é inconstitucional”.

Com tal medida, haja vista o recorrente desrespeito à lei complementar 
nº 24/75, busca o Pretório Excelso oferecer maior cogência e obrigatoriedade à 
proibição da concessão de incentivos unilaterais, os quais, conforme já dito, têm 
gerado desequilíbrios políticos e econômicos das mais variadas espécies.

Nesse aspecto, a Corte denota atenção à solidez do pacto federativo e 
busca pela redução das desigualdades regionais, quais sofrem sérios abalos quando 
da instituição de políticas tributárias irresponsáveis e deslocadas da conjuntura na-
cional.

7 CONCLUSãO

As políticas tributárias têm demonstrado, pelo exposto, forte aptidão à 
promoção do desenvolvimento como liberdade. Não são poucas as razões para tal 
afirmação, que restou comprovada nas linhas anteriores, muito embora sem o con-
dão de exaurir a matéria.

Entretanto, ainda que vastos os exemplos positivos, que corroboram a 
finalidade desenvolvimentista de Amartya Sen, preocupada com as capacidades e 
liberdades das pessoas, como se diz no popular, “nem tudo são rosas” nas políticas 
tributárias.

41 ADI84-MG, ADInMC 128-AL,ADInMC 902, ADInM 1.296-PI, ADInMC 2.021-SP, AdInMC 
2.352, dentre outras.
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O Brasil, na condição de país em desenvolvimento, ainda é vítima de 
práticas mesquinhas e egoístas, deveras afastadas das finalidades constitucionais, 
que remetem ao passado coronelista, às práticas antidemocráticas de determinados 
governantes ou o distanciamento dos representantes do povo de seu mister em prol 
do bem comum.

A corrupção, que infecta o país desde o nascedouro, vem se alastrando 
nas instituições filantrópicas, o terceiro setor, que e se favorece pela falta de fiscali-
zação e regulação menos rígida. Organizações Não governamentais proliferam atos 
ímprobos, com funcionários e aquisições fantasmas, lavagem de dinheiro, dentre 
outras ilicitudes e crimes, tudo com dinheiro oriundo de políticas tributárias a 
priori bem intencionadas.

Fora isso, políticas arbitrárias com intenções eleitoreiras e imediatistas 
têm ganhado espaço, sem preocupação com seus efeitos sobre as finanças públi-
cas, muito menos sobre os agentes de mercado, que veem externalidades e falhas 
concorrenciais se perpetuando e se consolidando, tendo que se valer de medidas 
judiciais para manutenção das atividades.

Por outro viés, a respeito da instituição das políticas tributárias, além da 
questão eleitoreira, vê-se um forte trabalho de bastidores nas casas legislativas, ou 
mesmo no Poder Executivo, o famigerado Lobby. Sob tal expediente, forças eco-
nômicas pressionam os ditos representantes democráticos, mediante circunstâncias 
obtusas, para que lhe sejam outorgados benefícios de natureza tributária ou male-
fícios a concorrentes.

Com isso, percebe-se um afastamento entre a legislação tributária e as 
finalidades e objetivos constitucionais, transtornando toda a capacidade positiva e 
desenvolvimentista que aquela possui.

Por fim, além da crítica, é de se alertar para o cuidado do uso de legisla-
ções esparsas, com influência econômica, e os princípios elencados no Art. 170 da 
Constituição, da mesma forma que a atuação do Judiciário na apreciação de tais 
matérias.

É que muitas leis não se desincumbem de observar os possíveis efeitos 
que podem ser desencadeados sobre a livre iniciativa, livre concorrência, por 
exemplo, assim como o Judiciário acaba por se preocupar com o caso concreto sem 
se preocupar nos efeitos conjunturais que dali podem resultar.

Tanto é que hoje a Doutrina se debruça sobre os efeitos econômicos das 
medidas liminares outorgadas pelos magistrados, da mesma forma sobre a nocivi-
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dade de determinadas atitudes ativistas dos Juízes, que acabam por ampliar o efeito 
de normas ou restringi-las ao caso concreto, causando consequências anti-isonômi-
cas altamente prejudiciais.

Com isso, conclui-se o presente trabalho, que cuidou em mostrar o viés 
desenvolvimentista das políticas tributárias, enquanto ampliação das capacidades 
dos cidadãos, com a redução de privações, assistência social e demais engrandeci-
mentos rumo à condição de agente, aferida sob a tese Seniana.

Ao mesmo tempo, cuidou em acentuar que a teoria pode seguir por vá-
rios caminhos práticos, alguns positivos, como as realidades pragmáticas expostas 
nos itens do Capítulo Quarto, como negativos, ora expostos nessa conclusão, ca-
bendo justamente à condição de agente mudar a mentalidade, a postura moral e 
ética dos cidadãos, que, passarão a inadmitir condutas tão ímprobas ou posturas 
amorais dos seus representantes.

Assim como Amartya Sen vislumbra um futuro melhor quando os cida-
dãos alcançam o status de vetores do desenvolvimento, cabe ainda no Brasil muito 
trabalho não só para atingi-lo, mas especialmente para mantê-lo.
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A constitucionalização do Direito Econômico e sua
confluência para regular o controle da concorrência:
uma análise dos limites de regulação do Estado na
economia   para   garantir   o   desenvolvimento

Samuel Max Gabbay
Yanko Marcius de Alencar Xavier

1 INTRODUçãO

O desenvolvimento é o sonho almejado por todos os países ditos 
subdesenvolvidos, como se ao atingir “Midas moderno” todos os problemas 
econômicos e sociais fossem resolvidos. Contudo, o que ocorre na verdade é que, 
o caminho para o desenvolvimento passa pela solução desses problemas e não o 
inverso.

Desta maneira, para atingir o dito desenvolvimento os países tem de 
passar por reformas econômicas e sociais para garantir, por exemplo, a adequada 
regulação do Estado na Economia, fazendo haver uma concorrência adequada, 
bem como, fazer das instituições e institutos jurídicos entes fortes para garantia da 
eticidade do mercado, garantindo assim a defesa de padrões sociais no mercado e 
incentivando o aporte de investimentos. Ademais, a segurança jurídica nessa relação 
moderna se faz cada vez mais necessária.

Contudo, se tem de ter em vista que não há desenvolvimento (ou 
convergência para o nível de renda dos países industriais avançados) sem intervenção 
do Estado. Políticas públicas foram essenciais para produzir crescimento com 
mudança estrutural que caracteriza o processo de desenvolvimento1.

1 Chang, Ha–Joon, Chutando a Escada: A estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. 
São Paulo: UNESP, 2004.
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Importante também para o desenvolvimento é a ação de forças de mercado 
que são influenciadas e influenciam a ação do Estado e as mudanças institucionais. 
Ou seja, se não há desenvolvimento sem a ação do estado, ou se o desenvolvimento 
depende do funcionamento das instituições, ele também depende de como esses 
dois elementos interagem com as forças de mercado em cada momento histórico, 
bem como a existência dessas instituições estáveis e fortes. 

Para Amartya Sem, um dos passos para se atingir o desenvolvimento é o 
desenvolvimento de relações éticas dentro do capitalismo, devendo estas relações, 
inclusive, serem positivadas para garantir sua real efetividade. Outrossim, se faz 
necessária que haja instituições jurídicas fortes, como uma forma de obrigar os 
agentes do mercado a agirem de acordo com o disposto no sistema jurídico e no 
padrão ético que se busca ser alcançado, de forma que, com esta prática, haja o 
consequente desenvolvimento adequado do país.

Ainda, tem-se que é o Estado que disciplina, por meio de regras, o 
mercado, assegurando, assim, o funcionamento do sistema econômico capitalista. 
Isto porque, para o real desenvolvimento, necessário respeito a padrões éticos dentro 
do capitalismo, que não são praticados voluntariamente, mas tão somente com 
instituições fortes, podendo elas ser jurídicas e reguladoras2. O mesmo também 
protege o mercado, quando previne e reprime a prática de atos que limitem ou 
inviabilizem a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor.

Continuamente, existe a necessidade da segurança jurídica, tem-se 
que o mencionado princípio constitucional está umbilicalmente ligado com a 
estabilidade das relações sociais e com a existência de instituições jurídicas fortes, 
que são necessárias para o estabelecimento de relações éticas dentro do capitalismo. 
Isto porque, no mercado concorrencial existe uma desconfiança que os padrões 
éticos não serão respeitados, o que desencadearia em práticas prejudiciais dentro do 
mercado e o não desenvolvimento adequado da nação em razão de distorções do 
mercado. Por isso, peremptório se faz a necessidade de instituições jurídicas fortes, 
obrigarem os players do mercado a agirem eticamente e garantir, consequentemente, 
o desenvolvimento adequado do país3.

2 Cf. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade.São Paulo: Companhia das Letras, 2010.  p. 
334-338.
3 Ibid., p. 334-338.
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Outrossim, sem mercado e sem um ambiente concorrencial não há 
mecanismos para induzir a inovação e, portanto, para produzir crescimento com 
mudança estrutural. As instituições importam porque o custo de intervenção do 
Estado depende do funcionamento das instituições. Ou seja, em sociedades com 
instituições que têm alto grau de legitimidade e funcionam adequadamente, tanto as 
ações do governo como funcionamento do mercado (que é uma instituição) podem 
produzir resultados melhores a custos mais baixos de tributação e de fiscalização.

O presente trabalho analisará sob a perspectiva do desenvolvimento a 
intervenção do Estado na economia, os limites de sua regulação diante da Ordem 
Econômica Constitucional e do Controle da Concorrência.

2 LEGISLAçãO BRASILEIRA

2.1 A CONSTITUCIONALIZAçãO DO DIREITO

As constituições contemporâneas são notabilizadas pela grande expansão 
de suas tarefas: deixam de ser vistas apenas como as leis básicas do Estado, circunscritas 
as temáticas do direito público, e convertem-se no estatuto fundamental do Estado 
e da sociedade4, cenário no qual se inclui a Carta Política brasileira.

Assim, a constituição passa a conferir medida e forma de toda a ordem 
jurídica e aos atos dos poderes públicos, através de normas dotadas de supremacia5. 
Busca, ademais, fazer valer seus valores fundamentais e as opções políticas 
incorporadas em normas programáticas. Assim, a Constituição é colocada num 
altar sagrado, acima do ordenamento, diante da superioridade de suas normas. Este 
altar, contudo, não é local de simples e mera contemplação. Não se esqueça que a 
Lei Maior se encontra acima, mas também no centro desta mesma ordem jurídica, 
irradiando seus valores e diretrizes por várias áreas alcançadas pelos domínios do 
Direito, em especial, àquelas necessárias à concretização dos direitos fundamentais, 
que integram um núcleo normativo que deve ser especialmente privilegiado no 
contexto da Constituição 6. 

4 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 63.
5 Cf. CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 
1999, p. 241.
6 BARROS, Marcus Aurélio de Freitas. Controle jurisdicional de políticas públicas: parâmetros objetivos 
e tutela coletiva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008, p. 49.
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Desta forma, o ordenamento jurídico, centrado na Constituição, permite 
que as normas constitucionais se irradiem por todos os domínios alcançados pelo 
sistema jurídico, de modo a limitar a ordem infraconstitucional. Gera-se, pois, 
um fenômeno por muitos denominado de constitucionalização do Direito, com 
a ressalva de que, em alguma medida, os sistemas social, econômico, político etc., 
também são alcançados pela enorme extensão do constitucionalismo. Do ponto 
de vista do sistema jurídico, este fenômeno implica “no reconhecimento de que 
toda legislação infraconstitucional tem de ser interpretada e aplicada à luz da 
Constituição, que deve tornar-se uma verdadeira bússola, a guiar o intérprete no 
equacionamento de qualquer questão jurídica” 7.

No que tange as atividades dos poderes, com esta constitucionalização, 
destacamos que para o Legislativo, a constitucionalização (i) limita sua 
discricionariedade ou liberdade de conformação na elaboração das leis em geral e (ii) 
impõe-lhe determinados deveres de atuação para realização de direitos e programas 
constitucionais. No tocante à Administração Pública, além de igualmente (i) limitar-
lhe a discricionariedade e (ii) impor a ela deveres de atuação, ainda (iii) fornece 
fundamento de validade para a prática de atos de aplicação direta e imediata da 
Constituição, independentemente da interposição do legislador ordinário. Quanto 
ao Poder Judiciário, (i) serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade 
por ele desempenhado (incidental e por ação direta), bem como (ii) condiciona a 
interpretação de todas as normas do sistema. Por fim, para os particulares, estabelece 
limitações à sua autônoma da vontade, em domínios como a liberdade de contratar 
ou o uso da propriedade privada, subordinando-a a valores constitucionais e ao 
respeito a direitos fundamentais8.

Em verdade, a constitucionalização do direito, donde a força irradiante 
da Constituição não se limita à reconstrução dinâmica de seus próprios enunciados, 
mas se projeta para dentro do sistema jurídico, operando nele uma verdadeira 
revolução, reestruturando os seus pilares deontológicos, impregnando todo o 
ordenamento jurídico de sentido constitucional9. 

7 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 65.
8 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo 
tardio do direito constitucional do Brasil). In: A Constitucionalização do Direito: Fundamentos 
Teóricos e Aplicações Específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 203-248.
9 SAMPAIO, José Adércio Leite. Mito e história da Constituição: prenúncio sobre a constitucionalização 
do direito. In: A Constitucionalização do Direito: Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 177-201.
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Segundo Ricardo Guastini, para que ocorra a constitucionalização, 
necessário um processo de transformação, para que sejam satisfeitas algumas 
condições, a ver: 1) Uma constituição rígida; 2) Controle de Constitucionalidade 
das Leis; 3) o Caráter vinculante da Constituição; 4) uma interpretação extensiva 
da constituição, se deduzindo dela seus princípios implícitos; 5) aplicação direta 
das disposições constitucionais pelos juízes; 6) uma interpretação da lei em 
conformidade com o texto constitucional; 7) influência direta da constituição nas 
relações políticas10. 

Deste modo, entende-se que a constituição passou para o centro do 
sistema jurídico, desfrutando de uma supremacia que já não é tão somente formal, 
mas também material e axiológica. Tornou-se a lente através do qual devem ser lidos 
e interpretados todas as normas e institutos do direito infraconstitucional. À luz 
dessa premissa, toda interpretação jurídica é também interpretação constitucional11.

Porém, deve-se destacar o cuidado que deve se ter com o fenômeno 
da constitucionalização do direito, isto porque, esta pode provocar uma certa 
anarquia metodológica, uma vez que a Constituição é composta por normas 
vagas e abstratas, a irradiação destas normas pelo ordenamento, quando realizada 
pelo Poder Judiciário sem critérios racionais e intersubjetivos controláveis, pode 
comprometer valores muito caros ao Estado Democrático de Direito12. 

Cabe-nos demonstrar um aspecto prático da constitucionalização do 
direito, qual seja a constitucionalização da ordem econômica, sendo definida nela 
todos os parâmetros da economia nacional, em especifico, aos aspectos que tangem 
a garantia da livre concorrência. 

2.2 PRINCÍPIOS

Não há um conceito certo e fechado do que vem a ser princípio, e de 
que forma o mesmo atua dentro do ordenamento jurídico pátrio. Para a melhor 
compreensão dos mesmos se analisará algumas de suas definições e aspectos.

10 BARBERIS, Mauro. Neoconstitucionalismo, democracia e imperalismo de la moral. In: 
Neoconstitucionalismo (s). Madrid: Miguel Carbonell, 2005, passim.
11 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro.São Paulo: Saraiva, 
2008., p. XX (Introdução). 
12 SARMENTO, Daniel. Ubiquidade Constitucional: Os dois lados da moeda. In: A 
Constitucionalização do Direito: Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007, p. 113-148.
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Um primeiro aspecto esclarecedor a se destacar acerca dos princípios é 
sua juridicidade, que se apresenta em três fazes discerníveis ao longo da evolução 
histórica: a jusnaturalista, a positivista e a pós-positivista13.

Na concepção tida como jusnaturalista os princípios seriam considerados 
axioma, verdades universais, estabelecidas pela razão. Já a concepção formalista faz 
com que os princípios do Direito assumissem seu caráter positivo, sendo consagrados 
pelos códigos, mas apenas na exata medida da necessidade de colmatarem eventuais 
lacunas. Ou seja, os princípios seriam considerados como fontes secundárias do 
Direito, assim não estariam acima das leis, mas ao lado das mesmas quando fosse 
necessário. 

Por fim, na fase denomina como “fase pós-positivista”, tem-se que 
os princípios têm agora sua hegemonia axiológica, convertidos em pedestais 
normativos sobre o qual se assentariam todo o edifício jurídico. Neste sentido, 
pode-se trazer em destaque o pensamento que os princípios servem como base à 
formação das disposições singulares do direito de uma instituição jurídica, de um 
código ou de todo um direito positivo.

Há ainda quem demonstre a qualidade de normas e obrigatoriedade 
dos princípios definindo-os como verdades objetivas, nem sempre pertencentes ao 
mundo do ser, se não do dever ser, na qualidade de normas jurídicas dotadas de 
vigência, validez e obrigatoriedade14.

Em se falando em normas jurídicas, cabe aqui fazer uma diferenciação 
entre princípios e regras, ambos pertencentes a um conjunto maior denominado 
norma15.

Pode-se distingui-las, já que as normas jurídicas são regras, com uma 
estruturação lógico-deôntica, havendo a descrição de uma hipótese fática e a 
previsão da consequência jurídica de sua ocorrência, enquanto os princípios não 
trazem descrição de situações jurídicas determinadas, mas sim a prescrição de um 

13 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros, p. 259
14  PIEAZA, Luís-Diez. Los principios generales del derecho em el pensamiento de F. de Castro. In 
Anuário de Derecho Civil, t. XXXVI, fasc. 3., out/dez. 1983, p. 1268.
15 TAVARES, André Ramos, “Arguição de descumprimento de preceito constitucional fundamental: 
aspectos essenciais do instituto da Constituição e na lei”. In: André Ramos Tavares e Walter Claudius 
Rothenburg (Org.).  Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: Análise a Luz da Lei. 
8882/1999, p. 50.
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valor, que assim adquire validade jurídica objetiva, ou seja, positividade16. Assim, 
fica visível que os traços que distinguem as regras, dos princípios é o maior grau 
de abstração destes, pois não se reportam a qualquer descrição de situação fática 
(hipotética) em específico, adquirindo, assim, a nota máxima da abstratividade.

Elucide-se que aquilo que os princípios perdem em termos de concreção, 
ganham no sentido de abrangência, na medida em que, em razão da força irradiante, 
permeia todo o ordenamento pátrio, emprestando-lhe significação única, traçando 
os rumos, os vetores, em função dos quais as demais normas devem ser entendidas.17

Analisado que os princípios são normas, e se diferem das regras dentre 
outros motivos pelo seu grau de abstração, cabe destacar a diferenciação básica de 
Princípios Constitucionais e Infraconstitucionais.

Diz-se que os primeiros desempenham uma função de cimentação da 
sistemática do ordenamento de forma que todas as leis, decretos e atos normativos 
de qualquer índole devem obediência e acatamento aos mais altos padrões 
normativos, que seriam os princípios constitucionais. Assim ocorrem com todos os 
denominados “ramos do direito”, seja o direito civil, penal, trabalhista, ou qualquer 
outro.

Dentre esses “ramos do direito” é que se estaria inserido os princípios 
infraconstitucionais, que seriam princípios integrantes do sistema jurídico pátrio 
que, no entanto, concerne apenas aos denominados subsistemas ou ramificações 
estrutral-normativa do direito positivo, aos quais restringe sua aplicação.

Como visto, ao constitucionalizar o controle da concorrência, estamos 
não só garantindo os mesmos constitucionalmente, mas também, alçando eles a 
princípios constitucionais, ou seja, verdadeiros balizadores de nosso ordenamento 
jurídico. Desta feita, garantindo assim valores que a constituição pretende 
consagrar. Esses valores tendem a uma eticidade nas relações capitalistas, que 
garantem o desenvolvimento adequado do Brasil. Outro princípio, que se relaciona 
diretamente com desenvolvimento, aporte de investimentos no Brasil e que foi 
constitucionalizado é o da segurança jurídica, que também será melhor delineado.

16 GUERRA FILHO, Wilis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. São Paulo: 
Celso Bastos, 1999, p. 52.
17 BASTOS,  Celso S. Ribeiro. Hermenêutica e Interpretação Constitucional. São  Paulo: Celso Bastos, 
2002, p. 208.
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2.3 SEGURANçA JURÍDICA COMO ENTE NECESSÁRIO AO APORTE 
DE INVESTIMENTOS

Podem-se perceber as consequências de um clima de instabilidade, uma 
vez que é verdade que a segurança jurídica é a garantia da estabilidade jurídica, o 
que como consequência, traz o triunfo da coesão da sociedade e que a instabilidade, 
por sua vez, traz o efeito oposto. 

 O princípio da segurança jurídica possui conexão direta com os direitos 
fundamentais e ligação com determinados preceitos que dão funcionalidade 
ao ordenamento jurídico brasileiro. Formalmente a estabilidade normativa é 
assegurada pelos princípios seguintes:: irretroatividade da lei, coisa julgada, respeito 
aos direitos adquiridos, respeito ao ato jurídico perfeito, outorga de ampla defesa 
e contraditório aos acusados em geral, ficção do conhecimento obrigatório da lei, 
prévia lei para a configuração de crimes e transgressões e cominação de penas, 
declarações de direitos e garantias individuais, justiça social, devido processo legal, 
independência do Poder Judiciário, vedação de tribunais de exceção, vedação de 
julgamentos parciais etc18.

Sobre o tema tem-se a lição de Carlos Aurélio Mota de Souza19, que 
afirma que a segurança está implícita no valor justiça, sendo um ‘a priori’ jurídico. 
O doutrinador afirma ainda que se a lei é garantia de estabilidade das relações 
jurídicas, a segurança se destina a estas e às pessoas em relação; é um conceito 
objetivo, a priori, conceito finalístico da lei.

Sobre esta relação, Pontes de Miranda20 assevera que o conteúdo da segurança 
do direito e da justiça estão intrinsecamente ligados, de forma que devem se adaptar 
e colmatar, de forma a ambos serem preservados, não podendo eles se ferirem 
mutuamente, ou desmentir um ao outro, ou um anular o outro. Dessa forma, a justiça, 
que se constitui como liberdade, cultura, felicidade, a segurança, a ordem, a paz, 
precisa que tenha seus valores determinados de forma cogente no sistema jurídico, de 
forma que haja a plena convicção que será aplicada nos casos particulares, pois é isto o  
que da a segurança jurídica.

18 SOIBELMAN. Leib. Enciclopédia jurídica. Elfez. Edição em CD–ROM.
19 SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Segurança jurídica e jurisprudência: um enfoque filosófico 
jurídico, São Paulo: LTr, 1996, p. 128.
20 Cf. Sistema de Ciência Positiva do Direito. Rio de  
Janeiro: Borsói, 1972, t. N, p. 193 e ss. Apud LACOMBE, Américo.
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Para destacar a importância do tema e sua consequência social, importante 
trazer as lições de inestimável valor do constitucionalista Português Canotilho21, 
que leciona que o homem precisa de segurança para conduzir, planificar e 
conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo se 
consideravam os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança como 
elementos constitutivos do Estado de Direito. Ambos – segurança jurídica e 
proteção da confiança – andam estreitamente associados, a ponto de alguns autores 
considerarem o princípio da proteção de confiança como um subprincípio ou como 
uma dimensão específica da segurança jurídica.

Assim, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com 
elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, 
segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança 
se prende mais com as componentes subjetivas da segurança, designadamente a 
calculabilidade e previsibilidade do indivíduo em relação aos efeitos jurídicos dos 
seus atos. O indivíduo tem o direito de poder confiar em que aos seus atos ou as 
decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas 
alicerçadas em normas jurídicas vigentes e válidas se ligam os efeitos jurídicos 
previstos e prescritos por essas mesmas normas22.

Noutro sentido preceitua Almeida23, ao afirmar que a Segurança Jurídica 
foi criada como fonte de manutenção de privilégios e não como entidade jurídica 
posta para dar maior seguridade ao cidadão, ao afirmar que o princípio do direito 
adquirido surge com a finalidade precípua de assegurar a propriedade de certos 
direitos da classe politicamente dominante em detrimento dos demais integrantes 
da sociedade, sendo, por sito, tão caro aos ordenamentos jurídicos contemporâneos.

 Com a devida vênia ao doutrinador supramencionado, a opinião de 
Canotilho parece mais acertada. Explique-se, a segurança jurídica não se apresenta 
tão somente como fator de manutenção de privilégios, mas também como garantidor 
de estabilidade e segurança ao ente social ao qual o direito se destina, não deixando 
este ente a mercê de constantes alterações jurídicas que trazem consequências, por 
vezes desastrosas, no corpo social.  Assim, vislumbra-se que a segurança jurídica 

21 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra, Almedina: 
Almedina, 2000, p. 256.
22 Ibid., p. 256.
23 MELO, Carlos Antônio de Almeida. A Constituição originária, a Constituição derivada e o direito 
adquirido: considerações, limites e possibilidades. Revista de Informação Legislativa, v. 36, n. 143, p. 
101–120, jul./set. de 1999.
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influi não somente no mundo jurídico, mas nas relações interssociais como um 
todo, influindo, principalmente, nas relações mercantis e captação de investimentos 
ao Brasil, por garantir seguridade ao investidor.

Desta feita, pode-se inferir a segurança jurídica como um dos fatores 
determinantes para o desenvolvimento, pois, com a mesma, capitais estrangeiros 
aportam no Brasil, dando estabilidade e criando clima propício ao desenvolvimento 
econômico. Neste sentido, lecionou o Ministro Edson Vidigal24, ao pontuar que 
onde há segurança jurídica, os capitais aportariam e demorariam. A economia 
cresceria. Diminuiria o desemprego. Aumentaria a arrecadação. Melhoraria a 
classe média. Os direitos e vantagens da democracia chegam aos pobres, alcançam 
a todos. Ainda, o mencionado Ministro pontua que onde o Judiciário funciona 
a contento, a economia cresce, em média, 3% ao ano, onde não funciona bem, 
como no caso de alguns dos nossos países, inclusive o Brasil, a perda em termos 
de Produto Interno Bruto (PIB) chega a 20% ao ano. No mesmo sentido, Eros 
Grau explica que: “O mercado é uma instituição jurídica cujo funcionamento 
regular depende fundamentalmente de segurança e certeza jurídicas e da garantia 
de respeito aos contratos”25. 

Sobre a consequência da insegurança jurídica, refletida nos contratos, em 
especial os mercantis, depreende-se que a incerteza jurisdicional designa a incerteza 
sobre a estabilidade e a segurança dos contratos financeiros sob jurisdição brasileira. 
Com forte viés anticredor, a incerteza jurisdicional causa tanto a taxa elevada de 
juros reais de curto prazo como a inexistência de mercado de crédito de longo. A 
relutância para a contratação de operações de longo prazo, assim como os juros 
reais altos nas operações de curto prazo, tem o mesmo fator, ou seja, a incerteza 
sobre a estabilidade e a segurança do contrato financeiro firmado sob jurisdição 
brasileira.26

 Corroborando com a necessidade da segurança jurídica, tem-se que 
o mencionado princípio constitucional está umbilicalmente ligado com a 
estabilidade das relações sociais e com a existência de instituições jurídicas fortes, 

24 Edson Vidigal, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em seu discurso de 25 nov. 
2004 na abertura do “I Encontro sobre Reforma Judiciária na América do Sul”, ocorrida no auditório 
do Itamaraty. Disponível em: <http://www.newton.freitas.nom.br/artigos.asp?cod=110>. Acesso em: 
20 jul. 2008.
25 Constituição e reforma universitária. Folha de S. Paulo, São Paulo, 23 jan. 2005, p. A3.
26 Ideia de Edmar Lisboa Bacha, diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica, consultor do 
Itaú BBA retirado de: Valor, São Paulo, 15 dez. 2004, p. A14.
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que são necessárias para o estabelecimento de relações éticas dentro do capitalismo. 
Isto porque, no mercado concorrencial existe uma desconfiança que os padrões 
éticos não serão respeitados, o que desencadearia em práticas prejudiciais dentro do 
mercado e o não desenvolvimento adequado da nação em razão de distorções do 
mercado. Por isso, peremptório se faz a necessidade de instituições jurídicas fortes, 
obrigarem os players do mercado a agirem eticamente e garantir, consequentemente, 
o desenvolvimento adequado do país27.

De todo o exposto, se observa que a segurança jurídica é um princípio 
fundamental no Direito Brasileiro, sendo o mesmo uma cláusula pétrea e sendo 
fator de estabilidade social. A existência do mesmo serve como aporte para 
estabilidade social e de mercado, garantindo, assim, segurança para investimentos 
no país e para a celebração de contratos mercantis. Ainda, a referida segurança traz 
como consequência o maior número de relações bilaterais, galgado basicamente na 
segurança que preceitua o cumprimento dos contratos e do princípio do Pacta Sund 
Servanda, cujo significado é de que o pactuado deve ser cumprido. O mencionado 
princípio se consubstancia como um direito fundamental garantidor da estabilidade 
das relações sociais, estando este previsto e salvaguardado pelo texto constitucional.

2.4 A CONSTITUCIONALIZAçãO DA ORDEM ECONÔMICA E
DO CONTROLE DA CONCORRÊNCIA E A DEFESA DE
PADRÕES   ÉTICOS

Em razão da Constituição hodiernamente regular os diversos campos da 
sociedade (constitucionalização do direito) e, as atividades a elas se amoldarem, a 
mesma trouxe também disposições normativas acerca das atividades econômicas. A 
Constituição Federal de 1988 estabeleceu em sua estrutura os “Princípios Gerais da 
Atividade Econômica” 28, que fundamentaram a nossa ordem econômica em valores 
imanentemente garantidores do cidadão, consagrando como seus fundamentos 
a valoração do trabalho humano e da livre iniciativa, tendo por fim assegurar a 
justiça social e observar a defesa dos princípios estatuídos no artigo 170 da nossa 
Lei Maior.

Acerca da juridicidade dos princípios, pode-se dizer que estamos na 
sua “fase pós-positivista”, no qual, que os princípios têm agora sua hegemonia 

27 Cf. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.  p. 
334-338.
28 Título VII Da ordem Econômica e Financeira, Capítulo I.
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axiológica, convertidos em pedestais normativos sobre o qual se assentariam todo 
o edifício jurídico. Neste sentido, pode-se trazer em destaque o pensamento que 
os princípios servem como base à formação das disposições singulares do direito 
de uma instituição jurídica, de um código ou de todo um direito positivo29. Há 
ainda quem demonstre a qualidade de normas e obrigatoriedade dos princípios 
definindo-os como verdades objetivas, nem sempre pertencentes ao mundo do ser, 
se não do dever ser, na qualidade de normas jurídicas dotadas de vigência, validez 
e obrigatoriedade.30 Então, os princípios formadores da ordem econômica irão 
fundamentar e justificar toda a regulação e prática deste ramo do direito, qual seja, 
o direito econômico.

Voltando a temática da Ordem Econômica, tem-se que é o Estado que 
disciplina, por meio de regras, o mercado, assegurando, assim, o funcionamento 
do sistema econômico capitalista. Isto porque, para o real desenvolvimento, 
necessário respeito a padrões éticos dentro do capitalismo, que não são praticados 
voluntariamente, mas tão somente com instituições fortes, podendo elas ser 
jurídicas e reguladoras31. O mesmo também protege o mercado, quando previne 
e reprime a prática de atos que limitem ou inviabilizem a livre iniciativa, a livre 
concorrência e a defesa do consumidor.

Os valores e objetivos do texto constitucional influem diretamente no 
sistema econômico nacional, que não é outra coisa senão a prevalência de critérios 
políticos no qual permitem superar a rigidez da lógica econômica na busca do 
bem-estar coletivo32. Não à toa, Eros Roberto Grau afirma peremptoriamente que 
a ordem econômica da Constituição de 1988 postula um modelo de bem estar33. 
A regulação da ordem econômica nacional, como sobredito, se faz, em especial, no 
Título VII, Capítulo I da Constituição, e consagra a ordem econômica fundada na 
valoração do trabalho humano, na livre iniciativa, conforme os ditames da justiça 
social e observado os princípios do artigo 170. 

29 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13 ed. São Paulo: Malheiros, p. 259.
30  PIEAZA, Luís-Diez. Los principios generales del derecho em el pensamiento de F. de Castro. In: 
Anuário de Derecho Civil, t. XXXVI, fasc. 3., out./dez. 1983, p. 1268.
31 Cf. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade.São Paulo: Companhia das Letras, 2010.  p. 
334-338.
32 FURTADO, Celso. Brasil: uma construção interrompida. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 30.
33 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1998 (interpretação e crítica). São 
Paulo: Malheiros, 2007, p. 314.
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Ainda, a Constituição de 1988 tem como núcleo a dignidade da 
pessoa humana. Assim, o fato do constituinte originário haver agrupado normas 
constitucionais em um título (Título VII), que nominou “Da Ordem Econômica e 
Financeira”, só pode significar a pretensão de, juridicamente, conformar a realidade 
econômica sob a perspectiva da dignidade humana, de outro modo, o ordenamento 
jurídico somente considerará legítima a atividade econômica que tenha como 
fundamento e objeto assegurar a todos condições materiais assecuratórias de uma 
existência digna.

Importante consignar que a necessidade de atuação do Estado no setor 
econômico, é hoje, vista como um fato inelutável. As forças econômicas, quando não 
direcionadas de algum modo, além de solaparem a livre concorrência e acarretarem 
em concentração da riqueza e dos mercados, sendo extremamente prejudicial à 
própria economia global do Estado.

A Ordem Econômica na Constituição de 1988 é uma ordem econômica 
aberta. Assim, a ordem econômica há de ser complementada pelo legislador 
ordinário, no quadro dos seus princípios balizadores, não havendo qualquer mal 
em que a Constituição atribua essa tarefa, de dar concreção aos princípios, uma vez 
que, desta forma, não veicula uma ideologia que não se fecha em si própria34.

Neste aspecto, resta consignar os princípios Constitucionais da ordem 
econômica que mais nos interessam no caso concreto são os da livre iniciativa, livre 
concorrência e defesa do consumidor, razão pela qual, realiza-se em uma melhor 
análise dos mesmos.

Em relação à defesa do consumidor, resta consignar que a Lei Maior 
traz expressamente a proteção do grupo e ordena a edição do Código de Defesa 
do Consumidor no prazo de cento e vinte dias, como previsto no art. 48, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Após, a elaboração deste 
código (Lei 8.078/90), a proteção ao consumidor passou por uma profunda 
mudança de caráter empírico, metodológico e hermenêutico. Não obstante, o 
mencionado princípio resta consagrado no Artigo 170, V, buscando, pois, que a 
ordem econômica assegure a todos uma existência digna.

 Continuamente, é oportuno lembrar que a defesa do consumidor é, 
também, um direito fundamental, expresso no inciso XXXII do artigo 5o de nossa 
Lei Maior, consubstanciado o mencionado princípio não apenas como um direito 

34 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1998 (interpretação e crítica). São 
Paulo: Malheiros, 2007, p. 315
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subjetivo, cuja tutela pode ser buscada individualmente, mas também um direito 
difuso, passível de ser defendido. 

Sabe-se que, inúmeras são as práticas de lesão aos direitos dos 
consumidores, em que, caso sejam considerados coletivamente, se enquadram na 
classificação doutrinária de direitos e interesses transindividuais. 

A livre concorrência e a liberdade de iniciativa se relacionam diretamente 
com a defesa do consumidor, uma vez que, estas liberalidades visam garantir um 
mercado concorrencial, do qual o beneficiário direto é o consumidor.  Em relação 
à defesa do consumidor, Eros Roberto Grau, com precisão, aduz que a mesma 
não pode ser mera expressão de ordem pública, mas sim, que sua promoção há de 
ser lograda mediante a implementação de específica normatividade e de medidas 
dotadas de caráter interventivo35.

A livre iniciativa se apresenta como fundamento do Estado brasileiro36, 
sendo resguardado no Artigo 1º, inciso IV da Constituição, bem como da Ordem 
Econômica brasileira, como se depreende do Artigo 170, caput , da Constituição. 
Este princípio se apresenta como desdobramento do conceito de liberdade e assume, 
em regra, afeição de liberdade econômica ou liberdade de iniciativa econômica, 
cujo titular são os agentes econômicos, em especial, as empresas. 

O mesmo encontra limites no próprio texto da Constituição, em especial, 
no Parágrafo único do artigo 170, que garante a liberdade de iniciativa “salvo nos 
casos previstos em lei”. Desta feita, tem-se que essa liberdade tem caráter relativo, 
limitada por normas de ordem pública que limitam o exercício de determinadas 
atividades econômicas.

Um reflexo prático deste postulado normativo é de que o Estado não 
pode decidir quais e quantos agentes privados atuarão em cada setor da economia, 
ou quando produzirão ou venderão; isso seria planificação, típica dos regimes 

35 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1998 (interpretação e crítica). São 
Paulo: Malheiros, 2007, p. 250.
36 Neste sentido: CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. v. 1. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1992, p. 140–141. ;BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives 
Gandra. Comentários à Constituição do Brasil (promulgada em 05 de outubro de 1988), v. 1. São Paulo: 
Saraiva, 1988, p. 425-426.; MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 1998, 
p. 148-149.; BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 
339.  Em sentido contrário, GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1998 
(interpretação e crítica). São Paulo: Malheiros, 2007, p. 172-200.
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socialistas, incompatível, portanto, com a livre iniciativa e seu corolário, a liberdade 
de empresa.

Outra, em razão deste postulado, o caput do artigo 174 explicita que o 
planejamento econômico estatal é determinante para o setor público, mas apenas 
indicativo para o setor privado, ou seja, não se admite que se imponha ao setor 
privado a atuação em conformidade com as diretrizes estabelecidas no planejamento 
estatal, contudo, esta norma não é absoluta, podendo, o poder público, em 
determinados casos, impor normas que vinculem determinados setores privados.

A livre concorrência se encontra consagrada nos Artigos 146; 155, §4o, 
inciso IV, “b”; 170, IV e 173, 4o. O mesmo, como mencionado, se relaciona à 
exigência de que a ordem econômica assegure a todos uma existência digna. Isto 
porque, em um ambiente no qual impere a dominação de mercados pelo abuso do 
poder econômico, se terá lucros arbitrários e concentração de renda. Ademais, a 
economia tende a ser menos eficiente. As distorções nas práticas do mercado não se 
compatibilizam com o objetivo de “assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social” (artigo 170, caput). 

Neste contexto, em razão do mencionado princípio, o Estado visa 
combater o abuso do poder econômico, à dominação dos mercados, à eliminação da 
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (artigo 173, §4o da Constituição). 
Continuamente, cabe consignar a importância das ações estatais em defesa da livre 
concorrência, não atuando, tão somente de forma repressiva, mediante imposição 
de medidas sancionatórias contra os abusos, mas também preventivamente no 
âmbito de sua função fiscalizatória e regulatória. Este princípio é decorrência lógica 
do princípio da igualdade no âmbito do domínio econômico. 

Concorrer, é, então, competir, é disputar a preferência de quem adquire 
ou utiliza produto ou serviço oferecido37. Essa disputa dos agentes econômicos deve 
ocorrer sem embaraço. Assim, qualquer artifício utilizado para restringir, dificultar 
ou impedir a livre ação dos agentes econômicos, o livre acesso ao mercado e a livre 
escolha dos consumidores importa em violação à concorrência38.

Em síntese, livre concorrência significa, em primeiro lugar, a adesão à 
economia de mercado, da qual é típica a competição. Em segundo lugar, ela importa 

37 DUTRA. Pedro. Concorrência em mercado regulado: ação da ANP. Revista de Direito 
Administrativo, nº 229, p. 340.  
38 Cf. Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Processo Administrativo no 61/92. 
Voto da Conselheira Neide Terezinha Malard.
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na igualdade na concorrência com a exclusão, em consequência, de quaisquer 
práticas que privilegiem uns em detrimento de outros39.

Face ao texto constitucional, a livre concorrência e a livre iniciativa não 
se confundem. Embora complementares, possuem conceitos distintos, A livre 
iniciativa correlaciona-se com a manutenção das possibilidades reais de acesso e 
exercício da atividade econômica pelos indivíduos, como garantia de sua liberdade 
econômica. A livre concorrência, por sua vez, refere-se às possibilidades desses 
agentes de disputarem as preferências do consumidor no mercado de consumo40.

Como já dito, a livre concorrência é forma de tutela do consumidor, 
na medida em que competitividade induz a uma distribuição de recursos a preço 
mais baixo. De um ponto de vista político, a livre concorrência é garantia de 
oportunidades iguais a todos os agentes, ou seja, é uma forma de desconcentração 
de poder. Por fim, de um ângulo social, a competitividade deve gerar extratos 
intermediários entre grandes e pequenos agentes econômicos, como garantia de 
uma sociedade equilibrada41.

Em tempo, nossa Lex Legum é classificada como uma Constituição 
tipicamente dirigente, ou seja, ela não apenas cuidou da estruturação do Estado e 
do exercício do poder, mas também estabeleceu expressamente os fins que devem 
ser perseguidos pelo Estado em toda sua atuação. E se protege a mesma em razão 
dos vários benefícios que dela decorrem. Suas vantagens alcançam o consumidor, o 
fornecedor, o mercado e a sociedade42.

Por isto, o Estado tem de dar concretude e aplicar as normas constitucionais, 
no caso, as que se aplicam à Ordem Econômica. Como observa Fábio Konder 
Comparato em relação à lei é também válido para Constituição, consignado que “a 
lei, isoladamente considerada, revela-se um instrumento deficiente. Pois a edição 
de normas não impulsiona, não cria o movimento; apenas estabelece balizas para o 
seu curso ordenado” 43.

39 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à constituição de 1988. v. 4. São Paulo: 
Saraiva , 2000, p. 5.
40 NUSDEO, Ana Maria. Defesa da concorrência e globalização econômica: o controle da concentração 
de empresas. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 234. 
41 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. A economia e o controle do Estado. Parecer publicado no Jornal 
Estado de São Paulo, edição 04.06.1989.
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Contudo, esta concretude, com a intervenção estatal não pode ir ao ponto 
de modificar as características estruturais dos mercados atuais de bens e serviços, 
mas deverá atuar sobre eles de forma a assegurar níveis aceitáveis de concorrência, 
o que significa a possibilidades reais de acesso ao mercado tanto do lado da oferta 
como do lado da procura44.

Pois bem, a livre concorrência como um princípio meio, pode e deve 
ser relativizada, quando disso resultar vantagem social e econômica que permitam 
concretizar o objeto da ordem econômica, que é o de assegurar a todos uma 
existência digna conforme os ditames da justiça social45. A despeito do tema, no 
caso concreto, tem-se de se investigar a possibilidade jurídica de, dentro da ordem 
constitucional, se mitigar a livre concorrência em relação aos preços e a margem 
de lucro dos players que atuam na economia, em prol de uma maior defesa do 
consumidor.

Em verdade, quanto ao primeiro questionamento, nenhuma área da 
atividade econômica está imune a uma política econômica de fiscalização e controle 
de preços. O princípio da livre concorrência, por sua vinculação social e seu caráter 
instrumental de efetivação dos fins da República e da ordem econômica, não 
constitui salvo conduto para que os agentes econômicos ajam em proveito próprio 
e em detrimento dos interesses da sociedade. 

Assim, não é razoável defender a aplicação da livre concorrência para 
o exercício de atividade econômica que contrarie os objetivos da República e da 
ordem econômica.  No contexto constitucional, a livre concorrência constitui 
importante instrumento para a valorização social da livre iniciativa, mas jamais 
para ser exercício abusivo ou irregular ou desprovido de finalidade social46.

Setores essenciais, como serviços privados de saúde e de educação, serviços 
públicos, medicamentos, financeiros e bancários, em que não há concorrência, ou 
em que esta é pouco eficiente a promover o interesse do consumidor. A reiterada 
prática de abuso na imposição de preços e a relevância pública que tais produtos ou 
serviços possuem para a sociedade justificam a fiscalização do Estado no tocante à 
política de preços. Os mercados que envolvem produtos ou serviços de relevância 
pública, não podem, por exemplo, sofrer danos decorrentes do abuso do poder 

44 SANTIAGO, Luciano Sotero. Direito da Concorrência. Salvador: JUSPODIVM, 2008, p. 36.
45 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 319/DF.
46 SANTIAGO, Luciano Sotero. Direito da Concorrência. Salvador: JUSPODIVM, 2008, p. 65.
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econômico na fixação de preços, sob pena de as consequências sociais serem 
desastrosas47. 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS

Não há uma política pública propriamente dita quando nos referimos a 
definição de padrões éticos do mercado e do controle da concorrência, o que existe, 
é sim uma atuação estatal através de seus órgãos que buscam manter salvaguardados 
os direitos coletivos, como seria o da livre concorrência, seja por meio judicial, seja 
por meio administrativo.

O Brasil se constitui como um Estado Democrático de Direito, e tem 
como objetivo a transformação da realidade social rumo à igualdade substancial 
(que no campo econômico é caracterizado com livre iniciativa e livre concorrência) 
entre os indivíduos e ao exercício efetivo da cidadania, que se dá com a participação 
pública. 

Observa-se que elemento sine qua non para considerar um Estado 
como Democrático de Direito é a existência de instrumentos eficazes de tutela 
dos interesses e direitos coletivos. Leia-se, somente poderá haver transformação da 
realidade social com a efetivação da forma de estado supramencionada, quando for 
possível a proteção e a efetivação dos direitos primaciais da sociedade. Em sendo 
assim, o direito processual coletivo é fundamental para ocorrer à proteção objetiva 
dos direitos e garantias constitucionais fundamentais e a efetivação, no plano 
concreto, dos direitos coletivos violados com a transformação da realidade social.

Antes da entrada em vigor da Lei da Ação Civil Pública, não se poderia falar 
efetivamente em um direito processual coletivo no país. Em verdade, esta afirmação 
decorre do fato de que anteriormente não havia no Brasil um microssistema próprio 
de tutela dos direitos de massa. A realidade é a de que, havia algumas raras leis 
que legitimavam a algumas pessoas ou entidades para a tutela de determinados 
direitos difusos, a despeito do que preceitua a CLT legitimando os sindicatos a 
representar a categoria, a Lei no 4.717/65, que instituiu a ação popular legitimando 
o cidadão para impugnar os atos ilegais e lesivos ao patrimônio público, a antiga 
Lei no 4.215/63 que dava prerrogativa à OAB para representar a classe em juízo.

O Ministério Público, por sua vez, já tinha legitimidade para buscar 
a tutela jurisdicional também de alguns interesses coletivos, especificamente 

47 SANTIAGO, Luciano Sotero. Direito da Concorrência. Salvador: JUSPODIVM, 2008, p. 377.
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relacionados com o meio ambiente, consoante a Lei no 6.938/81 que dispõe 
sobre Política Nacional do Meio Ambiente e do Decreto no 83.540/1979 que 
regulamentava a aplicação da Convenção Internacional sobre Responsabilidade 
Civil em danos Causados por Poluição de óleo. Ademais, de bom alvitre dispor 
que a Lei Complementar Federal no 40/1981, que instituiu a Lei Orgânica do 
Ministério Público, e previa o ajuizamento da ação civil pública como uma de suas 
funções institucionais.

Mesmo com a entrada em vigor da Lei da Ação Civil Pública, não poder-
se-ia falar na existência de um verdadeiro processo coletivo comum no Brasil, não 
obstante essa lei representar verdadeiramente a entrada do país no movimento 
mundial para a tutela dos direitos e interesses de massa, contudo, a referida lei antes 
de suas alterações apresentava rol taxativo de direitos coletivos que poderiam ser 
tutelados. A entrada em vigor da referida lei ocasionou uma verdadeira mudança do 
ordenamento pátrio, transformando-se de ordenamento de tutela jurisdicional de 
direitos individuais, para ordenamento de tutela jurisdicional também de direitos 
e interesses massificados. 

Conforme já citamos, inicialmente a tutela coletiva era admitida de forma 
mais restrita, tendo em vista que o rol, pelo texto aprovado, de direitos massificados 
tutelados era taxativo, contudo, com o advento da Constituição Federal (Artigo 
129, III), permitiu-se a defesa de qualquer outro interesse coletivo ou difuso, sem 
as limitações materiais postas pela Lei de Ação Civil Pública, em razão do princípio 
da não taxatividade da ação coletiva, trazida pela Carta Política em virtude do 
dispositivo supramencionado.

Finalmente, no aspecto processual, tem-se que, com o advento do 
Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Ação Civil Pública foi modificada 
substancialmente no aspecto processual, acrescentando vários dispositivos relativos 
à tutela de direitos individuais homogêneos, além da normatização própria da ação 
coletiva, definindo interesses e direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, 
quais os legitimados ativos, a disciplina dos provimentos jurisdicionais, a extensão 
da coisa julgada entre outras matérias.

Trazidos estes aspectos, importante se faz definir os direitos difusos, os 
coletivos e os individuais homogêneos e discorrer acerca da viabilidade do órgão 
ministerial atuar salvaguardando os direitos individuais homogêneos. Prima facie, 
devemos trazer o dispositivo legal que lhe delimita os traços marcantes, encontrados 
no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que traz os seguintes conceitos: 
I – interesses ou direitos difusos: os transindividuais, de natureza indivisível, de 
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que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
II – interesses ou direitos coletivos: os transindividuais, de natureza indivisível de 
que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a 
parte contrária por uma relação jurídica base; III – interesses ou direitos individuais 
homogêneos: assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Obviamente essas definições se apresentam incompletas, o que nos leva, a 
buscar uma conceituação mais apropriada aos conceitos supramencionados.

São os denominados direitos difusos –, também chamados transindividuais, 
metaindividuais ou superindividuais – verdadeiros direitos disseminados, objeto 
de gozo individual apenas enquanto seja possível o seu gozo coletivo por todos 
ou alguns segmentos sociais. Ou seja, os interesses difusos são como um feixe ou 
conjunto de interesses individuais, de pessoas. Ou seja, os direitos difusos são uma 
categoria especial de direitos que, “não pertencendo a ninguém, em particular, 
pertence a todos, em geral”, e, como tal, só podem ser defendidos coletivamente.

O direito coletivo, por sua vez, se caracteriza por ser um direito 
transindividual, indivisível de um grupo determinado ou determinável, unidos por 
uma relação jurídica básica comum, ou seja, um determinado agrupamento social, 
diante de uma situação comum em que o direito do grupo seja vilipendiado, será 
cabível ao caso a propositura de uma Ação Civil Pública.

O elemento diferenciador entre o direito difuso e o direito coletivo é a 
determinabilidade e a decorrente coesão como grupo, categoria ou classe anterior 
à lesão, fenômeno que se verifica nos direitos coletivos stricto sensu e não ocorre 
nos direitos difusos. O que importa é a possibilidade de identificar um grupo, 
categoria ou classe, uma vez que a tutela revela-se indivisível, e a ação coletiva não 
está disponível aos indivíduos que serão beneficiados.

O que diferencia os direitos coletivos dos direitos difusos é a 
determinabilidade das pessoas titulares, “seja através da relação jurídica-base que 
as une entre si (membros de uma associação de classe ou ainda acionistas de uma 
mesma sociedade), seja por meio do vínculo jurídico que as liga à parte contrária 
(contribuintes de um mesmo tributo, contratantes de um segurador com um 
mesmo tipo de seguro, estudantes de uma mesma escola etc.)” 48 Ainda, é preciso 
determinar o grupo, categoria ou classe beneficiado em sua amplitude e dimensão 

48 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores 
do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998, p. 623.
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não individual, sendo indiferente a identificação da “pessoa titular” pois a prestação 
será indivisível, “beneficia um, beneficia a todos”.

Os direitos ou interesses individuais homogêneos são aqueles interesses 
que decorrem de um fato comum (não significa, necessariamente, uma unidade 
factual e temporal), correspondente ao ato lesivo ao ordenamento jurídico, 
permitindo desde logo a determinação de quais membros da coletividade foram 
atingidos. Quando se fala em homogeneidade, deve-se ter em mente que tais 
direitos ou interesses devem decorrer de uma origem comum, ou seja, devem ser 
homogêneos qualitativamente e apresentados com uniformidade, de maneira a 
viabilizar a defesa coletiva. Para ser homogêneo basta a uniformidade qualitativa. 

Dispensada está a uniformidade quantitativa, pois com relação aos 
aspectos pessoais diferenciados, próprios de cada situação concreta, de cada 
consumidor, estes poderão ser postulados pelos próprios interessados em uma fase 
posterior denominada habilitação e que ocorre na liquidação da sentença genérica 
proferida por ocasião da ação coletiva. É mister salientar que “origem comum” não 
significa, necessariamente, uma unidade fatual e temporal. 

O importante é que tais lesões decorram de um fato comum, embora a 
forma, o tempo, a localidade, a quantidade das lesões sejam diferentes em relação 
a cada indivíduo. Essas ponderações levam a concluir no sentido de que o interesse 
ou direito individual homogêneo é todo aquele que, possuindo mais de um titular, 
identificado ou identificável e, embora possa ter seu objeto divisível e até mesmo 
disponível, protegido individualmente, sem uma relação jurídica base entre os 
consumidores, têm uma causa comum.

Destaque-se que nem todo direito, do qual seja titular uma diversidade de 
pessoas e estejam presentes a identificabilidade, divisibilidade e quantificabilidade, se 
caracteriza como individual homogêneo, haja vista que, para tanto, é indispensável 
ser visualizada a hipossuficiência, o benefício econômico de pequena monta e os 
fatores psicológicos.

Na hipótese de uma violação de direitos individuais de pessoas 
hipossuficientes, caso não houvesse a possibilidade de discussão pelo meio do 
processo coletivo, o seu acesso ao Judiciário, de forma individual, estaria restrito. 
Um dos fatores que levam a existir um processo coletivo, principalmente na defesa 
dos direitos individuais homogêneos, é a necessidade de tornar acessível a Justiça 
aos menos favorecidos. A hipossuficiência leva a uma verdadeira impotência do 
jurisdicionado autor frente ao réu. 
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Quando existem várias pessoas na mesma situação, a pequena vantagem 
individual também constitui um dos fatores pelo qual se torna necessário ajuizar a 
ação coletiva. A impossibilidade de ajuizamento dessas ações obstacularia o resguardo 
dos direitos individuais homogêneos, já que individualmente, não haveria benefício 
em ingressar com a ação, pois em razão do pequeno valor do direito, o processo 
não ofereceria nenhuma vantagem, tornando-se inviável. Nem todo direito, ao 
qual seja titular uma diversidade de pessoas e estejam presentes a identificabilidade, 
divisibilidade e quantificabilidade, se caracteriza como individual homogêneo, haja 
vista que, para tanto, é indispensável ser visualizada a hipossuficiência, o benefício 
econômico de pequena monta e os fatores psicológicos.

O critério científico para identificar se determinado direito é difuso, 
coletivo, individual homogêneo ou individual puro não é a matéria, o tema ou 
mesmo o assunto abstratamente considerados, mas o direito subjetivo específico que 
foi violado. O Código de Defesa do Consumidor se utiliza de três critérios básicos 
para definir e distinguir os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos: 
subjetivo (titulariedade do direito material), objetivo (divisibilidade do direito 
material) e de origem (origem do direito material). Quanto à titulariedade do direito 
material, tem-se que direito difuso pertence a uma comunidade formada de pessoas 
indeterminadas ou indetermináveis; o direito coletivo pertence a uma coletividade 
(grupo, categoria ou classe) formada de pessoas indeterminadas mas determináveis; 
o direito individual homogêneo pertence a uma comunidade formada de pessoas 
perfeitamente individualizadas, que também são indeterminadas.

Por demais, em termos práticos, as lesões a interesses coletivos ou difusos 
normalmente implicam a configuração de interesses individuais homogêneos, sendo 
muito difícil isolar cada uma dessas espécies de interesses, de modo a que se pudesse 
identificar, diante de uma hipótese concreta, a presença do interesse estritamente 
coletivo ou exclusivamente individual homogêneo, ainda, no caso concreto, pode 
haver uma lesão a mais de um dos direitos apontados.

Ainda, o Código de Defesa do Consumidor permite ao Ministério 
Público ajuizar ação coletiva para zelo de interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos, não só em matéria atinente às relações de consumo, mas em qualquer 
outra área (Código de Defesa do Consumidor, art. 81, 82 e, principalmente, 90, 
que dispõe que se aplicam às ações previstas no título que trata acerca das ações 
coletivas as normas do Código de Processo Civil e da Lei n° 7.347, de 24 de julho 
de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar 
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suas disposições), não havendo, com isso, razão para excluir de sua investigação os 
danos e interesses coletivos ou individuais homogêneos.

No caso concreto, o Ministério Público ou órgão representativo dos 
consumidores são legitimados para promover Ação Civil Pública em defesa dos 
conjuntos de consumidores que sofreram com as praticas anticoncorrenciais e, 
assim, violaram a livre concorrência.. O caso trata-se por óbvio de um direito 
individual difuso, uma vez que, a vítima desta conduta é todo o universo social, 
uma vez que toda a sociedade é vítima deste tipo de conduta, sendo que o direito 
violando “não pertencendo a ninguém, em particular, pertence a todos, em geral”.

O Ministério Público apresenta três causas para impetrar uma ação, quais 
sejam: a) zelo de interesse indisponível ligado a uma pessoa; b) zelo de interesse 
indisponível ligado a uma relação jurídica; c) o zelo de um interesse, ainda que não 
propriamente indisponível, mas de suficiente abrangência ou repercussão social, 
que aproveite em maior ou menor medida a toda coletividade.

O Ministério Público é legitimado para defender os direitos coletivos 
lato sensu está tanto no próprio inciso III, do art. 129, CF, como no art. 127, CF, 
quando se afirma que o parquet está obrigado a defesa dos interesses sociais, aqui 
inseridos os individuais homogêneos, em razão da sua natureza coletiva.

Como já citado anteriormente, o Art. 129, III da Constituição brasileira, 
traz em seu bojo o denominado princípio da não limitação da legitimidade na 
defesa dos direitos coletivos – A legitimidade deve ser a mais ampla possível, no 
que diz respeito a forma de albergar os legitimados a defesa dos interesses coletivos, 
de forma que todos os indicados em lei devem ser legitimados a ajuizar ação de 
qualquer espécie de direito coletivo. Deve haver ainda uma maior amplitude possível 
de instrumentos jurídicos na defesa dos interesses coletivos. Todas as ações coletivas 
devem assim ser consideras para defender qualquer espécie de direito coletivo.  

Além do já estudado Ministério Público, os legitimados do art. 82 do 
Código de Defesa do Consumidor tem legitimidade ativa para propor medidas 
judiciais visando salvaguardar os direitos consumeristas, que são: A União, os 
Estados, os Municípios e o Distrito Federal; As entidades e órgãos da Administração 
Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente 
destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pela legislação consumerista; 
As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre 
seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos do consumidor.
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Percebe-se que a tutela coletiva é meio legitimo e aconselhável para a 
tutela de direitos difusos, como é o caso da sociedade que sofre com problemas na 
livre concorrência, devendo aquele que demanda em prol da sociedade requerer 
a reparação pecuniária a ser destinada a mesma e a defesa do consumidor, sendo 
possível uma responsabilização civil por danos materiais e morais causados a 
coletividade em razão da conduta ilícita. Isto no campo judicial.

No campo administrativo, temos a atuação da Secretaria de Direito 
Econômico – SDE e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, 
órgãos do Ministério da Justiça que integram o Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência e são responsáveis pela instauração e instrução dos processos e pela 
aplicação das penalidades previstas em lei para as infrações a ordem econômica.

4 JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA

A função de julgar, consiste em dar efetividade ao direito, ao fazer da 
norma abstrata e geral, como objetiva e individualizada ao caso concreto ao qual foi 
submetido a apreciação do Poder Judiciário. O julgar tende a “resolver” a demanda 
suscitada, não sendo, necessariamente, objeto de divagações acadêmicas, sendo, 
obrigatório o dever de fundamentar, mas, não de forma analítica. 

A relação entre desenvolvimento e livre concorrência, que é umbilical, 
não encontra farta descrição ou detalhamento na jurisprudência pátria. Existem 
julgados que simplesmente mencionam ou tentam relacionar essas duas palavras, 
contudo, sem conter maiores comentários a respeito da relação existente. 

E os julgados em tela, apresentam a relação das liberdades econômicas 
constitucionais (livre iniciativa e concorrência) como “pedra angular”, como 
imprescindível ao desenvolvimento do mercado, mas não necessariamente ao 
sentido de desenvolvimento social/econômico e paralelo, mas, fazendo parte dele, 
pois o desenvolvimento de um determinado mercado, de forma saudável, contribui 
ao desenvolvimento de toda à sociedade, com a geração de emprego, rendas, 
tributos ao Estado, entre outros benefícios49.

49 TRIBUNAL DE JUSTIçA DO RIO GRANDE DO SUL. APELAçãO CÍVEL No 70037490273. 
Décima Segunda Câmara Cível. Relator: Umberto Guaspari Sudbrack. Julgado em: 02/09/2010 e 
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO RIO GRANDE DO SUL. APELAçãO CÍVEL No 70025756552. 
Décima Segunda Câmara Cível. Relator: Umberto Guaspari Sudbrack. Julgado em: 18/02/2009.
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Outros julgados50, não mencionam, mas colocam em prática o ensinamento 
já mencionado de Pontes de Miranda, mostrando necessidade de relacionar e 
adaptar mutuamente a livre concorrência com o desenvolvimento nacional. É o 
caso, por exemplo, no qual, em uma ponderação, a livre concorrência é suprimida 
por meio de um tabelamento de preços, em prol da busca de um desenvolvimento 
regional e nacional, ou seja, na persecução dos objetivos fundamentais do país. 
Julgado este que, permissa vênia, não se concorda, por não crer ser possível uma 
fixação de preços pelo Poder Público na Ordem Constitucional de 1988. Mas, 
não podemos deixar de enaltecer o quanto a ponderação dos princípios no caso 
concreto foi bem fundamentada.

Enfim, o que se percebe é que a jurisprudência ainda é incipiente em 
analisar as consequências desenvolvimentistas que a violação a livre iniciativa pode 
ocasionar, ou seja, se limita muito mais em analisar os casos que lhe são submetidos 
do que ter a real noção das consequências das violações perpetradas.

5 NOTAS CONCLUSIVAS

Por meio do presente artigo, se buscou analisar de forma aplicada o 
fenômeno da constitucionalização do direito, em especial, no que tange ao Direito 
Econômico, a economia e a liberdade do mercado.

Se observou que a segurança jurídica é um princípio fundamental 
no Direito Brasileiro, sendo o mesmo uma cláusula pétrea e sendo fator de 
estabilidade social. A existência do mesmo serve como aporte para estabilidade 
social e de mercado, garantindo, assim, segurança para investimentos no país e 
para a celebração de contratos mercantis. Ainda, a referida segurança traz como 
consequência o maior número de relações bilaterais, galgado basicamente na 
segurança que preceitua o cumprimento dos contratos e do princípio do Pacta Sund 
Servanda, cujo significado é de que o pactuado deve ser cumprido. O mencionado 
princípio se consubstancia como um direito fundamental garantidor da estabilidade 
das relações sociais, estando este previsto e salvaguardado pelo texto constitucional

Corroborando com a necessidade da segurança jurídica, tem-se que 
o mencionado princípio constitucional está umbilicalmente ligado com a 
estabilidade das relações sociais e com a existência de instituições jurídicas fortes, 
que são necessárias para o estabelecimento de relações éticas dentro do capitalismo. 

50 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIçA. MANDADO DE SEGURANçA No 11862 / DF. 
Primeira Seção. Relator: Ministro Luiz Fux. Julgado em: 22/04/2009.
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Isto porque, no mercado concorrencial existe uma desconfiança que os padrões 
éticos não serão respeitados, o que desencadearia em práticas prejudiciais dentro do 
mercado e o não desenvolvimento adequado da nação em razão de distorções do 
mercado. Por isso, peremptório se faz a necessidade de instituições jurídicas fortes, 
obrigarem os players do mercado a agirem eticamente e garantir, consequentemente, 
o desenvolvimento adequado do país.

Continuamente, se analisou o fenômeno da constitucionalização do 
direito e seus aspectos gerais, seguidamente, se analisando a Ordem Econômica 
insculpida na constituição e alguns de seus princípios norteadores, princípios estes 
que influem diretamente no controle da concorrência. Em que pese esses princípios 
por si só, já servirem como normas para estabelecer limites ao poder econômico, 
imperioso se faz a existência de normas que melhor delimitem os crimes contra a 
livre concorrência.

Isto porque, se não for feito isto, ter-se-á um “déficit democrático”, uma 
vez que, caberá ao judiciário e não ao poder legislativo, democraticamente eleito, 
estabelecer parâmetros concretos para aplicação da lei. Deve-se pesar também o 
fato da segurança jurídica necessária às relações privadas, uma vez que, necessário 
conhecer as regras do mercado antes de se aventurar no mesmo e não deixar que as 
regras “surjam” das decisões judiciais em cada caso concreto.

Continuamente, a constituição e seus princípios apresentam conceitos 
jurídicos válidos, porém abertos e abstratos, que podem apresentar uma 
plurisignificancia e não dar concretude as normas insculpidas no texto constitucional.

Tem-se, também, que pela ordem econômica insculpida na Constituição, 
que é o Estado que disciplina, por meio de regras, o mercado, assegurando, assim, 
o funcionamento do sistema econômico capitalista. Isto porque, para o real 
desenvolvimento, necessário respeito a padrões éticos dentro do capitalismo, que 
não são praticados voluntariamente, mas tão somente com instituições fortes, 
podendo elas ser jurídicas e reguladoras. O mesmo também protege o mercado, 
quando previne e reprime a prática de atos que limitem ou inviabilizem a livre 
iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor.
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Um exame sobre a relação entre tributação e desenvolvimento
sob  a  óptica  da  teoria  de  Amartya  Sen

Luiz Felipe Monteiro Seixas

1 INTRODUçãO
 

Com o advento do Estado de Bem-Estar Social (Welfare State), na 
primeira metade do século XX, a importância da qualidade de vida dos indivíduos 
passou a ser o principal escopo da atividade estatal, sobretudo no que diz respeito 
às suas políticas públicas. Mesmo na atualidade, com as diversas alterações relativas 
aos modelos de Estado adotados, o bem-estar do indivíduo permanece sendo um 
dos objetivos (se não o principal objetivo) a ser buscado pelo Estado. Nesse sentido, 
a ideia de bem-estar da sociedade está intrinsecamente ligada ao conceito de 
desenvolvimento, já que este representa um critério qualitativo no que diz respeito 
ao nível de bem-estar.

Em virtude da importância da qualidade do bem-estar da sociedade, 
os economistas vêm discutindo diversos modelos teóricos relativos ao estudo do 
desenvolvimento. Atualmente, uma das teorias que mais tem ganhado relevo 
é a proposta pelo economista Amartya Sen, professor da Harvard University e 
Prêmio Nobel em Economia. Conforme será demonstrando, o mérito da teoria 
do desenvolvimento de Sen está em utilizar diversas variáveis até então pouco 
empregadas na análise do processo do desenvolvimento. Aliado a isso, Amartya Sen 
relaciona o conceito de desenvolvimento com a ideia da liberdade, demonstrando 
uma fundamental conexão existente entre ambos. Por discutir critérios que não são 
eminentemente econômicos, Sen, por meio de sua abordagem teórica, consegue 
criar uma interface que permite analisar diversos institutos sob o prisma de sua 
teoria do desenvolvimento. 
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Nesse sentido, a proposta do presente trabalho é discutir a relação 
existente entre tributação e desenvolvimento, partindo das premissas teóricas 
elaboradas por Amartya Sen. Conforme será demonstrado, a tributação possui 
um papel fundamental no processo de desenvolvimento, seja permitindo-o ou 
dificultando-o. Dessa maneira, e para melhor compreender a análise que será 
empreendida, o trabalho foi estruturado da seguinte forma: inicialmente serão 
discutidos elementos introdutórios relativos ao conceito de desenvolvimento, 
partindo da análise clássica para, em seguida, apresentar a teoria de Amartya Sen; 
num segundo plano, a investigação direciona-se exclusivamente para a relação entre a 
tributação e o desenvolvimento, sendo apresentados conceitos econômicos relativos 
ao papel da tributação para a sociedade, uma análise simplificada sobre como a 
legislação brasileira encara a referida relação, algumas propostas de conexões entre a 
teoria do desenvolvimento de Amartya Sen e o fenômeno tributário e, por fim, um 
breve estudo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito dos limites 
da tributação e sua relação com a perspectiva do desenvolvimento apresentada.
 
2 A TEORIA DO DESENVOLVIMENTO DE AMARTYA SEN: UMA 
INTRODUçãO

Este primeiro tópico, de caráter introdutório, inicialmente discute o 
conceito de desenvolvimento (conjuntamente com o conceito de crescimento 
econômico), partindo dos modelos clássicos desenvolvidos pela Economia, bem 
como destacando a importância do Estado e do mercado para o desenvolvimento. 
Em seguida, será apresentada, de maneira resumida, a teoria do desenvolvimento 
elaborada por Amartya Sen, indicando as suas particularidades e principais aspectos, 
sobretudo no que diz respeito à relação entre desenvolvimento e liberdade. Dessa 
maneira, partindo das premissas iniciais propostas neste tópico é que será elaborado, 
no tópico subsequente, um exame crítico acerca da relação entre tributação e 
desenvolvimento, enfocando aspectos jurídicos e econômicos relativos aos dois 
institutos, bem como discutindo a relação entre tributação e desenvolvimento 
segundo a teoria de Amartya Sen.

2.1 CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Numa simplificação, pode-se afirmar que a teoria do desenvolvimento 
econômico busca trabalhar modelos teóricos e empíricos para analisar o que 
representa o desenvolvimento, como alcançar tal desenvolvimento e como medir o 
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grau de desenvolvimento de determinado país. Inicialmente, é necessário fazer uma 
distinção entre “crescimento econômico” e “desenvolvimento econômico”.  

A Economia propõe que o crescimento econômico está relacionado a 
um salto quantitativo do nível de riqueza da sociedade, podendo ser representado 
pelo aumento do PIB e/ou do nível de renda do país.  Entretanto, tal critério, 
muitas vezes, não é suficiente para analisar se, de fato, houve uma melhora no 
padrão de vida da sociedade, em outras palavras, se houve um ganho de bem-estar1. 
Isso porque o crescimento econômico não está atrelado à distribuição de renda, 
existindo países com índices de crescimento econômico elevado, mas altas taxas de 
desigualdade socioeconômica, como, por exemplo, a Índia e a China. 

Em virtude das limitações encontradas no critério do crescimento 
econômico, os economistas desenvolveram o critério do desenvolvimento 
econômico. Este preocupa-se com o aspecto qualitativo, analisando a melhoria 
real no bem-estar de uma sociedade. Para tanto, além de utilizar critérios como 
PIB e nível de renda, o desenvolvimento econômico trabalha como índices de 
longevidade e de natalidade, emprego, educação, distribuição de renda etc. Até 
mesmo a variável ambiental pode ser utilizada como na análise do desenvolvimento 
econômico de um país2. 

Na atualidade, sobretudo após os anos 1990, os estudos relacionados 
ao desenvolvimento econômico aprofundaram sua análise enfocando a variável 
humana. É dessa época a criação do famoso IDH – Índice de Desenvolvimento 
Humano – que teve como um dos criadores Amartya Sen, em conjunto 
com o economista Mahbub ul Haq. O IDH é um índice que mede o grau de 
desenvolvimento humano de determinado país, pautando-se por três critérios, o 
PIB per capita, a taxa de longevidade e o nível de educação, sendo amplamente 

1 Conforme o Report on the World Social Situation elaborado pela Organização das Nações Unidas em 
2005: “Economic growth alone is not a panacea, as the level of inequality can be a determining factor 
in the impact growth has on poverty reduction. Overcoming inequalities requires an investment 
in people, with priority given to enhancing educational attainment, skill development, health care 
and overall well-being, and to expanding and improving opportunities for quality employment”. 
UNITED NATIONS. The Inequality of Predicament – Report on the World Social Situation. New 
York: United Nations, 2005, p. 26. Disponível em: <http://www.un.org/esa/socdev/rwss/docs/2005/
rwss05.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2012.
2 Para uma análise aprofundada acerca da distinção entre “crescimento econômico” e “desenvolvimento 
econômico” vide: NUSDEO, Fábio. Desenvolvimento econômico – Um retrospecto e algumas 
perspectivas. In: SALOMãO, Calixto (Coord.). Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 11-24; NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao direito econômico, 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 349-367.
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utilizado no âmbito da Organização das Nações Unidas na análise do nível de 
desenvolvimento dos países. Posteriormente, será feita uma breve análise da relação 
entre carga tributária e IDH.
 
2.2 O PAPEL DO ESTADO E DO MERCADO NA PROMOçãO DO 
DESENVOLVIMENTO

Regra geral, tanto o Estado quanto o mercado contribuem para a 
promoção do desenvolvimento econômico, ao menos num país orientado pela 
livre iniciativa e por uma economia capitalista, como é o caso do Brasil. Em maior 
ou menor grau, ambas as instituições permitem um ganho de bem-estar para a 
sociedade. 

A atuação do Estado em prol do desenvolvimento se mostra mais patente 
e, de certa maneira, é a visão predominante no contexto político do Brasil. Ao 
Estado são atribuídas as funções de prover educação e saúde de qualidade para a 
população, e pelos menores “preços” possíveis. E assim o dever ser, em virtude da 
essencialidade dos serviços em questão. Apesar de ser permitido à iniciativa privada 
explorar tais serviços, por eles estarem relacionados ao próprio nível de bem-estar 
da sociedade, o Estado é, ao menos em tese, a principal instituição apta a fornecê-
los a uma ampla parcela da população, sem criar distinções nem limitações para os 
usuários. 

Por outro lado, o mercado (e, principalmente, os agentes econômicos 
que nele atuam) também possui um papel fundamental na promoção do 
desenvolvimento econômico. Conforme explicado anteriormente, o Brasil adotou 
o modelo de economia capitalista, pautado na liberdade de iniciativa. Nesse 
sentido, é no mercado que encontramos o principal meio de geração de emprego 
e circulação de renda, importantes critérios na aferição do desenvolvimento, em 
particular o grau de emprego formal e profissionalização e o nível de distribuição de 
renda de uma determinada sociedade. Além disso, o mercado também poderá atuar 
no fornecimento dos serviços básicos da população (saúde, educação, segurança, 
previdência etc.), a depender do grau de eficiência na atuação do Estado. Neste 
último exemplo, caso o Estado se isente ou forneça de maneira deficitária os referidos 
serviços, é necessário ao menos uma intervenção no sentido de fiscalizar a atuação 
do mercado e dos agentes econômicos, para que estes não criem distorções ou 
desigualdades na sociedade, visando apenas o seu próprio interesse3. Não obstante 

3 É nessa perspectiva que encontramos a expressão “Estado regulador”.
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as colocações, reitera-se aqui o papel do mercado na promoção do desenvolvimento 
econômico, inclusive devido à sua importância para a própria manutenção do 
Estado. É no mercado, nos agentes econômicos que nele atuam (indivíduos e 
empresas) que o Estado retira sua principal fonte de renda, por meio da tributação.

2.3 AMARTYA SEN E A PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO
COMO  LIBERDADE

 Em sua obra “Desenvolvimento como liberdade”, Amartya Sen propõe 
uma nova perspectiva para a análise do papel do desenvolvimento para a sociedade. 
Para Sen, o desenvolvimento possui como principal objetivo promover a expansão 
da liberdade, ou, como prefere o autor, das liberdades substantivas. É através da 
promoção do desenvolvimento que se torna possível remover as principais fontes 
de privação de liberdade, quais sejam: pobreza e tirania, carência de oportunidades 
econômicas, serviços públicos deficitários e interferência excessiva de Estados 
repressivos4.

Aliada a essa perspectiva, e valendo-se de um movimento cíclico, é 
por intermédio da expansão das liberdades substantivas que torna-se possível a 
promoção do desenvolvimento. Nesse sentido, as liberdades são, ao mesmo tempo, 
um fim e um meio para a geração do desenvolvimento5. Dentro desse contexto, 
Amartya Sen elabora o conceito de liberdades instrumentais, divididas em cinco 
tipos distintos: 1) liberdades políticas; 2) facilidades econômicas; 3) oportunidades 
sociais; 4) garantias de transparência e; 5) segurança protetora. As liberdades políticas 
dizem respeito à efetiva possibilidade de participação política dos indivíduos nas 
decisões do governo, discutindo o real grau de eficiência dos chamados “direitos 
políticos”, num ambiente democrático. As facilidades econômicas estão relacionadas 
à real disponibilidade que os indivíduos possuem para dispor de seus recursos 
econômicos, a depender das condições de troca existentes, como preços e regulação 
dos mercados. As chamadas oportunidades sociais envolvem o oferecimento de 
serviços como educação, saúde etc., de maneira a proporcionar requisitos mínimos 
de caráter social destinados a manutenção e participação dos indivíduos na 
sociedade. As garantias de transparência discutem o nível de clareza nas relações 
sociais, debatendo a transparência no ambiente governamental (como forma de 
inibir ou diminuir a corrupção), bem como nas relações privadas, de maneira a 

4 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Trad. Lauro Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2000, p. 18.
5 Ibid., p. 52.
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coibir transações ilícitas. Por fim, a segurança protetora busca garantir um grau 
mínimo e digno de sobrevivência para a população, por intermédio da seguridade 
social, atuando em campos como previdência, desemprego e diminuição dos índices 
de mortalidade e fome/subnutrição6. A relação entre as liberdades instrumentais e 
a tributação será discutida posteriormente.

Uma das reflexões propostas por Amartya Sen é de que as liberdades 
instrumentais, além de serem os meios e os fins do desenvolvimento, possuem 
interrelações, complementando-se e potencializado-se entre si. Nesse sentido, é por 
meio de um nível de educação adequado que o indivíduo poderá ter uma melhor 
compreensão de seus direitos e de sua possibilidade de participação política; por 
outro lado, num ambiente de baixa ou restrita participação democrática, torna-
se dificultoso o processo que permite os indivíduos de discutirem e definirem as 
políticas sociais e assistenciais, limitando o desenvolvimento da educação, saúde, 
saneamento básico etc7.

Reforçando ponto discutido no tópico anterior, Sen também destaca o 
papel do mercado para a promoção do desenvolvimento. Nesse sentido, negar a 
importância do mercado para o processo de desenvolvimento seria, no mínimo, 
ingênuo. É no mercado que se encontra o principal mecanismo a geração de riqueza 
e renda da sociedade, permitindo a ampliação das oportunidades econômicas 
dos indivíduos8. Nesse sentido, a liberdade de transação é condição inerente ao 
modelo de desenvolvimento defendido pelo autor. Segundo Sen, “[...] Políticas que 
restringem oportunidades de mercado podem ter o efeito de restringir a expansão 
de liberdades substantivas que teriam sido geradas pelo sistema de mercado, 
principalmente por meio da prosperidade econômica geral”9.

Em sua proposta teórica, Sen elabora uma nova abordagem para a análise 
do crescimento e desenvolvimento econômicos, ou melhor, amplia e aperfeiçoa os 
critérios até então discutidos e utilizados na Economia, centrando sua investigação 
em elementos reais, que permitem uma análise de fundo a respeito da melhoria 
na qualidade de vida dos indivíduos, qualidade esta, como já demonstrado, que 
envolvem diferentes aspectos, desde o nível educacional e a qualidade da saúde 
pública ofertada até o acesso/possibilidade de participação política.

6 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Trad. Lauro Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2000, p. 55-57.
7 Ibid., p. 55-58.
8 Ibid., p. 41.
9 Ibid., p. 41.
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3 SOBRE A RELAçãO ENTRE TRIBUTAçãO E DESENVOLVIMENTO

Neste tópico serão trabalhados pontos específicos referentes à relação 
entre desenvolvimento e tributação. Sem pretensão de exaurir o tema, propõe-se, 
inicialmente, uma breve introdução sobre as funções e objetivos econômicos da 
tributação, consoante discutido no âmbito da Ciência das Finanças, destacando 
como a tributação contribui para o desenvolvimento; em seguida, será feita uma 
análise relativa ao tratamento do desenvolvimento e da tributação conforme previsto 
na legislação brasileira; logo após, propõe-se uma análise no sentido de discutir a 
relação entre a tributação e as liberdades instrumentais, relacionadas à teoria do 
desenvolvimento de Amartya Sen e já detalhadas em tópico pretérito; logo após, 
empreende-se uma reflexão no sentido de comparar a carga tributária e o Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH); por fim, analisa-se um julgado do Supremo 
Tribunal Federal que, mesmo de forma tangencial, propõe discussões relativas 
aos limites da tributação, e como tais limites se coadunam com a perspectiva do 
desenvolvimento discutida no decorrer deste trabalho.

3.1 FUNçÕES E OBJETIVOS ECONÔMICOS DA TRIBUTAçãO

De maneira objetiva, é por intermédio da tributação que o Estado 
obtém a receita necessária para financiar suas atividades básicas (saúde, educação, 
segurança pública, previdência social, infraestrutura etc.). Nesse sentido, dentre as 
fontes de receita à disposição do governo (v.g., empresas estatais, títulos da dívida 
pública etc.) a tributação se mostra como o mecanismo mais apto e que maior 
arrecadação permite10. Em contrapartida, após a obtenção de receitas, o Estado 
alocará os seus recursos nas atividades que julgue essenciais para a manutenção da 
sociedade, objetivando o desenvolvimento econômico e social do país11. 

A tributação funciona como instrumento para a manutenção da política 
fiscal do Estado. A Ciência das Finanças analisa as funções básicas da política 
fiscal, apresentado-as sobre três diferentes perspectivas: a função alocativa, a função 

10 MARTINS, Marcelo Guerra. Tributação, propriedade e igualdade fiscal: sob elementos de direito & 
economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 115-116.
11 O objetivo econômico de obter receita por intermédio da tributação está relacionado com o que 
os tributaristas denominam de ”função fiscal” dos tributos. A “função fiscal” diferencia-se da “função 
extrafiscal” no sentido de que esta última, para além do caráter arrecadatório dos tributos, objetiva 
especificamente intervir na economia, tendo como exemplo clássico os incentivos fiscais destinados a 
promover o desenvolvimento socioeconômico.
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distributiva e a função estabilizadora12. A função alocativa está relacionada ao 
fornecimento de bens públicos pelo Estado, como, por exemplo, segurança pública. 
Regra geral, o mercado é ineficiente no fornecimento de bens públicos, sendo 
eles considerados uma das falhas de mercado13. Dessa maneira, cabe ao Estado 
garantir para a população o fornecimento de tais bens, e o custo no fornecimento é 
financiado pela tributação. Já a função distributiva funciona como um mecanismo 
estatal para redistribuir renda, sendo a tributação uma das formas de alcançar 
a redistribuição (as outras duas seriam a transferência direta e a concessão de 
subsídios14). A tributação de renda progressiva, na qual os indivíduos com maior 
capacidade econômica são mais tributados, enquanto àqueles com baixo nível de 
renda pagam pouco ou nenhum tributo, é um exemplo da função distributiva em 
uma política fiscal. Dessa maneira, a receita pública proveniente da população com 
alta renda servirá para financiar políticas públicas destinadas aos indivíduos com 
baixo nível de renda. Por fim, na função estabilizadora o Estado, utilizando as 
políticas monetária e fiscal, busca controlar/estabilizar as flutuações econômicas, de 
maneira a diminuir os níveis de desemprego e inflação, e manter altas as taxas de 
crescimento econômico do país.

Tais considerações relativas aos aspectos econômicos da tributação 
objetivam apenas fornecer uma visão macroscópica a respeito do instituto, 
destacando seu papel fundamental para o financiamento do Estado e como este 
pode se valer da política fiscal para solucionar problemas que afetam a sociedade.

3.2 DESENVOLVIMENTO E TRIBUTAçãO NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO
 

A relação entre desenvolvimento e tributação também encontra 
respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo no texto constitucional. 
Especificamente sobre o papel do desenvolvimento no Estado brasileiro, a 
Constituição Federal de 1988 determina, em seu artigo 3º, inciso II, que é objetivo 
fundamental da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento 
nacional15.

12 GIAMBIAGI, Fábio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças públicas – teoria e prática no Brasil, 3. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 10-15.
13 Ibid., p. 4-5.
14Ibid., p. 14. 
15 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...]. II – garantir o 
desenvolvimento nacional; [...].
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A referência ao termo desenvolvimento, empregado no sentido de 
permitir uma melhora qualitativa no nível de bem-estar da sociedade, é repetido 
diversas vezes no decorrer do texto constitucional, sendo mencionado, por exemplo, 
nos seguintes dispositivos: art. 5º, XXIX; art. 21, IX, XX; art. 23, parágrafo único; 
art. 43; art. 48, IV; art. 174, § 1º; art. 180; art. 182; art. 192, entre outros.

No que diz respeito à relação entre tributação e desenvolvimento prevista 
na Constituição Federal de 1988, merece destaque o disposto no art. 151, inciso I, 
que prevê a possibilidade de concessão de incentivos fiscais destinados à promoção 
do desenvolvimento econômico16.

Do ponto de vista jurídico, adotamos a perspectiva teórica que insere os 
incentivos fiscais como modalidade das chamadas “normas tributárias indutoras”, 
terminologia apresentada na obra seminal do tributarista Luis Eduardo Schoueri, 
Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. As chamadas normas tributárias 
indutoras e, dentre elas, os incentivos fiscais, são normas tributárias que, para além 
da função arrecadatória, objetivam, de alguma maneira, intervir na economia, 
seja corrigindo eventual falha de mercado (externalidades, concentração de poder 
econômico etc.)17, ou para a concretização de determinados princípios e objetivos 
previstos no ordenamento jurídico, dentre eles o desenvolvimento econômico18. 

O art. 43 da Carta Magna, que discute a possibilidade de criação das 
chamadas “Regiões Administrativas”, administradas por órgãos específicos, a 
exemplo da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) 
e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), destaca a 
possibilidade de concessão de incentivos fiscais destinados ao desenvolvimento 
econômico e à redução das desigualdades sociais da região beneficiada19.

16 Art. 151. É vedado à União: I – instituir tributo que não seja uniforme em todo o território 
nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a 
Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o 
equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País; [...].
17 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005, p. 73-74.
18 Ibid., p. 79.
19 Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo 
geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. [...]. 
§2º – Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: [...]. III – isenções, 
reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas.
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Em certo aspecto, a concessão dos incentivos fiscais representa a 
confirmação por parte do Estado de que a carga tributária pode, em determinados 
casos, ser um obstáculo à atividade econômica, bem como atribui ao mercado e aos 
agentes econômicos o papel de instrumentos para a promoção do desenvolvimento. 
No entanto, em virtude do Estado depender dos recursos provenientes da tributação 
para a manutenção de suas próprias atividades, os incentivos fiscais não podem ou, 
ao menos, não deveriam ser concedidos sem um mínimo de previsibilidade acerca 
dos seus benefícios para a sociedade e impactos para o orçamento. Tanto é assim 
que a Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), determina que a administração pública estime o impacto orçamentário 
relacionado à concessão de incentivos fiscais, bem como indique eventuais fontes 
de receitas que possibilitem uma compensação20.

Numa simplificação, no que diz respeito à tributação, a problemática 
que deve ser equalizada é “necessidade de arrecadação” versus “desenvolvimento 
econômico”. Conforme demonstrado, o Estado necessita da receita para a sua 
manutenção, receita essa obtida por meio da tributação. Por outro lado, a tributação 
não pode ser gravosa ao ponto de prejudicar o exercício da atividade econômica, 
e, por conseguinte, do mercado. Destaque-se, ainda, que sem mercado não há 
tributação, já que o Estado não teria como obter receita. 

20 Lei Complementar nº 101/01, Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no 
anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; II – estar acompanhada de medidas de compensação, 
no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. §1º A 
renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter 
não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. §2º Se 
o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer 
da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas 
referidas no mencionado inciso.
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3.3 TRIBUTAçãO, DESENVOLVIMENTO E LIBERDADES 
INSTRUMENTAIS

Retomando o tópico referente às liberdades instrumentais, conforme o 
modelo de desenvolvimento proposto por Amartya Sen, é possível realizar uma 
breve reflexão envolvendo a tributação e tais liberdades. A ideia é propor um 
diálogo entre a tributação e elementos da teoria de Sen, de maneira a permitir uma 
análise, mesmo que simplificada, sobre o papel da tributação para o processo de 
desenvolvimento e a repercussão das liberdades instrumentais na política tributária. 
Vejamos.

Primeiramente, é possível relacionar o papel das liberdades políticas sobre a 
tributação. Se, em última instância, somos nós, indivíduos, que escolhemos quanto 
e como seremos tributados, a participação política e um ambiente democrático são 
extremamente desejáveis para se discutir os rumos da política fiscal elaborada pelo 
governo. Nesse sentido, é possível inferir que uma maior e melhor participação da 
população no processo democrático permitem, em certo grau, elaborar um sistema 
tributário mais eficiente, justo e racional. 

Num segundo plano, a relação entre a tributação e as facilidades econômicas 
surge no sentido de que a primeira não pode se constituir como um óbice por 
demais dificultoso no que diz respeito à capacidade dos indivíduos disporem de 
seus recursos econômicos. Nesse sentido, uma tributação excessiva pode limitar o 
nível dos indivíduos de disporem de sua renda, influenciando nos níveis de preços, 
no consumo etc. Em outra perspectiva, a carga tributária não podem ser por demais 
onerosa de maneira a limitar a ou prejudicar as relações de troca no mercado, 
sob pena de tolher ou prejudicar a fluência de outras liberdades básicas, e, por 
conseguinte, o processo de desenvolvimento. Consoante explanado anteriormente, 
o próprio Estado brasileiro considera que a tributação pode se constituir como um 
óbice para o desenvolvimento, tanto é assim que permite a concessão de incentivos 
fiscais destinados à promoção do desenvolvimento econômico e redução das 
desigualdades sociais e regionais.

No que diz respeito às oportunidades sociais, e a análise também é extensível 
à segurança protetora, o papel da tributação nesses casos diz respeito ao seu próprio 
objetivo fundamental, qual seja, obter receita para a manutenção dos serviços 
essenciais oferecidos pelo Estado. Dessa maneira, a tributação deve ser calibrada de 
maneira a permitir o financiamento adequado das políticas públicas praticadas pelo 
Estado, em áreas como educação, saúde, saneamento básico, políticas assistenciais 
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etc. No entanto, é comum que o Estado, sob a justificativa de necessitar de recursos 
para financiar seus serviços essenciais, aumente em demasia a carga tributária, o 
que, consoante demonstrado anteriormente, pode resultar num impacto negativo 
na fluência de outras liberdades. Nesse sentido, muitas vezes a problemática reside 
na racionalidade (ou não) do gasto público (e aí o problema passa a ser financeiro, e 
não meramente tributário), o que nos permite indagar qual o grau de eficiência em 
se aumentar a tributação num cenário em que o Estado não controla, ou controla 
de maneira ineficiente, sua receita.

Por fim, sobre a relação entre a tributação e as garantias de transparência, 
destaca-se a necessidade de clareza sobre os valores arrecadados pelo governo, de 
maneira a permitir aos indivíduos enxergarem o real impacto da tributação sobre 
os diferentes fatos econômicos, como o consumo ou o exercício de determinada 
atividade econômica (cabe aqui lembrar que a transparência é um dos requisitos 
para um bom sistema tributário, conforme apontado anteriormente). Nesse sentido, 
mostra-se por demais pertinente no ambiente institucional atual a regulamentação 
do disposto no art. 150, §5º, da Constituição Brasileira, que prevê a necessidade de 
esclarecimento dos consumidores acerca dos tributos incidentes sobre mercadorias e 
serviços. Por outro lado, a própria complexidade e burocracia do sistema tributário 
brasileiro também estão relacionadas com um déficit de transparência, prejudicando 
o exercício e desenvolvimento de diversas atividades econômicas.
 
3.4 CARGA TRIBUTÁRIA E IDH

Uma outra reflexão pertinente, também resultado da teoria do 
desenvolvimento elaborada por Sen, diz respeito à relação entre a carga tributária 
e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Conforme explanando 
anteriormente, o IDH é um índice criado por Amartya Sen, em conjunto com o 
economista paquistanês Mahbub ul Haq, que, na sua composição, leva em conta 
três principais fatores: o PIB per capita, a taxa de longevidade e o nível de educação 
da população, variando de 0 a 1, sendo que quanto maior o valor, melhor será o 
desenvolvimento humano do país. Atualmente o IDH é amplamente utilizado no 
âmbito da Organização das Nações Unidas, sobretudo pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que anualmente elabora o Relatório 
de Desenvolvimento Humano (no original, Human Development Index Report), 
documento que permite uma análise comparativa do IDH de diversos países. De 
início, cabe destacar que o IDH, apesar de suas limitações, permitir aferir, com 
critérios objetivos e num único indicador, diferentes elementos que repercutem 
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no nível de desenvolvimento de determinado país, servindo como importante 
instrumento de concretização da proposta teórica de desenvolvimento elaborada 
por Amartya Sen.

A carga tributária é o resultado da soma de todos os tributos que 
incidem sobre a riqueza produzida pelo país, dividida pelo Produto Interno Bruto. 
Segundo relatório elaborado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário 
(IBPT), e tomando por base dados divulgados pela Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 2009 o Brasil figurava como o 14º 
país com maior carga tributária, sendo esta de 34,5%21.

A reflexão que a teoria do desenvolvimento de Amartya Sen nos permite 
empreender diz respeito ao fato de que, num cenário ideal, a carga tributária deve 
possuir uma relação de equidade ou paridade com o IDH. Sendo a tributação 
o principal meio de financiamento dos bens e serviços disponibilizados pelo 
Estado, é de se pressupor que uma alta carga tributária implica num nível ótimo 
relativamente aos bens e serviços ofertados (o Estado fornece bens e serviços numa 
maior e melhor qualidade). Em outras palavras, num cenário ideal, quanto maior a 
carga tributária melhor deve ser o IDH.  

Nessa perspectiva, taxar a carga tributária como sendo excessiva torna-se 
um conceito relativo, e que possui como um dos fatores determinantes exatamente 
o grau de desenvolvimento do Estado analisado. Mesmo num país com uma alta 
carga tributária, se ele oferta aos seus cidadãos acesso à bens públicos e serviços de 
qualidade, é esperado que a carga tributária seja alta, exatamente para que consiga 
obter as receitas públicas necessárias para financiar tais atividades. Numa análise 
preliminar, no mesmo relatório elaborado pelo IBPT, a Suécia figura como o 2ª país 
com maior carga tributária, correspondente à 46,4%. Em contrapartida, segundo o 
Relatório de Desenvolvimento Humano 2010, elaborado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Suécia se encontrava na 9ª colocação 
entre os países com maior IDH. O Brasil, por outro lado, não obstante a carga 
tributária acima referida, figura no 73º lugar22. 

21 AMARAL, Letícia Mary Fernandes do. Brasil sob no ranking dos países com maior carga tributária. 
Disponível em: <http://ibpt.com.br/img/_publicacao/13891/189.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2012.
22 PROGRAMA DAS NAçÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Relatório de 
Desenvolvimento Humano 2010 – Edição do 20º Aniversário. New York: Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento, 2010, p. 151-152. Disponível em: <http://hdr.undp.org/en/media/
HDR_2010_PT_Complete_reprint.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2012.
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Obviamente que a relação existente entre a carga tributária e o IDH 
não permite uma análise exaustiva de todos os diversos aspectos que repercutem 
no nível de desenvolvimento do país (há, por exemplo, o nível de eficiência 
relativo ao gasto público, a corrupção, o desvio de dinheiro público, entre outros). 
No entanto tal relação serve como um indicativo, ao menos preliminar, sobre 
a realidade socioeconômica do país em análise, fornecendo argumentos que 
permitem a discussão sobre uma possível reforma fiscal, de maneira a tornar viável 
a elaboração de um ponto de equilíbrio entre a tributação e a eficiência do gasto 
público, sobretudo no que diz respeito ao gasto público destinado a promover o 
desenvolvimento da sociedade.

3.5 BREVES CONSIDERAçÕES SOBRE A RELAçãO ENTRE
TRIBUTAçãO E DESENVOLVIMENTO NO ÂMBITO DA 
JURISPRUDÊNCIA   DO   STF 

Como última reflexão a respeito da relação entre tributação e 
desenvolvimento, apresentamos um julgado do Supremo Tribunal Federal que 
discute a relação entre tributação, efeito confiscatório e liberdades instrumentais 
dos indivíduos. O caso versava sobre a constitucionalidade da Lei n. 8.846/1994, 
que previa a possibilidade do Fisco instituir multa tributária de 300% sobre o valor 
do bem ou serviço prestado, quando o contribuinte não emitisse a respectiva nota 
fiscal ou documento equivalente23. 

23 [...] É cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo Tribunal 
Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio constitucional da não 
confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da Constituição da República. Hipótese que versa o 
exame de diploma legislativo (Lei 8.846/94, art. 3º e seu parágrafo único) que instituiu multa fiscal 
de 300% (trezentos por cento). – A proibição constitucional do confisco em matéria tributária - ainda 
que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações 
tributárias – nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão 
governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo 
ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela 
insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de 
atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas. – O 
Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da definição do “quantum” 
pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir imoderadamente, pois a atividade governamental 
acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro 
parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais. [...]. BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.075/DF, Tribunal 
Pleno, Relator Ministro Celso de Mello, Julgamento 17.06.1996 (DJ 24/11/2006).
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A decisão do STF expõe seu entendimento sobre o princípio do não 
confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal de 198824. Não obstante 
a particularidade do caso em análise, o STF elaborou um critério preliminar 
que permite investigar quando determinado tributo possui caráter confiscatório. 
Para tanto, o Supremo Tribunal Federal leva em conta características também 
encontradas na perspectiva desenvolvimentista elaborada por Amartya Sen, 
sobretudo no que diz respeito às liberdades instrumentais. Nesse sentido, para o 
STF qualquer tributo que interfira em demasia na esfera econômica do contribuinte, 
prejudicando a manutenção de sua sobrevivência digna, a sua liberdade profissional 
ou de suas necessidades vitais básicas, terá efeito confiscatório, sendo, portanto, 
inconstitucional. 

Aqui, a relação do julgado com a teoria do desenvolvimento de Sen 
apresenta-se no sentido já apontado no decorrer deste trabalho: a tributação não 
pode ser por demais onerosa a ponto de prejudicar ou limitar a liberdade dos 
indivíduos (o termo liberdade aqui é utilizado na acepção seniana, englobando os 
diversos elementos já discutidos). Sob uma outra perspectiva: não pode o Estado, 
sob a justificativa de promover o desenvolvimento, aumentar a carga tributária 
desproporcionalmente, o que pode resultar exatamente no efeito contrário ao 
pretendido. 

Apesar da decisão do STF não utilizar parâmetros objetivos de maneira 
a determinar quando um tributo possuirá efeito confiscatório (o que dependerá do 
caso concreto), ela aponta um norte no que diz respeito aos critérios que devem ser 
levados em conta na realização de tal análise.

4 CONSIDERAçÕES FINAIS 

Em sua abordagem teórica, Sen nos apresenta uma nova visão do 
desenvolvimento e como ele está conectado como os mais diversos institutos e 
políticas realizadas pelo Estado. Para nós, a ênfase dada à tributação se justifica 
devido à importância dos tributos para o financiamento do governo e, num sentido 
amplo, para a própria vida em sociedade.

Dessa forma, torna-se necessário iniciar uma reflexão acerca da 
relação entre tributação e desenvolvimento, com destaque para a teoria do 
desenvolvimento elaborada por Amartya Sen. Nesse sentido, os estudos relativos ao 

24 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...]. IV – utilizar tributo com efeito de confisco.



86

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

Direito e Economia (Law and Economics) oferecem importantes subsídios teóricos 
e empíricos que podem ser empreendidos na investigação da matéria.

Sob outra perspectiva, a moderna teoria do desenvolvimento (assim como 
o Direito e Economia) permite ampliar o próprio leque de visão da tributação, 
dotando-a de uma perspectiva multidisciplinar que atente não só para a obtenção 
de receita, mas para as questões envolvendo a eficiência no gasto público e sua 
relação com o desenvolvimento. 

A tradição tributária brasileira foi, por muito tempo, dotada de uma 
natureza insular, com a influência direta do positivismo jurídico, que encarava o 
Direito como uma ciência autônoma, sem haver uma preocupação imediata com 
os demais sistemas sociais, como a Economia, a Política e a Moral. Exatamente em 
razão dessa tradição houve uma dissociação entre o Direito Tributário e as Finanças 
Públicas. Tal dissociação representou (e, em certa medida, ainda representa) um 
grave déficit para o pesquisador do Direito Tributário, posto que este passou a 
analisar o fenômeno da tributação apenas sob uma óptica formalista/estruturalista, 
sem se preocupar com os fins (ou a função) dos tributos. Nesse sentido, os estudos 
contemporâneos relativos à tributação devem buscar reflexão multidisciplinar, 
propondo novas metodologias e abordagens (como as teorias do desenvolvimento e 
o Direito e Economia) para estudar e aperfeiçoar o ordenamento jurídico tributário. 
Importa notar, também, a relevância dos estudos estatísticos e econométricos para 
a análise de determinado fenômeno jurídico (a exemplo da tributação), permitindo 
elaborar modelos de predição e conclusão sobre certas políticas tributárias 
desenvolvidas pelos legisladores/administradores públicos, sobretudo para avaliar o 
seu grau de eficácia e as implicações de tais políticas no plano fático.

Para aqueles agentes públicos que lidam como o Direito Tributário no seu 
cotidiano, em particular os legisladores, administradores públicos e magistrados, tal 
perspectiva multidisciplinar funciona como um elemento de racionalidade a mais 
na tomada de decisões que envolvam a tributação.
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O acesso à energia elétrica no Brasil sob a ótica 
do   desenvolvimento   como   liberdade

Hellen Priscilla Marinho Cavalcante

1 INTRODUçãO

Em termos históricos, é possível afirmar que a terminação “desenvolvi-
mento” entrou em cena a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, quando uma 
série de acordos e tratados internacionais fomentaram a sua inclusão na pauta dos 
assuntos debatidos entre os países. Conforme a Carta das Nações Unidas1, o cami-
nho para a obtenção do dito desenvolvimento inclui a paz e a segurança, as quais 
tornam possível que a sociedade progrida tanto social quanto economicamente.

Em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos 
de solidariedade já despontavam no cenário internacional, incluindo-se aí o direi-
to ao desenvolvimento. Entretanto, à época ainda não existia uma definição legal 
universalmente aceita para o termo “desenvolvimento”, o que veio tomar forma a 
partir da Resolução 8.1 da 12ª Conferência Geral da Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) de 1962. No documento, 
está presente que o desenvolvimento deve abarcar os fatores econômicos e sociais, 

1 Art. 55 – Com o fim de criar condições de estabilidade e bem estar, necessárias às relações pacíficas 
e amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autode-
terminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão: a) níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e 
condições de progresso e desenvolvimento econômico e social; b) a solução dos problemas interna-
cionais econômicos, sociais, sanitários e conexos; a cooperação internacional, de caráter cultural e 
educacional; e c) o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais 
para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.
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bem como os valores morais e culturais que condicionam o florescimento do ser 
humano e de sua dignidade social2.

A então Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDHNU), 
em 1977, proclamou a existência do direito ao desenvolvimento, pela primeira vez, 
por meio da Resolução nº 4, XXXIII. Já com a Resolução nº 5, XXXV de 1979, a 
CDHNU estabeleceu que o direito ao desenvolvimento e a igualdade de oportuni-
dade são prerrogativas tanto das nações quanto dos indivíduos.

No entanto, apenas em 1982, a Assembleia Geral das Nações Unidas 
adotou a Resolução 37/199/18, a qual estatuiu o direito ao desenvolvimento como 
um direito humano inalienável3. A ONU consagrou tal direito em 1986, por meio 
da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento4, vinculando-o ao desenvolvi-
mento econômico, social, cultural e político. 

Nesse sentido, assevera-se que os objetivos gerais pretendidos pelo desen-
volvimento são a qualidade de vida, a liberdade e a oportunidade, além da redução 
da pobreza e do sofrimento humano. Essencialmente, o desenvolvimento procura 
recrudescer as oportunidades que os indivíduos possuem, tendo por finalidade a 
satisfação das necessidades e aspirações humanas5.

Por sua vez, no tocante à questão da energia elétrica, faz-se necessário, 
primeiramente, trazer à baila o seu conceito. Assim, energia elétrica refere-se à ca-
pacidade de uma corrente elétrica realizar trabalho, podendo ser obtida através da 
energia química ou da energia mecânica, em que turbinas e geradores transformam 
tais energias em energia elétrica6. Nesse sentido, não seria errado falar que a energia 

2 PEREIRA, Antônio Celso Alves; PEREIRA, João Eduardo de Alves. O direito à energia no contex-
to dos humanos. Sequência, Santa Catarina, 2006. Disponível em: <http://www.periodicos.ufsc.br/
index.php/sequencia/article/view/15091/13746>. Acesso em: 18 maio 2012. p. 37.
3 PEIXINHO, Manoel Messias; FERRARO, Suzane Andrade. Direito ao desenvolvimento como 
direito fundamental. CONPEDI, Belo Horizonte, 2007. Disponível em: <http://www.conpedi.org.
br/manaus/arquivos/anais/bh/manoel_messias_peixinho.pdf>. Acesso em: 18 maio 2012. p. 6960.
4 Art. 1º O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude do qual toda 
pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, 
cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais possam ser plenamente realizados.
5 DERNBACH, John C. Creating the law of environmentally sustainable economic development. 
Widener Law, Wilmington, 2011. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1791680>. Acesso em: 
18 maio 2012. p. 618.
6 Disponível em: <http://www.brasilescola.com/fisica/energia-eletrica.htm>. Acesso em: 14 jun. 
2012.
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e a humanidade caminham lado a lado. Ainda nos tempos primórdios, quando a 
descoberta das fontes energéticas atuais nem sequer representava uma possibilidade 
para o homem, lá estava ele utilizando a energia proveniente do fogo, a fim de 
proteger-se do frio, esquentar alimentos crus e fabricar utensílios para a caça.

Com o passar dos anos e o aperfeiçoamento das técnicas utilizadas pelo 
homem, atrelado às necessidades inerentes à sua própria sobrevivência, novas ma-
térias-primas passaram a ser utilizadas para a obtenção de energia. Conforme a 
história vem demonstrando, é válido afirmar que a posição de energia dominante 
varia de época para época, levando-se em consideração a matéria-prima ou o recur-
so natural adotado em determinado momento7. 

Quando se faz referência à cadeia de produção da eletricidade, tema tam-
bém do presente artigo, é necessário mencionar os três segmentos principais que são 
abrangidos: geração, que diz respeito à implantação de novas usinas; transmissão, 
relacionando-se com a expansão e a construção de novas interligações entre os sub-
sistemas, além do reforço da malha da rede básica; e distribuição, a qual envolve a 
instalação de equipamentos e a expansão da rede de média e baixa tensão, depen-
dente da evolução do consumo final8.

Em relação à demanda de energia elétrica em nosso país, observa-se que o 
setor industrial é o principal segmento do consumo, com uma previsão de consumo 
de 42% em 2030, enquanto que o setor residencial apresenta uma estimativa em 
torno de 26% no mesmo ano. Tal situação reflete as hipóteses de crescimento do 
nível de renda e do incremento de sua distribuição, além dos avanços que possam 
ser obtidos na área de eficiência energética. 

7 A história mostra que há sempre uma energia de referência ou dominante que orienta as trajetórias 
do setor energético, podendo ter reflexos significativos na economia como um todo. Qualquer pertur-
bação no mercado da energia dominante impacta os mercados de outros energéticos, o que poderia 
ser traduzido, à primeira vista, como um elevado grau de substituição entre energéticos. No entanto, 
se o peso relativo da energia dominante é muito grande, uma pequena perturbação pode afetar consi-
deravelmente outros mercados energéticos. COSTA, Ricardo Cunha da; PRATES, Cláudia Pimentel. 
O papel das fontes renováveis de energia no desenvolvimento do setor energético e barreiras à sua penetração 
no mercado. p. 8. Brasil: BNDES, 2005. Disponível em: <www.bndes.gov.br/conhecimento/bnset/
set2102.pdf >. Acesso em: 14 jun. 2012.
8 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Matriz Energética Nacional 2030. Disponível em: 
<http://www.mme.gov.br/spe/galerias/arquivos/Publicacoes/matriz_energetica_nacional_2030/Ma-
trizEnergeticaNacional2030.pdf >. Acesso: 27 maio 2012. p. 190.
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Não obstante, prevê-se um consumo total de energia elétrica, em 2030, 
de cerca de 1.083 TWh, o que significa uma expansão de 4% ao ano, desde 20059. 
No tocante ao consumo atual por região geográfica, o Sudeste lidera com 53,5%, 
enquanto que o Norte é a que apresenta a menor participação, com apenas 6,3%10.

Ademais, não se pode deixar de atribuir à energia elétrica o caráter de 
essencialidade, em virtude de a sua utilização estar atrelada a diversas atividades 
diárias dos indivíduos, assumindo a conotação de verdadeiro direito fundamental 
a ser assegurado a todos os cidadãos, conforme será abordado ao longo do presente 
trabalho. 

2 A RELAçãO ENTRE ENERGIA ELÉTRICA E O DESENVOLVIMENTO 
DE AMARTYA SEN COMO AMPLIAçãO DE LIBERDADES

A superação de problemas tais como a pobreza, a fome, a falta de acesso a 
serviços de saúde e educação, a inexistência de abastecimento de energia elétrica e a 
ameaça à sustentabilidade das comunidades é necessária para o completo exercício 
do desenvolvimento. O engajamento individual também é crucial para que isso 
aconteça, mas a sua liberdade de ação depende de oportunidades sociais, políticas 
e econômicas. É nesse cenário que os ensinamentos de Amartya Sen podem ser 
inseridos.

Entende-se o desenvolvimento, na concepção de Sen, como um processo 
de ampliação das liberdades reais das quais uma pessoa goza, contrastando com 
perspectivas mais restritas de desenvolvimento, que o associam à ideia de cresci-
mento do produto nacional bruto, do aumento das receitas pessoais, da industria-
lização ou do progresso tecnológico. Assim, as oportunidades sociais de educação e 
saúde, por exemplo, complementam as oportunidades individuais de participação 
econômica e política11.

Deve-se enfatizar que a expansão da liberdade é, ao mesmo tempo, o fim 
prioritário e o meio principal do desenvolvimento, consistindo este, desse modo, 

9 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Op. Cit., p. 179-180.
10 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Anuário estatístico de energia elétrica. Brasília: EPE, 
2011. Disponível em:<http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/20111213_1.
pdf>. Acesso em: 27 maio 2012. p. 68.
11 DA SILVA, João Oliveira Correia. Considerações sobre “Desenvolvimento como liberdade”. Disponí-
vel em: <http://www.fep.up.pt/docentes/joao/material/desenv_liberdade.pdf>. Acesso em: 18 maio 
2012.
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na remoção das barreiras que acabam deixando um mínimo de oportunidade e 
de escolha para que as pessoas exerçam a sua ação racional12. O foco principal da 
abordagem de Amartya Sen corresponde, então, à identificação da liberdade como 
o principal objeto do desenvolvimento.

Nesse contexto, o presente trabalho trata da questão do acesso à energia 
elétrica, a qual está intimamente vinculada ao processo de desenvolvimento vivido 
por um país. Como dito anteriormente, a distribuição de energia elétrica constitui-
se em atividade essencial para o mundo moderno, assumindo simultaneamente 
dois papéis: causa e consequência do desenvolvimento das sociedades. 

Entretanto, ainda existem muitas localidades brasileiras, principalmente 
no meio rural, onde não existe o fornecimento desse tipo de energia, dificultando, 
assim, o acesso a diversos bens e serviços, segregando os indivíduos, sobretudo, com 
base em suas desigualdades. Em 1980, por exemplo, o Censo registrou que 69% 
dos domicílios contavam com energia elétrica, servindo a 66% da população, esta-
tística que havia melhorado se comparada com os dados de dez anos antes, quando 
o acesso à energia elétrica ocorria em apenas 48% dos domicílios.13

Dessa forma, é incontroverso afirmar que a energia elétrica é primordial 
para o desenvolvimento regional e, em última escala, nacional, fomentando, conse-
quentemente, o processo de construção da cidadania e o fim da exclusão social14, o 

12 “Se a liberdade é o que o desenvolvimento promove, então existe um argumento fundamental 
em favor da concentração nesse objetivo abrangente, e não em algum meio específico ou em alguma 
lista de instrumentos especialmente escolhida. Ver o desenvolvimento como expansão de liberdades 
substantivas dirige a atenção para os fins que o tornam importante, em vez de restringi-la a alguns dos 
meios que, inter alia, desempenham um papel relevante no processo.” SEN, Amartya. Desenvolvimen-
to como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 17-18.
13 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Perspectivas da política social no Bra-
sil. Brasília: Ipea, 2010, p. 29. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/
livros/livros/livro08_perspectivasdapolitica.pdf>. Acesso em: 27 maio 2012. 
14 “Segundo estatísticas oficiais fornecidas pelo Ministério de Minas e Energia: [...] no Norte do país, 
62,5% da população rural (cerca de 2,6 milhões de pessoas) não têm acesso aos serviços de energia 
elétrica. No nordeste, 39,3% dos moradores da área rural (cerca de 5,8 milhões de pessoas) não têm 
luz. No Centro-Oeste, somam 27,6% (cerca de 367 mil pessoas); no Sudeste, 11,9% (cerca de 807 
mil); enquanto que no Sul 8,2% (cerca de 484 mil pessoas).” COELHO, Ilsa Maria Valois; Cartaxo, 
Elizabeth Ferreira. Universalização da energia elétrica: uma análise política da distribuição de energia 
e da sua importância socioambiental para o Amazonas. In: Encontro De Energia No Meio Rural, 5., 
2004, Campinas. Anais eletrônicos. Disponível em: <http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?s-
cript=sci_arttext&pid=MSC0000000022004000200059&lng=pt&nrm=abn>. Acesso em: 20 maio 
2012.
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que se encaixa perfeitamente na teoria desenvolvida por Amartya Sen. Adequa-se, 
ademais, aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, adotados em 2000 pela 
Declaração do Milênio das Nações Unidas, principalmente no tocante aos objeti-
vos de erradicar a pobreza e a fome e o de estabelecer uma parceria mundial para o 
desenvolvimento15.

O acesso à energia elétrica, em adição, vincula-se também à concretiza-
ção de direitos fundamentais variados, permitindo aos indivíduos o exercício de 
uma vida mais digna. Diante disso, pode-se asseverar que a liberdade de escolha 
alcançada mediante o acesso amplo à energia permite que os indivíduos busquem a 
concretização da sua dignidade e do desenvolvimento16.

A título de ilustração, menciona-se aqui o caso da aposentada Maria Luí-
za Bezerra, a qual dependia de aparelhos hospitalares dentro de sua residência, em 
Fortaleza, para sobreviver e, consequentemente, necessitava de energia elétrica para 
o funcionamento daqueles. Em virtude de inadimplemento, o corte da energia elé-
trica foi feito pela Companhia de Energia Elétrica do Ceará (Coelce), o que levou a 
aposentada à morte, apesar de ter sido apresentado atestado médico à dita empresa 
comprovando a situação da paciente.17 A Agência Reguladora de Serviços Públicos 
do Estado do Ceará (Arce) condenou a Coelce ao pagamento de multa administra-
tiva no valor de R$ 600 mil por ter interrompido o fornecimento de energia, valor 
que foi determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)18.

Diante desse exemplo nefasto, percebe-se que o desrespeito e o desprezo 
pelos direitos fundamentais, em especial pelo princípio da dignidade humana, ain-
da é um problema frequente em nosso país, estando presente em situações diárias 
do nosso convívio. Para que o desenvolvimento à luz de Amartya Sen seja plena-
mente alcançado, questões como essa precisam ser de vez suplantadas. 

15 PROGRAMA DAS NAçÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – BRASIL. Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/ODM.aspx>. Acesso em: 
20 maio 2012.
16 SEN, Amartya. Op. Cit. p. 19 apud GUIMARãES, Patrícia Borba Vilar; SIQUEIRA, Mariana; 
XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. O acesso universal à energia elétrica e a sua sustentabilidade: o 
papel das energias renováveis. In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar (Org.). O direito das energias 
renováveis. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2009, p. 72.
17 MUSTAFA, Denise. Corte de luz provoca morte de mulher. Diário do Nordeste online. Fortaleza, 
10 maio 2007. Disponível em: <http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=431739>. 
Acesso em: 17 jun. 2012.
18 Disponível em: <http://www.overbo.com.br/empresa-de-energia-e-responsabilizada-por-morte-
de-idosa-apos-corte-de-luz/>. Acesso em: 17 jun. 2012.
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3 LEGISLAçãO BRASILEIRA PERTINENTE

Passadas as considerações introdutórias, abordar-se-á a partir de agora 
a regulação da energia elétrica, a qual se encontra de forma bastante esparsa no 
conjunto legislativo brasileiro. De início, é necessário tratar dos dispositivos cons-
titucionais que fazem menção explícita à energia elétrica, assim como é importante 
colacionar as previsões implícitas que estão relacionadas ao assunto.

A Constituição Brasileira de 1988 faz referência ao desenvolvimento no 
próprio texto preambular, ao enunciar que o Estado Democrático brasileiro, que 
se institui a partir da citada Carta, compromete-se, entre outros fins, a assegurar 
o desenvolvimento da sociedade brasileira19. Percebe-se, desse modo, que, ao po-
sitivar os objetivos que devem nortear a República, o constituinte reiterou ser o 
desenvolvimento um dos objetivos que evidenciam a natureza da Constituição20.

Não se pode olvidar, nesse sentido, que a dignidade da pessoa humana 
está elencada como fundamento do mencionado Estado Democrático de Direito 
no art. 1º, III da Constituição. Consequentemente, ao se garantir o fornecimento 
de energia elétrica às populações brasileiras de baixa renda, simultaneamente asse-
gura-se o seu acesso a melhores condições de saúde, educação, lazer, recrudescendo-
se, assim, sua qualidade de vida21.

Em adição, o art. 3º, II também da Constituição Federal afirma ser ob-
jetivo nacional a garantia do desenvolvimento nacional, enquanto que o inciso III 
busca a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades 

19 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para ins-
tituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometi-
da, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a 
proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIçãO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.”
20 PEIXINHO, Manoel Messias; FERRARO, Suzane Andrade. PEIXINHO, Manoel Messias; FER-
RARO, Suzane Andrade. Op. Cit. p. 6961.
21 “Cabe notar aqui, porém, que a perspectiva baseada na liberdade apresenta uma semelhança ge-
nérica com a preocupação comum com a ‘qualidade de vida’, a qual também se concentra no modo 
como as pessoas vivem (talvez até mesmo nas escolhas que têm), e não apenas nos recursos ou na renda 
de que elas dispõem. O enfoque na qualidade de vida e nas liberdades substantivas, e não apenas na 
renda e na riqueza, pode parecer um afastamento das tradições estabelecidas na economia, e em certo 
sentido é mesmo (especialmente se forem feitas comparações com algumas das análises mais rigorosas 
centralizadas na renda que podemos encontrar na economia contemporânea).” SEN, Amartya. Op. 
Cit., p. 39.



96

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

sociais e regionais. Não restam dúvidas de que os programas governamentais que 
fomentam o acesso da população carente à energia elétrica contribuem para a efe-
tivação do dito objetivo, funcionando como um vetor de promoção do desenvolvi-
mento socioeconômico entre tais famílias.

Desse modo, o acesso à energia vincula-se à liberdade, ao desenvolvimen-
to, à dignidade e à concretização de diversos direitos fundamentais, sendo dever do 
ente estatal nacional promover o bem de todos, incluindo-se aí o próprio acesso 
universal à energia elétrica no país22.

Ainda nesse sentido, ao se falar do acesso à energia, é imprescindível re-
lacionar o assunto com o meio ambiente. Destarte, o art. 225 da Carta Magna reza 
ser direito de todos à vivência em um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem como é dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo. 
A Lei Maior também concedeu espaço à participação e atuação da população na 
preservação e na defesa ambiental, classificando-o como direito fundamental de 
todos os cidadãos brasileiros, impondo à coletividade o dever de defender o meio 
ambiente, além de ampliar o rol das ações judiciais na tutela ambiental23.

Compete ressaltar também a redação do art. 21, XII, b da Constituição, 
o qual atesta ser da competência da União a exploração, seja direta ou por meio de 
autorização, concessão ou permissão, dos serviços de energia elétrica24. Com relação 
à competência para legislar, o art. 22, IV aduz ser a União a responsável por elabo-
rar os documentos legislativos concernentes a “águas, energia, informática, teleco-
municações e radiodifusão.”25 Dessa forma, pode-se incluir dentro da abrangência 
do termo “energia” a própria energia elétrica.

Outro dispositivo a ser mencionado de grande importância corresponde 
ao art. 175, parágrafo único, IV também da CF, o qual versa sobre a prestação de 
serviços públicos, incluindo-se aí o fornecimento de energia elétrica, mencionando 

22 BURANI, Geraldo Francisco apud GUIMARãES, Patrícia Borba Vilar; SIQUEIRA, Mariana; 
XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Op. Cit., p. 75.
23 FERREIRA, Ana Mônica Medeiros; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; Patrícia Borba Vilar; 
SIQUEIRA. Biodiesel no Brasil: uma análise constitucional à luz do princípio da eficiência. In: XA-
VIER, Yanko Marcius de Alencar (Org.). Op. Cit., p. 125.
24 Art. 21. Compete à União: [...] XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão: [...] b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos 
de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos.
25 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] IV – águas, energia, informática, 
telecomunicações e radiodifusão.
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que o Poder Público deve garantir que o dito serviço mantenha-se adequado aos 
beneficiados26. Em adição, tendo em vista que a Lei n.º 7.783/89 considera em seu 
art. 10, I o fornecimento de energia elétrica como serviço essencial27, o art. 22 do 
Código de Defesa do Consumidor defende que tal prestação deve ocorrer de forma 
contínua28.

No tocante ainda à legislação infraconstitucional, deve-se citar primeira-
mente a Lei nº 9.427/94, que institui a primeira agência reguladora no país, qual 
seja, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e disciplina o regime das 
concessões de serviços públicos de energia elétrica. É considerada uma autarquia 
especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME)29, composta por um 
colegiado de cinco diretores nomeados pelo Presidente da República, cuja aprova-
ção depende, entretanto, da aprovação pelo Senado Federal30.

Dentre suas atribuições, encontram-se a implementação de políticas e 
diretrizes do governo federal para a exploração da energia elétrica e o aproveitamen-
to dos potenciais hidráulicos; a promoção dos procedimentos licitatórios para a 
contratação de concessionárias e permissionárias de serviço público para produção, 
transmissão e distribuição de energia elétrica e para a outorga de concessão para 
aproveitamento de potenciais hidráulicos; e a resolução, no âmbito administrativo, 
de divergências entre concessionárias, permissionárias, autorizadas, produtores in-
dependentes e autoprodutores, bem como entre esses agentes e seus consumidores.

Em 1995, editou-se a Lei n.º 8.987, cujo texto dispõe sobre o regime 
de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, elencando disposições 

26 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. Parágrafo único. A lei disporá 
sobre: [...] IV – a obrigação de manter serviço adequado.
27 Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: I – tratamento e abastecimento de água; 
produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis.
28 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qual-
quer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros 
e, quanto aos essenciais, contínuos.
29 Art. 1º É instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, autarquia sob regime es-
pecial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede e foro no Distrito Federal e prazo de 
duração indeterminado.
30 Art. 4° A ANEEL será dirigida por um Diretor-Geral e quatro Diretores, em regime de colegiado, 
cujas funções serão estabelecidas no ato administrativo que aprovar a estrutura organizacional da 
autarquia. Art. 5° [...] Parágrafo único. A nomeação dos membros da Diretoria dependerá de prévia 
aprovação do Senado Federal, nos termos da alínea “f ” do inciso III do art. 52 da Constituição Fe-
deral.
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acerca dos direitos e obrigações dos usuários, da política tarifária e do contrato de 
concessão. Outrossim, também faz referência em seu art. 6º ao serviço adequado, o 
qual é motivo de discussão em muitos julgados dos tribunais superiores brasileiros, 
o que será abordado mais detidamente na respectiva seção.

Destaca-se também a Lei n° 9.478/97, a qual elenca como um dos seus 
objetivos a busca por soluções mais adequadas para o suprimento de energia elé-
trica nas várias regiões que formam o país. Outrossim, também prevê o incentivo 
à geração de energia elétrica a partir da biomassa e de subprodutos da produção 
de biocombustíveis, o que colabora diretamente para a diversificação da matriz 
energética nacional.

O art. 2º da referida lei dispõe que ao Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) incumbe a tarefa de propor ao Presidente da República políti-
cas nacionais e medidas específicas destinadas, por exemplo, à adoção de ações ne-
cessárias para garantir o atendimento à demanda nacional de energia elétrica, con-
forme reza o inciso VI. Ademais, é valioso citar também o Decreto nº 4.541/2002, 
o qual traz alguns conceitos fundamentais inerentes à temática da energia elétrica, a 
exemplo daquele relativo à “universalização do serviço público de energia elétrica.”, 
que está em estreita consonância com o presente artigo31.

Por sua vez, a Lei nº 9.991/2000 dispõe sobre a realização de investimen-
tos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e em eficiência energética por parte das 
empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica. 
Nesse contexto, a dita lei estendeu a obrigação de investimentos em P&D a todas 
as concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia 
elétrica, no montante de setenta e cinco centésimos por cento de sua receita ope-
racional líquida32.

Compete mencionar que uma parte desses recursos é destinada ao Fun-
do Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), outra parte 

31 Art. 2º Para fins de aplicação da Lei nº 10.438, de 2002, e deste Decreto, considera-se: [...] IX 
– Universalização do Serviço Público de Energia Elétrica: busca do fornecimento generalizado de 
energia elétrica, alcançando, progressivamente, o atendimento de consumidores impossibilitados de 
ser atendidos em face da distância em que se encontram das redes existentes ou da dificuldade em 
arcar com tarifas normais de fornecimento.
32 Art. 1° As concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica 
ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, setenta e cinco centésimos por 
cento de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e, no míni-
mo, vinte e cinco centésimos por cento em programas de eficiência energética no uso final.
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para projetos de pesquisa e desenvolvimento, segundo regulamentação da ANEEL, 
e outra parte ainda para o MME, no custeio de pesquisas de planejamento da 
expansão do sistema energético e de viabilidade necessária ao aproveitamento dos 
potenciais hidrelétricos33.

De 1999 a 2007, foram aprovados, no programa de P&D regulado pela 
ANEEL, cerca de três mil projetos no valor total aproximado de R$ 1,5 bilhão, 
porém verificou-se que era ainda necessária a realização de projetos com maior 
conteúdo tecnológico e potencial de inserção no mercado. Desse modo, a ANEEL 
criou uma área específica para cuidar desse tema, a Superintendência de Pesquisa e 
Desenvolvimento e Eficiência Energética (SPE), a qual aprovou, em maio de 2008, 
o Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de 
Energia Elétrica34.

A Lei nº 10.438/2002 criou o Programa de Incentivo às Fontes Alterna-
tivas de Energia Elétrica (PROINFA), cujos objetivos foram regulamentados pelo 
Decreto nº 5.025/ 2004. O Programa também é regulado por algumas portarias 
do Ministério de Minas e Energia (MME), como as de nº 45/04 e nº 452/05, que 
dispõem acerca da chamada pública para a compra de energia elétrica, além de 
resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Em 2003, por meio do Decreto n° 4.873, foi instituído o Programa Na-
cional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, mais conhecido 
como “Luz Para Todos”, com a finalidade de fornecer energia elétrica à parcela da 
população do meio rural brasileiro ainda privada desse serviço público. Existem 
também portarias do MME que regulam a participação dos beneficiados e dos 
agentes do setor.

33 Art. 4º Os recursos para pesquisa e desenvolvimento, previstos nos arts. 1º a 3º, exceto aquele 
previsto no parágrafo único do art. 1º, deverão ser distribuídos da seguinte forma: I – 40% (quarenta 
por cento) para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, criado 
pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro 
de 1991; II – 40% (quarenta por cento) para projetos de pesquisa e desenvolvimento, segundo re-
gulamentos estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; III – 20% (vinte por 
cento) para o MME, a fim de custear os estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema 
energético, bem como os de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais 
hidrelétricos. 
34 POMPERMAYER, Máximo Luiz. O Papel da Indústria no Programa de Pesquisa e Desenvol-
vimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica. Revista Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL, 
Brasília, n. 4, ago. 2011, p. 14-15.
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Por sua vez, a Tarifa Social de Energia foi estabelecida pela Lei Federal 
nº 10.438/2002 e regulamentada pela Lei Federal nº 12.212/2010. Destina-se a 
conferir um desconto na conta de energia de consumidores de baixa renda. A Re-
solução nº 485/2002 da ANEEL é responsável pela regulamentação direta do dito 
abatimento na tarifa de energia elétrica, enquanto que a Resolução Normativa nº 
407/2010 da Agência define as condições de aplicação da mencionada tarifa. 

4 POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO ENERGÉTICO NACIONAL

Após elencar os documentos legais que fazem parte do arcabouço jurí-
dico no tocante à questão da energia elétrica no Brasil, é fundamental agora de-
monstrar quais as políticas públicas que vêm sendo implementadas com o fito de 
promover o amplo acesso energético no território brasileiro, principalmente entre 
a população de baixa renda.

Primeiramente, é importante definir o que seriam as ditas políticas pú-
blicas. São elas vitais para a efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais, 
vinculadas à atividade promocional do Estado e correspondem a programas de ação 
governamental com o objetivo de coordenar os meios à disposição do Estado e as 
atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politica-
mente determinados. Ademais, são ‘metas coletivamente conscientes’ e, assim, um 
problema de direito público, em sentido lato35.

O termo “políticas públicas” também pode se referir a diretrizes ou prin-
cípios norteadores de ação do Poder Público, regulando as relações entre este e a 
sociedade. Desse modo, correspondem a leis, programas ou linhas de financiamen-
tos que servem de orientações a ações e envolvem aplicações de recursos públicos. 
Tendo em vista a participação de vários atores em sua elaboração e a presença de 
diversos projetos, há a necessidade de mediações sociais e institucionais, a fim de 
se alcançar um mínimo de consenso para a legitimação e eficácia de tais políticas36.

Trata-se de um conceito abrangente que envolve não apenas a prestação 
de serviços ou atividades executivas desenvolvidas diretamente pelo Estado, mas 

35 BUCCI, Maria Paula Dallari apud BARROS, Marcus Aurélio de Freitas. Perfis do controle jurisdi-
cional de políticas públicas: parâmetros objetivos e tutela coletiva. 2006. 231 fl. Dissertação (Direito). 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. p. 16.
36 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O papel das políticas públicas no desenvolvimento local e na trans-
formação da realidade. AATR, Salvador, 2002. Disponível em: <http://www.aatr.org.br/site/uploads/
publicacoes/o_papel_das_politicas_publicas_no_desenvolvimento_local.pdf>. Acesso em: 14 jun. 
2012. p. 1-2.
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também sua atuação normativa reguladora e de fomento em diversas áreas. Os 
esforços públicos e as iniciativas privadas resultarão nos fins considerados valiosos 
pela Constituição e pela sociedade caso haja uma combinação entre um conjunto 
normativo adequado, uma regulação eficiente, uma política de fomento bem estru-
turada e ações concretas do Poder Público37.

Nesse sentido, compete mencionar que cabe ao Poder Legislativo propor 
políticas públicas, além de exercer prioritariamente a função legislativa e fazer o 
controle institucional externo da função administrativa do Estado, a qual, por sua 
vez, é desempenhada primeiramente pelo Poder Executivo e, de forma secundária, 
pelos Poderes Legislativo e Judiciário.

Ademais, Amartya Sen destaca que a participação popular também é im-
portante, aduzindo que a política pública busca implementar as prioridades deriva-
das de valores e afirmações sociais, como também tornar mais fácil o caminho para 
uma discussão pública mais completa. Dessa forma, a adoção de políticas públicas 
enobrece a abrangência e a qualidade das discussões abertas. Dentre aquelas, citam-
se a liberdade de imprensa, a expansão da educação básica e escolaridade, o aumen-
to da independência econômica, além de outras mudanças sociais e econômicas 
que ajudam os indivíduos a serem cidadãos participantes. Deve-se ter em mente, 
nesse cenário, a ideia do público como um participante ativo da mudança, em de-
trimento de uma visão que o compreende como um “recebedor dócil e passivo de 
instruções ou de auxílio concedido”38.

No que tange aos direitos fundamentais, assevera-se que estes apenas atin-
gem sua efetivação por meio do exercício da atividade política, sobretudo mediante 
o desenvolvimento de políticas públicas39. Como exemplo, podem ser citados o art. 
205 da Constituição Federal, o qual faz alusão à necessidade de promover o direito 
de todos à educação, e o art. 182, caput, referente à política de desenvolvimento 
urbano40.

37 FERREIRA, Ana Mônica Medeiros; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; Patrícia Borba Vilar; 
SIQUEIRA. Op. Cit., p. 129.
38 SEN, Amartya. Op. Cit., p. 318-319.
39 BARROS, Marcus Aurélio de Freitas. Op. Cit., p. 15.
40 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incenti-
vada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 182. A política de desenvolvimento 
urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de 
seus habitantes.
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Em 1985, foi criado o Programa Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica (Procel) pelos Ministério de Minas e Energia (MME) e Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com sua secretaria-exe-
cutiva mantida pela Eletrobras. Tem por objetivo promover a racionalização da 
produção e do consumo de energia elétrica, no intuito de eliminar os desperdícios 
e reduzir os custos e os investimentos setoriais41.

Por meio de decreto presidencial de 8 de dezembro de 1993, lançou-se o 
Selo Procel de conservação de energia, o qual tem por objetivo orientar o consumi-
dor no ato da compra, indicando os produtos que apresentam os melhores níveis 
de eficiência energética dentro de cada categoria, proporcionando assim economia 
na conta de energia elétrica. A adesão das empresas é voluntária e, atualmente exis-
tem 22 categorias de produtos, tais como refrigeradores, lâmpadas e aparelhos de 
ar-condicionado. 

Estima-se que, desde a criação do dito Selo, foram poupados 28,5 bilhões 
de kw/h, energia que seria suficiente para atender ao consumo de 16 milhões de 
residências durante um ano inteiro. Outrossim, considera-se que o selo vem contri-
buindo também para o desenvolvimento tecnológico de produtos mais eficientes, 
tanto no setor tecnológico como ambiental42.

Com a finalidade de fornecer energia elétrica a todos os habitantes do 
meio rural brasileiro e utilizar a energia como vetor de desenvolvimento social 
e econômico em tal localidade, o governo federal lançou, em 2003, o programa 
“Luz Para Todos”. O programa é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia 
(MME), sendo operacionalizado pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletro-
bras) e executado por concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrifi-
cação rural43, abastecendo as famílias rurais com energia elétrica e cuja instalação 
é gratuita.

Alguns dos resultados obtidos com o programa foram divulgados pelo 
MME, em um estudo de 2010. Ficou demonstrado que as oportunidades de tra-
balho melhoraram para 34,2% dos beneficiados, enquanto que a disponibilidade 
dos serviços de saúde foi melhorada para 22,1% dos pesquisados e a renda fami-

41 Informações disponíveis na página eletrônica da Eletrobras em: <http://www.eletrobras.com/elb/
procel/main.asp?TeamID={67469FA5-276E-431F-B9C0-6F40630498EE}>. Acesso em: 27 maio 
2012.
42 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Op. Cit. p. 310.
43 Disponível em: <http://luzparatodos.mme.gov.br/luzparatodos/Asp/o_programa.asp>. Acesso em: 
20 maio 2012.
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liar aumentou para 35,6%, o que exemplifica que o programa está, por enquanto, 
apresentando resultados positivos quanto ao desenvolvimento social e econômico 
das regiões abrangidas pelo “Luz Para Todos”44. Ademais, até setembro de 2011, 
o programa já havia proporcionado o acesso gratuito à energia elétrica para 2,8 
milhões de famílias rurais45, em que 50% das famílias atendidas concentram-se na 
região Nordeste46.

Todavia, persistem ainda alguns problemas com relação ao sucesso do 
programa na região Norte, principalmente na região Amazônica, onde algumas 
localidades são remotas e de difícil acesso. Consoante dados fornecidos pela Eletro-
bras Amazonas Energia, 62 municípios daquele estado já foram beneficiados, com 
uma estimativa de quase 420 mil pessoas atendidas pelo programa47.

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 
(PROINFA), instituído em 2004 também pelo governo federal, tem por objetivo 
diversificar a matriz energética brasileira, aumentando a segurança no abastecimen-
to de energia elétrica; valorizar as potencialidades regionais e locais, com a criação 
de empregos, capacitação e formação de mão de obra; e reduzir a emissão de gases 
de efeito estufa. 

Desse modo, o PROINFA busca agregar à matriz energética nacional 
novas fontes de energia, compreendendo a energia eólica, a biomassa e as pequenas 
centrais hidrelétricas. Para a sua concretização, conta com a coordenação do MME 
e apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e da Eletrobras.

O funcionamento do programa consiste basicamente de chamadas pú-
blicas para cada tipo de fonte de energia, tendo prioridade aquelas usinas que já 
tenham obtido sua Licença Ambiental de Instalação (LI) e, em seguida, as que 
possuírem uma Licença Ambiental Prévia (LP). Tais usinas, vale observar, são ca-

44 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Luz Para Todos: um marco histórico, 2010. Disponível 
em: <http://luzparatodos.mme.gov.br/luzparatodos/downloads/Livro_LPT_portugues.pdf>. Acesso 
em: 20 maio 2012. p. 102.
45 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Luz para Todos vai atender 42 mil famílias no Mara-
nhão, 2011. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/mme/noticias/destaque_foto/destaque_352.
html>. Acesso em: 20 maio 2012. 
46 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Op. Cit., p. 166.
47 ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA. Dados físicos: relatório de ligações realizadas 2004 
– 2011. Disponível em: <http://www.amazonasenergia.gov.br/cms/wp-content/uploads/down-
loads/2011/12/1_Dados_Fisico_do_Programa.pdf>. Acesso em: 17 jun. 2012.
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dastradas na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e vendem a 
energia produzida para a Eletrobras, por meio de contratos firmados a longo prazo. 
Esta deve adquirir o produto pagando o denominado “valor econômico” referente 
a cada tecnologia, a qual deve corresponder, no mínimo, a 80% da tarifa média de 
eletricidade no País48.

Compete mencionar também aqui o programa do Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome (MDS) relativo à Tarifa Social de Energia 
Elétrica. Esta foi estabelecida em 2002 e corresponde a um desconto, oferecido 
pelo governo federal, na conta de energia elétrica de consumidores de baixa renda, 
incluindo famílias indígenas.

A depender do consumo mensal da família beneficiada, o desconto con-
cedido pode chegar a até 65% da fatura mensal. No entanto, alguns critérios preci-
sam ser cumpridos para que a família tenha direito ao desconto supramencionado. 
Para isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) publicou a Resolução 
Normativa nº 407/2010, prevendo as ditas condições de aplicação, mencionando-
se, por exemplo, a inscrição no Cadastro Único, com renda familiar per capita de 
até meio salário mínimo49.

Por derradeiro, é válido fazer referência à Política de Desenvolvimento 
Produtivo (PDP), lançada em 2008 e reformulada pelo atual governo federal para 
o período 2011/2014. Esta se encontra embasada em duas modalidades de ações: as 
Ações Estruturantes Setoriais, as quais buscam a melhoria da eficiência produtiva, 
a modernização tecnológica e o aumento da produtividade do parque produtivo 
nacional em escala internacional; e as Ações Sistêmicas, de natureza horizontal e 
transversal, focadas no aumento da eficiência econômica agregada da economia e 
na evolução de conhecimentos estratégicos em direção à matriz tecnológica mun-
dial.

Dentro desse contexto, as Ações Estruturantes Setoriais estão divididas 
em programas temáticos de cinco eixos, dentre eles as Ações Especiais em Energia, 
no qual está previsto o Programa de Infraestrutura Elétrica, que objetiva promover 
o encadeamento entre a política energética e a política industrial. Outrossim, bus-
ca-se uma mobilização da indústria nacional de bens e serviços do setor elétrico, em 
estreita conexão com o Plano Nacional de Energia. 

48 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Op. Cit., p. 211.
49 Informações disponíveis no sítio eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome: <http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/programas-complemen-
tares/gestor/tarifa-social-de-energia>. Acesso em: 17 maio 2012.
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É importante também que se atraiam investimentos em pesquisa, desen-
volvimento e inovação no intuito de gerar eficiência energética, em consonância 
com os instrumentos de incentivo disponíveis para o setor de energia, contemplan-
do ações colaborativas entre concessionárias e produtores de bens e serviços para o 
setor elétrico brasileiro50.

5 O POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
BRASILEIROS

Após elencar os textos legislativos que conferem respaldo aos assuntos 
abordados no presente artigo, seguidos das políticas públicas adotadas pelo go-
verno no intuito de promovê-los, serão cotejados, nessa seção, alguns julgados do 
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que tratam da questão 
atinente ao desenvolvimento, às políticas públicas e à energia elétrica.

Realizando-se busca nos julgados dos tribunais superiores no tocante ao 
tema da energia elétrica em si, percebeu-se que grande parte dos processos diz res-
peito à cobrança indevida das tarifas de energia, à possibilidade de incidência de 
determinados tributos e divergências entre concessionárias do serviço de forneci-
mento de energia elétrica e os respectivos beneficiados, elencando-se, a partir de 
agora, algumas das decisões escolhidas para o presente trabalho.

5.1 JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIçA  (STJ)

O Recurso Especial n. 876.723 – PR, de relatoria do Ministro Humberto 
Martins, versa sobre a impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia 
elétrica a hospital inadimplente.51 No caso em tela, pretendia-se cortar o serviço de 
eletricidade com base na falta de pagamento da conta de energia elétrica.

Na visão do Ministro, o corte almejado pela empresa recorrente atingiria 
o único hospital público da região, o que seria inadmissível, tendo em vista o cará-
ter essencial do serviço prestado pelo hospital, ora recorrido. Dessa forma, a inter-
rupção do fornecimento de energia elétrica prejudicaria o correto funcionamento 

50 LEMOS, Mauro Borges. Considerações sobre o Programa de Infraestrutura Elétrica. Revista Pes-
quisa e Desenvolvimento da ANEEL, Brasília, n. 4, ago. 2011, p. 16.
51 ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO ESPE-
CIAL – ALÍNEA “A” – AUSÊNCIA DE OMISSãO NO ACÓRDãO RECORRIDO – INADIM-
PLEMENTO DO USUÁRIO – INTERRUPçãO DO FORNECIMENTO – HOSPITAL – SER-
VIçO ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES.
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do hospital inadimplente, colocando em risco a vida daqueles que dependem dos 
seus serviços médicos e que ali se encontram.

Ademais, o Ministro ainda traz à baila a inteligência do art. 6º, § 3º, II 
da Lei n.º 8.987/9552, o qual estabelece que é possível o corte do fornecimento de 
energia, desde que  considerado o interesse da coletividade. Desse modo, não há 
que se proceder ao corte de utilidades básicas de um hospital, devendo-se buscar 
outros meios jurídicos legais para cumprir a dita a tutela jurisdicional. 

Diferentemente do julgado acima mencionado, a Ministra Eliana Cal-
mon, em Recurso Especial n. 771.853 – MT, entendeu haver a possibilidade de 
corte de fornecimento de energia elétrica quando do seu inadimplemento, quando 
a questão tratar de hospital particular53. Conforme o entendimento do próprio 
STJ, a energia elétrica é um bem essencial à população, subordinando-se ao prin-
cípio da continuidade de sua prestação. Como o caso em tela trata de um hospital 
particular, isto é, empresa privada que tem como objetivo a aferição de lucro, a 
Ministra entendeu que é plenamente cabível o retromencionado art. 6º, §3º, II da 
Lei n. 8.987/95.

Ainda que a dita decisão esteja amparada legalmente, entendemos, data 
vênia, não ser esta a solução para a inadimplência por parte de hospitais, ainda 
que não sejam geridos por dinheiro público. Outras formas de adimplemento da 
obrigação podem ser buscadas, como a penhora, preservando-se assim o bom aten-
dimento a centenas ou milhares de pessoas que dependem dos serviços médico-hos-

52 Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendi-
mento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de 
emergência ou após prévio aviso, quando: [...] II – por inadimplemento do usuário, considerado o 
interesse da coletividade.
53 ADMINISTRATIVO. SUSPENSãO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 
HOSPITAL PARTICULAR INADIMPLENTE. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. 1. De acordo com a jurispru-
dência da Primeira Seção, não se admite a suspensão do fornecimento de energia elétrica em hospitais 
inadimplentes, diante da supremacia do interesse da coletividade (EREsp 845.982/RJ, Rel. Ministro 
Luiz Fux, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009). 2. Hipótese diversa nestes autos em que se 
cuida de inadimplência de hospital particular, o qual funciona como empresa, com a finalidade de 
auferir lucros, embutindo nos preços cobrados o valor de seus custos, inclusive de energia elétrica. 
3. Indenização por dano moral indevida porque o corte no fornecimento do serviço foi precedido 
de todas as cautelas legais, restabelecendo-se o fornecimento após, mesmo com a inadimplência de 
elevado valor.4. Recurso especial conhecido e provido. 771853 MT 2005/0128721-8, Relator: Mi-
nistra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 02/02/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 10/02/2010.
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pitalares prestados por aquela instituição, conferindo máxima valia ao princípio da 
dignidade humana.

5.2 JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

É interessante, de início, citar uma decisão da Ministra Carmen Lúcia, 
no Agravo de Instrumento n. 778718/RS/2010, o qual versa sobre a possibilidade 
de penhorabilidade do bem de família. Ainda que o assunto especificado não seja 
pertinente ao trabalho ora em foco, a ministra cita, como um dos embasamentos 
de suas conclusões, os ensinamentos de Amartya Sen54, enfatizando a relevância do 
dito autor para a tônica do desenvolvimento.

Tratando-se agora especificamente a respeito da energia elétrica, o Agravo 
de Instrumento n. 639.094 – RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, cuida 
da possibilidade de haver corte no abastecimento de energia elétrica em virtude de 
irregularidade no medidor presente na residência.55 Uma vez que o fornecimento 

54 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAçãO. FIADOR. 
PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE 
NEGA SEGUIMENTO. Relatório. Agravo de instrumento contra decisão que não admitiu recurso 
extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da República. O 
recurso inadmitido tem como objeto o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul: “EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS À EXECUçãO DE SENTENçA DE AçãO 
DE COBRANçA. PENHORA SOBRE O ÚNICO BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO 
FIADOR UTILIZADO PARA RESIDÊNCIA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. CASO CONCRE-
TO. MATÉRIA DE FATO. INTERPRETAçãO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. Menciona 
Amartya Sen, em sua obra “Desenvolvimento como liberdade”, Companhia das Letras, 1999, refere 
cinco tipos distintos de liberdade vistos de uma perspectiva instrumental: (1) liberdades políticas, 
(2) facilidades econômicas, (3) oportunidades sociais, (4) garantias de transparências e (5) segurança 
protetora. E refere que cada um desses tipos distintos de direitos e oportunidades ajudam a promover 
a capacidade geral de uma pessoa. Eles podem ainda atuar complementando-se mutuamente (pág. 
25) e continua: com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar seu 
próprio destino e ajudar uns aos outros. Não precisam ser vistos como beneficiários passivos de enge-
nhosos programas de desenvolvimento. Existe, de fato, uma sólida base racional para reconhecermos o 
papel positivo da condição de agente livre e sustentável - e até mesmo o papel positivo da impaciência 
construtiva (p. 26).
55 DECISãO: Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não admitiu recurso extraordi-
nário interposto de acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela parte ora recorrida para 
declarar indevidos débitos lançados unilateralmente pela concessionária recorrente e determinar a 
continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Eis a (fls. 245):”APELA-
çãO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AçãO ORDINÁRIA. FORNECI-
MENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NO 
MEDIDOR. AUTORIA. NãO-DEMONSTRAçãO. ÔNUS DA PROVA. INVERSãO. CDC. 
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é feito por empresa privada, entende o Ministro haver a aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC).

Dessa forma, há a inversão do ônus da prova, levando-se em consideração 
a hipossuficiência do consumidor, cabendo à empresa distribuidora a comprovação 
da irregularidade no medidor. Tal investigação foi feita, porém o contraditório não 
foi garantido, ao mesmo tempo em que a empresa decidiu unilateralmente cortar o 
fornecimento de energia elétrica ao consumidor. 

Contudo, pela análise dos autos, o Ministro considerou que a concessio-
nária não conseguiu demonstrar a responsabilidade da consumidora pelos danos ao 
equipamento de medição. Ademais, também não foi capaz de justificar a cobrança 
de valores pertinentes à suposta fraude. Desta feita, negou-se seguimento ao agravo.

No tocante aos julgados referentes às políticas públicas brasileiras, o 
Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 559646/PR/2011, de relato-

APLICAçãO.O fornecimento de energia elétrica é dever da União (CF, art. 21, XII, “b”), cuja 
prestação pode ser delegada, mas respeitados os direitos dos usuários e a obrigação de manter serviço 
adequado (CF, art. 175, IV). Tratando-se, a energia elétrica, de bem essencial, o princípio é o da 
continuidade, sendo que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias 
ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, efi-
cientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos (CDC, art. 22). O inadimplemento não autoriza 
o corte no fornecimento, pois tal representa exercício arbitrário das próprias razões, vedada a justiça 
privada pelo sistema jurídico pátrio, não podendo a credora utilizar-se da suspensão do fornecimento 
como meio coercitivo para o pagamento de débitos. Precedentes da Câmara. A eventual irregulari-
dade no medidor – que autoriza o corte – não se confunde com o débito dela decorrente. Sanada a 
irregularidade, a suspensão no fornecimento não pode ser feita por débitos passados, especialmente se 
tais débitos foram lançados unilateralmente pela concessionária. Não pode a concessionária imputar a 
responsabilidade à autora pela violação no medidor de energia elétrica com base em vistoria realizada 
por seus próprios prepostos e sem observância, quando da efetivação da vistoria, do devido contra-
ditório. Concessionária que dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas alegações. 
Hipossuficiência do consumidor. Aplicação do princípio da inversão do ônus da prova. Exegese do 
art. 6º, inciso VIII, do CDC. Em se tratando de serviços públicos prestados por empresas privadas 
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. RECURSO PROVIDO. AçãO JULGADA PRO-
CEDENTE .Nas razões de recurso extraordinário, a parte agravante alega vulneração do disposto no 
artigo 175, da Constituição. Não prospera o recurso. A decisão impugnada, considerando o quadro 
probatório dos autos, concluiu que a concessionária não conseguiu demonstrar a responsabilidade da 
consumidora pelos danos ao equipamento de medição e não logrou justificar a cobrança de valores 
pertinentes à suposta fraude. Eventual modificação desse entendimento implicaria, necessariamente, 
o reexame prévio das provas que fundamentaram as conclusões do acórdão recorrido (vedação contida 
no enunciado da Súmula 279 do STF). Do exposto, nego seguimento ao agravo. Publique-se. Brasí-
lia, 18 de março de 2011. 639094 RS , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 
18/03/2011, Data de Publicação: DJe-061 DIVULG 30/03/2011 PUBLIC 31/03/2011.
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ria da Ministra Ellen Gracie focaliza bem o papel do Judiciário quanto aos seus 
limites de competência nesse assunto56. Assim, entende a Ministra do STF, citan-
do julgados passados, que, embora a prerrogativa de formular e executar políticas 
públicas caiba, primariamente, aos Poderes Legislativo e Executivo, é possível ao 
Poder Judiciário determinar, de forma excepcional, que estas sejam implementadas 
pelos órgãos estatais inadimplentes, sob o risco de restarem prejudicadas a eficácia 
e integridade dos direitos constitucionais, sendo pertinente a questão à reserva do 
possível.

Também em Agravo Regimental em Recurso Extraordinário ao STF, o 
Ministro Celso de Mello apresenta pensamento semelhante ao da Ministra Ellen 
Gracie e assevera que a cláusula da reserva do possível é limitada pela própria garan-
tia constitucional do mínimo existencial, a qual decorre diretamente do postulado 
da essencial dignidade da pessoa humana. A noção de mínimo existencial, compete 
esclarecer, deriva de preceitos constitucionais tais quais os referentes aos artigos 1º, 
III, e 3º, III, cuja concretização é o que garante condições adequadas de existência 
digna, assegurando à pessoa o acesso efetivo ao direito geral de liberdade e ao gozo 
de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, à saúde, à moradia e à 
alimentação.57

56 DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANçA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAçãO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AçãO 
CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊN-
CIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA 
CONSTITUIçãO FEDERAL. 1. O direito à segurança é prerrogativa constitucional indisponível, 
garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar 
condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário 
determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucio-
nalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder 
Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. 
57 CRIANçA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM 
PRÉ-ESCOLA – SENTENçA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SãO PAULO A MATRICU-
LAR CRIANçAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊN-
CIA OU DO ENDEREçO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA 
DE MULTA DIÁRIA POR CRIANçA NãO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA 
UTILIZAçãO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURIS-
PRUDÊNCIA – OBRIGAçãO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANçAS – 
EDUCAçãO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITU-
CIONAL(CF, ART. 208, IV, NA REDAçãO DADA PELA EC Nº 53/2006)- COMPREENSãO 
GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAçãO - DEVER JURÍDICO CUJA 
EXECUçãO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, 
ART. 211,§ 2º) – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENçãO DO PODER 
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A temática abordada por tais decisões pode ser facilmente transplantada 
para a problemática do acesso à energia elétrica, tendo em vista que, uma vez asse-
gurando-se às populações de baixa renda o fornecimento de energia elétrica para as 
suas comunidades, abre-se caminho para que os direitos fundamentais sejam con-
cretizados. Os postos médicos poderão funcionar com a utilização de seus aparelhos 
eletrônicos, as escolas serão abertas no período noturno para aqueles que trabalham 
durante o dia, os cidadãos terão energia dentro de suas casas e poderão estocar seus 
alimentos em geladeiras, dentre outros exemplos.

É relevante citar, por derradeiro, o julgamento de um Recurso 
Extraordinário interposto ao STF, em 2008, cuja relatoria coube à Ministra Carmen 
Lúcia58, contra acórdão no qual se discutia a constitucionalidade da obrigação insti-
tuída pela Lei nº 10.438/2002. Por meio desta, criou-se o PROINFA, já tratado em 
seções anteriores deste trabalho, e a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), 
além de dispor sobre a universalização do serviço público de energia elétrica. A 
Ministra, citando o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 576.189 de relatoria 
do Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu haver repercussão geral na questão 
suscitada pelo caso em tela, remetendo os autos à instância de origem.

JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSãO ESTATAL NA IMPLEMENTAçãO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIçãO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSãO AO 
POSTULADO DA SEPARAçãO DE PODERES –  PROTEçãO JUDICIAL DE DIREITOS 
SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTãO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RE-
SERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E 
VEDAçãO DO RETROCESSO SOCIAL.
58  REPERCUSSãO GERAL DA QUESTãO CONSTITUCIONAL. QUESTãO SUSCETÍVEL 
DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRI-
BUNAL FEDERAL. DEVOLUçãO DOS AUTOS À ORIGEM. Relatório. 1. Recurso extraordi-
nário interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da República contra acórdão 
no qual se discute a constitucionalidade da obrigação instituída pela Lei n. 10.438/2002, que dispõe 
sobre: 1)”a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, 
cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de Desen-
volvimento Energético (CDE)”; 2)”a universalização do serviço público de energia elétrica” e dá nova 
redação às Leis n. 9.427/1996; 9.648/1998, 3.890-A/1961; 5.655/1971; 5.899/1973; 9.991/2000. 
Apreciada a matéria posta em exame, DECIDO. 2. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordi-
nário n. 576.189, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal reconheceu 
a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso extraordinário. Re-
conhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar o julgamento 
do mérito e, após a decisão, observar o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 
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6 CONCLUSãO

No decorrer deste artigo, buscou-se mostrar a realidade brasileira no que 
diz respeito ao acesso da população de baixa renda à energia elétrica. Diante do 
que foi aqui exposto, apesar dos esforços governamentais empreendidos, é possível 
perceber que a oferta ainda não corresponde à demanda atual, o que acaba provo-
cando as distorções e desigualdades observadas quanto ao fornecimento de energia 
elétrica nas várias regiões do Brasil, principalmente no meio rural, cujo déficit de 
eletrificação ainda é alarmante.

O governo federal, por meio da adoção de políticas públicas como o 
PROINFA e o “Luz Para Todos”, vem tentando reverter esse quadro. Por meio da 
atuação na dinâmica da universalização do acesso à energia elétrica, o Poder Público 
tem por escopo promover o processo de construção da cidadania e o fim da exclu-
são social, parâmetros que se enquadram na ideia de desenvolvimento elaborada 
por Amartya Sen. 

Nesse contexto de inserção energética, abrem-se as possibilidades de con-
cretização de direitos fundamentais assegurados pela Constituição e que estão es-
treitamente relacionados com a segurança de distribuição de energia elétrica, como 
o direito à moradia, à saúde e à educação. Com efeito, conforme se depreende da 
lição de Amartya Sen, considerar o desenvolvimento como expansão das liberdades 
substantivas orienta a ação para os fins que elevam o próprio desenvolvimento a um 
patamar de relevância.

Contudo, uma série de problemas ainda precisa ser resolvida para que se 
possa de fato prosseguir na busca pela efetivação de tais direitos, corroborando, por 
conseguinte, a ideia de desenvolvimento como liberdade. Dentre tais problemas, 
podem ser citados o alcance do Programa “Luz Para Todos”, que ainda necessita 
de expansão, principalmente na região amazônica, e a alta incidência de projetos 
relativos ao PROINFA nas mãos de poucos empreendedores, o que não propor-
ciona uma variedade de contratos. Em adição, é necessário rever os modelos de 
planejamento concernentes à eficiência energética no país, a fim de promover uma 
diversificação nos métodos de produção de energia elétrica.

Por fim, não se pode olvidar que, atrelada à questão da universalização da 
energia elétrica no Brasil, há de se adotar também uma política energética sustentá-
vel, de priorização das fontes alternativas, observando as necessidades das gerações 
futuras e com foco socioambiental. Deve-se refletir sobre o tema da universalização 
da energia elétrica em um contexto de pensamento amplo, sob o qual a energia se 
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vincula intimamente ao desenvolvimento do homem e da região em que este vive, 
promovendo a sua inserção plena em um ambiente garantidor dos seus direitos 
fundamentais.
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Meio  ambiente  e  desenvolvimento

Leonardo Nascimento de Paula

1 INTRODUçãO

A sociedade industrial, termo que tem suas origens nas ideias do filósofo 
e economista francês Saint-Simon, é permeada por características que direta ou 
indiretamente, agridem o meio ambiente. Queima de combustíveis fósseis, uso de 
energia nuclear, redução da biodiversidade, poluição de solos e águas subterrâneas, 
utilização de recursos naturais não renováveis e geração de resíduos são apenas uma 
pequena amostra de externalidades negativas resultantes do nível de desenvolvi-
mento em que nos encontramos. 

Hodiernamente, há um consenso na comunidade científica a respeito da 
inafastabilidade do vetor degradação ambiental quando se analisam as externali-
dades negativas do processo de desenvolvimento. Todavia, é igualmente consenso 
que tais externalidades podem perfeitamente serem mitigadas, e em alguns casos 
até mesmo anuladas, de modo que a degradação ambiental produzida seja míni-
ma. É dessa premissa que advém a ideia de desenvolvimento sustentável, princípio 
maior do arcabouço jurídico ambiental, presente na atual Constituição Federal e 
que serve de norte para toda a legislação concernente à proteção do meio ambiente.   

Esse princípio, mencionado pela primeira vez em uma publicação da 
IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resour-
ces), teve seu conceito originalmente formalizado no Relatório Brundtland – O 
Nosso Futuro Comum, de 1987. Entretanto, nos primórdios de sua discussão, a 
ideia de desenvolvimento sustentável esteve muito ligada a um aspecto puramente 
material, englobando uma noção de utilidade do meio ambiente como mero for-
necedor de recursos naturais voltados à satisfação das necessidades materiais básicas 
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do ser humano1. Essa era uma visão, sem sombra de dúvidas, muito limitada e não 
tardou a ser superada, como bem demonstram as menções ao referido princípio na 
Carta Constitucional brasileira e na legislação infraconstitucional, especialmente 
na Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), em que as menções ao 
desenvolvimento sustentável surgem num contexto de proteção da dignidade da 
pessoa humana.

Essa nova abordagem sobre o conceito de desenvolvimento sustentável 
alinha-se ao pensamento que o economista indiano Amartya Kumar Sen leciona em 
sua obra “Desenvolvimento Como Liberdade”, publicada no ano de 2000. Nela, 
Sen afirma que o processo de desenvolvimento e os problemas dele decorrentes de-
vem ser enfrentados não exclusivamente através de uma visão instrumental-mate-
rialista do homem e dos recursos a ele disponíveis, mas sim sob uma perspectiva do 
indivíduo como ponto central desse processo, de modo que suas liberdades subs-
tantivas, dentre elas, as liberdades de escolha, liberdades democráticas, liberdades 
participativas e deliberativas lhes sejam garantidas.

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho será o de delimitar os principais 
pontos da questão jurídico-ambiental brasileira, elencando os dados mais recentes 
relativos às políticas públicas atualmente implementadas, legislação e jurisprudên-
cia ambientais, numa análise que buscará investigar o alinhamento desse conjunto 
de fatores às ideias desenvolvidas por Amartya Sen e sua premiada teoria sobre o 
desenvolvimento e os aspetos a ele concernentes.  

2 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO NA VISãO DE
AMARTYA  SEN

Em sua obra Desenvolvimento como Liberdade, Sen não trata os 
problemas ambientais como ponto principal de sua análise econômico-social, ainda 
assim ele desenvolve um entendimento no sentido de que a correta compreensão 
dos desafios ambientais conduz a reflexões essenciais acerca de escolha social e po-
líticas deliberativas. Amartya entende que as ameaças cada vez mais graves ao meio 
ambiente e à sustentabilidade do atual modelo econômico e social no qual estamos 
inseridos são problemas centrais do processo de desenvolvimento e precisam ser 
superados por meio das diferentes formas de liberdade existentes, concentrando-se, 

1 Sen, Amartyakumar. Why we should preserve the spotted owl. The London Review of Books, v. 26, 
n. 3, fev. 2004. 
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particularmente na importância da condição de agente dos indivíduos. No mesmo 
sentido, uma análise da obra do premiado economista indiano nos dá.

O pensamento seniano acerca da importância da capacidade de partici-
pação política e social, no sentido de aumentar o grau de influência direta em que 
as pessoas são ouvidas, expressam e defendem suas reivindicações2, juntamente à 
sua concepção de mudança do paradigma do indivíduo como mero paciente da 
atuação estatal com vistas à proteção de seus direitos, para um modelo de participa-
ção efetiva, não mais como paciente, mas como agente nos processos decisórios de 
seus interesses, podem ser aplicadas diretamente à questão ambiental. 

Esse entendimento da concepção seniana que relaciona meio ambiente 
e desenvolvimento fica muito claro quando Amartya, ao criticar o tradicional con-
ceito de desenvolvimento sustentável como preservação do meio ambiente voltada 
à garantia das necessidades materiais das presentes e futuras gerações, afirma que 
não devemos nos enxergar somente como pacientes que possuem necessidades, mas 
sim como agentes de um processo de desenvolvimento cuja liberdade de decidir o 
que valorizar ou não, e como concretizar esses valores vai muito além da simples 
satisfação de necessidades materiais básicas. 

Sob essa perspectiva, e retrabalhando a ideia de desenvolvimento sus-
tentável, Sen ensina que a questão passa a ser colocada no sentido de que essas 
prioridades ambientais devem ser entendidas também em termos de sustentabili-
dade de nossas liberdades. Logo,deveríamos, nessa discussão acerca da preservação 
ambiental, estar preocupados também em preservar e quando possível, expandir as 
liberdades substantivas das pessoas hoje sem comprometer a habilidade das futuras 
gerações de terem as mesmas ou mais liberdades3.

Alinhando-se ao entendimento de Amartya, temos que essa atuação do 
indivíduo como agente nos processos voltados à proteção ambiental e ao uso racio-
nal dos recursos ambientais, é verificada especialmente nos permissivos constitu-
cionais e infraconstitucionais de participação popular. É preciso observar também, 
que o direito de participação garantido na legislação que trata de matéria ambiental 
possui uma dupla função, consistente na proteção ao meio ambiente, visualizada 
especialmente nas nuances da promoção do princípio do desenvolvimento susten-
tável, como igualmente fortalece e solidifica a atuação dos mecanismos democrá-

2 Sen, Amartya kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 
175.
3 Idem.Why we should preserve the spotted owl. The London Review of Books, v. 26, n. 3, fev. 2004.
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ticos, consistindo num verdadeiro ciclo virtuoso no qual a democracia é posta em 
prática numa de suas melhores acepções: a de servir ao desenvolvimento de outros 
valores presentes num estado constitucional de direito4.  

No decorrer deste trabalho será feito um apanhado da legislação, juris-
prudência e políticas públicas aplicados ao meio ambiente no Brasil, oportunidade 
na qual buscaremos delimitar com precisão, se, e com qual profundidade o pen-
samento de Amartya Sen sobre a importância das liberdades substantivas, parti-
cularmente o direito de participação popular nos processos decisórios de política 
ambiental, é adotado no sistema jurídico ambiental pátrio.

3 LEGISLAçãO AMBIENTAL BRASILEIRA

O acervo normativo ambiental no Brasil é extremamente amplo. Tanto 
o legislador constituinte tratou do assunto de forma minuciosa, quanto o legisla-
dor ordinário buscou normatizar os mais diversos aspectos da questão ambiental. 
Diante de uma produção legislativa tão profícua, mister elencarmos aquelas normas 
que se sobressaem no quesito relevância quando abordamos o direito ambiental em 
paralelo à questão desenvolvimento.

3.1 CONSTITUIçãO FEDERAL E MEIO AMBIENTE

A Constituição Federal de 1988 tem um capítulo específico dedicado ao 
meio ambiente. Nele, estão contidas as regras, diretivas e finalidade da proteção 
ambiental pretendida pelo Brasil. O caput do artigo 225,da CF/88, eleva ao sta-
tus constitucional o princípio do desenvolvimento sustentável, estabelece o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado como direito difuso, bem como proclama o 
caráter intergeracional do direito ambiental, afirmando que o meio ambiente eco-
logicamente equilibrado é direito de todos, constitui-se um bem de uso comum do 
povo, ao mesmo passo em que é essencial à sadia qualidade de vida, devendo não só 
o poder público, mas também a coletividade protegê-lo visando não só o presente, 
mas também as gerações futuras.

Observando analiticamente esse dispositivo, verificamos que ele contém 
três conjuntos de normas, a saber: A) Norma-princípio ou norma-matriz, caput do 
artigo 225, no qual está averbado o direito de todos ao meio ambiente ecologica-

4 Sen, Amartya kumar. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 
185-187.
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mente equilibrado; B) Instrumentos de garantia para efetivação da norma-princí-
pio, §1° e seus incisos, dever do Poder Público; e C) Determinações particulares, §§ 
2° ao 6°, matérias que demandam direta proteção constitucional. 

A Constituição Federal não prevê expressamente a participação popular 
nas questões ambientais, todavia, é possível concluir que esse direito é conferido de 
modo reflexo, quando no artigo 225 é conferido ao poder público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo. No mesmo prisma, deduz-se a previsão de parti-
cipação quando o inciso VI, do mesmo artigo, estabelece o dever do poder público 
de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientiza-
ção pública para a preservação do meio ambiente. A mencionada conscientização 
pública só faz sentido se tomada na acepção de embasamento para efetivação da 
participação popular.

Há, ainda, uma extensa abordagem acerca do meio ambiente espraiada 
ao longo do corpo da Constituição Federal, sendo as passagens mais relevantes as 
que seguem: Art. 5°, LXXIII – qualquer cidadão pode interpor ação popular de 
ato lesivo ao meio ambiente; Art. 20, II – são bens da União as terras devolutas 
indispensáveis à preservação ambiental definidas em lei; Art. 23, VI e VII – dispõe 
sobre competência comum em matéria de proteção ao meio ambiente, o combate 
à poluição e a preservação das florestas, fauna e flora; Art. 24, VI, VII e VIII – esta-
belece a competência legislativa concorrente da União, Estados e DF; Art. 129, III 
– função institucional do Ministério Público – promover o inquérito civil e a ação 
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos; Art. 170, VI – a defesa do meio ambiente é 
princípio geral da atividade econômica; Art. 174, §3° – proteção do meio ambiente 
nas atividades garimpeiras; Art. 186, II – utilização adequada dos recursos naturais 
e preservação do meio ambiente como requisito da função social da propriedade 
rural (função socioambiental); – Art. 200, VIII – proteção ao meio ambiente do 
trabalho; Art. 216, V – meio ambiente como patrimônio cultural; Art. 220, §3°, 
II – direito de se defender de produtos, práticas e serviços nocivos ao meio ambien-
te; Art. 225 – dedicado ao meio ambiente; Art. 231, §1° - meio ambiente e terras 
indígenas. 

3.2 LEGISLAçãO  AMBIENTAL  INFRACONSTITUCIONAL

Conforme já mencionado anteriormente, o Brasil possui uma vasta legis-
lação dedicada ao meio ambiente de modo que compilamos aqui aqueles diplomas 
que julgamos mais representativos do atual cenário da tutela jurídica ambiental. 
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A Lei Federal nº  6.938/1981 é, sem sombra de dúvidas, o diploma legal 
mais importante após a Carta Constitucional no que diz respeito à tutela ambiental. 
A referida lei estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação. Nela está prevista toda a estrutura 
administrativa do gerenciamento das políticas ambientais no país, além de conter 
uma série de princípios específicos sobre o meio ambiente.

O Novo Código Florestal, instituído pela Lei Federal nº 12.651/2012, 
estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Per-
manente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de ma-
téria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e 
prevenção dos incêndios florestais, bem como prevê instrumentos econômicos e 
financeiros para o alcance de seus objetivos.  De constitucionalidade duramente 
contestada, essa lei é de vital importância para a preservação do meio ambiente, 
devido à sua aplicabilidade direta a áreas muito sensíveis ao equilíbrio ambiental 
como as APP`s e as áreas de reserva legal.

A Lei Federal nº 12.187/2009, instituiu a Política Nacional sobre Mu-
dança do Clima (PNMC), com diretrizes, objetivos e instrumentos visando ao en-
quadramento do Brasil ao compromisso firmado com a assinatura do Protocolo de 
Quioto, objetivando a diminuição da emissão de gases de efeito estufa, num esforço 
global para amenizar os efeitos do aquecimento da temperatura da terra.

A Lei Federal nº 9.433/1999 trata do mais precioso recurso ambiental 
disponível, a água. Fonte de vida e essencial em toda e qualquer atividade humana, 
seja para uso pessoal, seja para uso industrial, esse é, juntamente com o petróleo, o 
recurso ambiental que tem sua proteção mais discutida atualmente. A mencionada 
norma jurídica instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, bem como criou 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Mister mencionar ainda diversas outras normas legais que são de grande 
relevância para a proteção do meio ambiente, tais como: Lei nº 9.795/1999 (Polí-
tica Nacional de EducaçãoAmbiental); Decreto nº 1.265/1994 (Política Marítima 
Nacional); Decreto nº 5.377/2005 (Política Nacional para os Recursos do Mar); 
Lei Federal nº  7.661/1998 (Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro); Lei nº 
10.295/2001 (Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia); Lei n° 
9.456/1997 (Proteção de Cultivares); Decreto nº 4.703/2003 (Programa Nacional 
da Diversidade Biológica-PRONABIO); Decreto nº 5.813/2006 (Política Nacio-
nal de Plantas Medicinais e Fitoterápicos);  Lei 7.802/1989 (Agrotóxicos);  Lei 
8.171/1991 (Política Agrícola); Lei 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de 
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conservação);  Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade); Resolução-Cona-
ma 001/86 e 237/97 (Licenciamento Ambiental); Decreto n° 4.339/2002 (Política 
Nacional da Biodiversidade); Lei Federal nº 12.188/2010 (Política Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrá-
ria – PNATER e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na 
Agricultura Familiar e na Reforma Agrária – PRONATER).

4 POLÍTICAS PÚBLICAS
 

Existem, atualmente, no Brasil, diversas políticas públicas sendo desen-
volvidas, cada uma delas buscando mitigar os problemas relacionados a um aspecto 
particular da degradação ambiental. Dessa forma, temos políticas públicas tratando 
de questões atmosféricas, marítimas, do solo, hídricas etc. Se adicionarmos à lista 
os programas de governo, o número total de ações públicas direcionadas ao meio 
ambiente se multiplica.

Será feita uma investigação sobre a existência e profundidade da parti-
cipação popular nas normas aplicadas a essas políticas, de modo a traçarmos um 
quadro geral dessa prerrogativa democrática, com o intuito de verificar se as dispo-
sições legais ambientais brasileiras se alinham ou não com o entendimento seniano 
de desenvolvimento aplicado ao meio ambiente.

A participação popular nas questões decisórias ambientais não tem o 
condão de vincular o poder público nas tomadas de decisões. O exercício desse pre-
ceito democrático é colocado por parte da legislação como requisito de validade de 
alguns processos ambientais, mas o posicionamento majoritário da população ou-
vida não obriga o administrador. Tal fato já demonstra que os mecanismos demo-
cráticos voltados à causa ambiental têm um forte apelo simbólico, porém, dotados 
de pouca efetividade, o que contradiz as próprias diretrizes das políticas ambientais 
aqui analisadas, incluindo a Política Nacional do Meio Ambiente, que elege como 
um de seus princípios a participação popular. 

4.1 ESTATÍSTICAS

Antes de delimitarmos o âmbito de atuação estatal na questão do meio 
ambiente por meio de políticas públicas e programas de governo, é preciso observar 
alguns dados estatísticos que servem de lastro para essa atuação, direcionando as 
ações do governo no sentido de combate efetivamente aplicado aos aspectos am-
bientais mais sensíveis no país. 
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De acordo com a fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), os novos dados do Atlas dos Remanescentes Florestais 
da Mata Atlântica, no período de 2011 a 2012 são os seguintes: total de supressão 
de vegetação nativa de 23.548 hectares (ha), ou 235 Km². Destes, 21.977 ha cor-
respondem a desflorestamentos, 1.554 ha a supressão de vegetação de restinga e 17 
ha a supressão de vegetação de mangue. Na comparação dos 10 Estados avaliados 
em todos os períodos (BA, ES, GO, MG, MS, PR, RJ, RS, SC e SP) o aumento foi 
de 29% em relação ao período anterior (2010-2011) e de 23% em relação aos três 
últimos anos (2008-2011). A taxa anual de desmatamento é a maior desde 2008. 
No período 2008 a 2010, a taxa média anual foi de 15.183 hectares. No levanta-
mento de 2010 a 2011, a taxa anual ficou em 14.090 ha5.

Ainda sobre a questão desmatamento, mas agora tratando especifica-
mente da Amazônia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgou 
o mapeamento e o cálculo da taxa de desmatamento na Amazônia Legal para o 
período agosto/2011 a julho/2012, atividades realizadas no âmbito do Projeto de 
Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal – PRODES. O resultado 
final do estudo computou uma taxa de 4.571 km2/ano. O resultado consolidado 
do PRODES 2012 indica uma redução de 29% em relação à taxa do ano anterior, 
em que foram medidos 6.418 km2, e de 84% em relação a 2004, quando foi criado 
o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 
(PPCDAm). O valor da taxa consolidada é 2% abaixo do estimado pelo INPE em 
dezembro de 2012, que foi de 4.656 km6.

Acerca dos recursos hídricos, a situação foi detalhadamente explanada 
no último relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o assunto, 
divulgado em março deste ano. De acordo com os dados divulgados sobre o tema, 
o volume total de água na Terra é de aproximadamente 1,4 bilhões de km³. Mas 
apenas 2,5% desse valor (cerca de 35 milhões de km³) é de água doce. Desses 35 
milhões de Km³, em torno de 70% está na forma de gelo, encontrado nas regiões 
ártica e antártica e em topos de montanhas. Cerca de 30% do recurso é encontrado 
sob o solo; de modo que somente 0,3% de toda a água fresca do planeta está dispo-
nível em lagos e rios. Em comparação com outros países, o Brasil está em posição 
privilegiada no acesso ao insumo. Possui 12% de todas as reservas de água doce do 
mundo, segundo a Agência Nacional de Águas (ANA). Apesar do número, 70% 

5 Instituto Nacional de Pesquisas espaciais. Disponível em: <http://www.inpe.br/noticias/noticia.
php?Cod_Noticia=3299>. Acesso em: 14 maio 2013.
6 Ibid.
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de todo o volume está na Região da Amazônia; contra menos de 5% na região que 
mais sofre com a seca: o Nordeste. Outro fator importante demonstrado por meio 
dos dados estatísticos é que a capacidade de tratamento do esgoto no Brasil ainda 
é muito aquém do ideal. O relatório de Conjuntura Hídrica Ano 2012 da ANA 
revela que, em 2008, apenas 29,94% do esgoto produzido no país era tratado. “Os 
baixos índices de coleta e tratamento de esgotos contribuem para o agravamento 
dos problemas relacionados com a incidência de doenças de veiculação hídrica. 
Além disso, compromete a qualidade das águas superficiais, podendo inviabilizar o 
uso dos recursos hídricos”, dispõe o estudo7.

Abordando agora a seara do problema das mudanças climáticas, especifi-
camente sobre os índices de emissões de gases de efeitos estufa (GEE`s), o Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), divulgou no mês de junho de 2013, 
dados atualizados sobre a situação do Brasil. Os números apontam uma redução 
de 38,7% nas emissões de gases de efeito estufa no país, aquelas geradas pelo setor 
agropecuário aparecem com um aumento de 5,2% de 2005 a 2010. O percentual, 
no entanto, representa um ritmo abaixo do verificado na década anterior. O relató-
rio divulgado menciona que, comparando a taxa de crescimento de 1995 a 2005, 
de quase 24%, com os cinco anos seguintes, 5,2%, percebe-se que houve uma 
redução da velocidade em que as emissões vinham crescendo8.

Já os dados sobre a questão dos resíduos sólidos apontam que cada bra-
sileiro produz 1,1 quilograma de lixo em média por dia. No País, são coletadas 
diariamente 188,8 toneladas de resíduos sólidos. Desse total, em 50,8% dos mu-
nicípios, os resíduos ainda têm destino inadequado, pois vão para os 2.906 lixões 
que o Brasil possui. Em 27,7% das cidades o lixo vai para os aterros sanitários e em 
22,5% delas, para os aterros controlados, de acordo com dados da Pesquisa Nacio-
nal de Saneamento Básico do Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE)9. 

7 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.Disponível em: <http://www.
unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/>. Acesso em: 18 maio 2013.
8 Instituto Carbono Brasil. Disponível em:<http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias2/no-
ticia=734229>. Acesso em: 10 maio 2013.
9 Portal Brasil. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/sobre/meio-ambiente/gestao-do-lixo>. 
Acesso em: 10 maio 2013.
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4.2 POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (PNMA)

A Política nacional do Meio Ambiente (PNMA) foi instituída pela Lei 
Federal n° 6.938/81. Esta lei disciplina de forma sistematizada o meio ambiente, 
definindo tanto meio ambiente, quanto degradação da qualidade ambiental, po-
luição, poluidor e recursos ambientais. Também cria o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA), o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 
indica os seus instrumentos legais, dentre outros.

Anote-se, quanto à PNMA, que a liberdade democrática consistente no 
direito à participação foi devidamente prestigiada pelo legislador ordinário. Logo 
no artigo 2°, inciso X, observamos a previsão expressa do direito de participação 
popular nos processos decisórios quanto às questões tratadas naquela lei, quando 
a mesma prescreve que a educação ambiental é um dos princípios que norteiam 
aquela política pública objetivando capacitar a comunidade para participação na 
defesa do meio ambiente10. Acrescente-se, ainda, que o direito de participação é no-
vamente homenageado quando da previsão da composição do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA), sendo seus membros o poder público, a socieda-
de civil organizada, os órgãos de classe e as organizações não governamentais. Por 
fim, devemos mencionar o fato de que a PNMA foi criada ainda durante o período 
do regime militar no Brasil, o que enobrece ainda mais a previsão da participação 
popular em suas disposições, visto que é fato notório que as liberdades de expressão 
e participação foram duramente violadas naquele período de nossa história11. 

4.3 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Lei Federal nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir 
o avanço necessário ao País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, 
sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Prevê 
a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de 
hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o 
aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor 

10 Lei Federal n° 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 2°, inciso X.
11 OLIVEIRA, Luciana Machado. O princípio da participação ambiental no processo de transposição do 
rio São Francisco. In: Âmbito jurídico, Rio Grande, XIV, n. 87, abr. 2011.
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econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente 
adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado)12.

Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos 
fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de ser-
viços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e 
embalagens e pós-consumo.

Cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões 
e institui instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregio-
nal, intermunicipal e metropolitano e municipal; além de impor que os particulares 
elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Também coloca o 
Brasil em patamar de igualdade aos principais países desenvolvidos no que con-
cerne ao marco legal e inova com a inclusão de catadoras e catadores de materiais 
recicláveis e reutilizáveis, tanto na Logística Reversa quando na Coleta Seletiva. 
Além disso, os instrumentos da PNRS ajudarão o Brasil a atingir uma das metas do 
Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que é de alcançar o índice de reciclagem 
de resíduos de 20% em 2015. Além disso, os instrumentos da PNRS ajudarão o 
Brasil a atingir uma das metas do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que é 
de alcançar o índice de reciclagem de resíduos de 20% em 2015. 

4.4 POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANçA DO CLIMA 

No ano de 2009 foi instituída a Política Nacional sobre a Mudança do 
Clima (PNMC), por meio da Lei 12.187/2009. A Política Nacional sobre Mu-
dança do Clima oficializa o compromisso voluntário do Brasil junto à Conven-
ção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima de redução de emissões de gases 
de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020. Segundo 
o Decreto 7.390/2010, que regulamenta a Política Nacional sobre Mudança do 
Clima, a linha de base de emissões de gases de efeito estufa para 2020 foi estimada 
em 3,236 GtCO2-eq. Assim, a redução absoluta correspondente ficou estabelecida 
entre 1,168 GtCO2-eq e 1,259 GtCO2-eq, 36,1% e 38,9% de redução de emis-
sões, respectivamente.

A governança da PNMC cabe ao Comitê Interministerial sobre Mudan-
ça do Clima (CIM) e seu Grupo Executivo (GEx), instituídos pelo Decreto presi-
dencial 6.236/2007. Os instrumentos para sua execução são, entre outros: o Plano 

12 Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/política-de-resíduos-só-
lidos>. Acesso em: 3 jun. 2013.
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Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e 
a Comunicação do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima. 

4.5 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAçãO AMBIENTAL 

Criada pela Lei n° 9.575/1999, a Política Nacional de Educação Ambien-
tal visa munir a população de conhecimentos essenciais para a correta compreensão 
da importância da preservação do meio ambiente.  Tomando emprestado o dispos-
to no artigo 1° desse diploma legal, temos que a educação ambiental consiste em 
processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação 
do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 
e sua sustentabilidade13.

4.6 PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

O Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), estabelecido pela Lei 
Federal nº 9.433/97, é um dos instrumentos que orienta a gestão das águas no 
Brasil. O conjunto de diretrizes, metas e programas que constituem o PNRH foi 
construído em amplo processo de mobilização e participação social. O documento 
final foi aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), em 30 
de janeiro de 2006. O objetivo geral do Plano é “estabelecer um pacto nacional para 
a definição de diretrizes e políticas públicas voltadas para a melhoria da oferta de 
água, em quantidade e qualidade, gerenciando as demandas e considerando ser a 
água um elemento estruturante para a implementação das políticas setoriais, sob a 
ótica do desenvolvimento sustentável e da inclusão social14”. 

Os objetivos específicos são assegurar: 1) a melhoria das disponibilidades 
hídricas, superficiais e subterrâneas, em qualidade e quantidade; 2) a redução dos 
conflitos reais e potenciais de uso da água, bem como dos eventos hidrológicos crí-
ticos e 3) a percepção da conservação da água como valor socioambiental relevante.

13 Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/
politica-de-educacao-ambiental>. Acesso em: 6 jun. 2013.
14 Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/
plano-nacional-de-recursos-hidricos>. Acesso em: 6 jun. 2013.
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O Ministério do Meio Ambiente é responsável pela coordenação do 
PNRH, sob acompanhamento da Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos 
Hídricos (CTPNRH/CNRH). Contudo, para que o instrumento seja implemen-
tado, deve antes ser pactuado entre o Poder Público, o setor usuário e a sociedade 
civil. Devido a seu caráter nacional, o PNRH é adequado periodicamente às reali-
dades das Regiões Hidrográficas, por revisões que aperfeiçoam e aprofundam temas 
a partir de análises técnicas e de consultas públicas. Assim, a elaboração do Plano 
configura um processo de estudo, diálogo e pactuação contínuos, o que resulta em 
“retratos” da situação dos recursos hídricos em diferentes momentos históricos.

Mister anotar que a Lei Federal nº 9.433/1997 também prevê o direito 
de participação popular quando, no artigo 39, incisos IV e V, garante assento aos 
usuários e às organizações civis no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, bem 
como nos comitês de bacias hidrográficas.

4.7 POLÍTICA NACIONAL PARA OS RECURSOS DO MAR (PNRM)

A Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM), aprovada em 
1980, tem a finalidade de fixar as medidas essenciais à promoção da integração 
do Mar Territorial, da Zona Econômica Exclusiva e da Plataforma Continental ao 
espaço brasileiro e de efetuar a explotação racional dos oceanos, aí compreendi-
dos os recursos vivos, minerais e energéticos da coluna d’água, solo e subsolo, que 
apresentem interesse para o desenvolvimento econômico e social do país e para a 
segurança nacional15.

A PNRM foi atualizada por um Grupo de Trabalho instituído no âmbito 
da CIRM, sendo aprovada pela própria CIRM, em agosto de 2002. A nova PNRM 
tem por finalidade orientar o desenvolvimento das atividades que visem à efetiva 
utilização, exploração e aproveitamento dos recursos vivos, minerais e energéticos, 
do Mar Territorial, Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental, de acor-
do com os interesses nacionais, de forma racional e sustentável, para o desenvol-
vimento socioeconômico do País, gerando emprego e renda e contribuindo para 
a inserção social. A PNRM visa principalmente ao estabelecimento de princípios 
e objetivos para a elaboração de planos, programas e ações de governo no campo 
das atividades de formação de recursos humanos; no desenvolvimento da pesquisa, 
ciência e tecnologia marinha; e na exploração e aproveitamento sustentável dos 

15 Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Disponível em: <http://www.sbpcnet.org.br/
livro/62ra/conferencias/>. Acesso em: 29 maio 2013.
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recursos do mar. A nova PNRM foi promulgada pelo Decreto nº 5.377, de 23 de 
fevereiro de 2005.

4.8 POLÍTICA NACIONAL DA BIODIVERSIDADE

Para a formulação da proposta da Política Nacional de Biodiversida-
de (PNB), o Ministério do Meio Ambiente (MMA) estabeleceu um processo de 
consulta, no período de 2000 a 2001, com a participação dos setores envolvidos 
com o tema, os quais: governo federal, estatal, organizações não governamentais 
(ONGs), comunidades acadêmicas, indígenas e locais, e empresários. Também 
para a formulação da PNB foram realizados estudos básicos no período de 1998 a 
2001, enfocando o tema com base nos diferentes aspectos, como o nível de adequa-
ção da legislação brasileira à Convenção sobre Diversidade Biológica, a síntese do 
estado de arte do conhecimento da biodiversidade brasileira, análise comparativa 
de estratégias nacionais de biodiversidade de 46 países e a síntese de registros sobre 
o conhecimento tradicional associado à biodiversidade16. Paralelamente à consulta 
nacional, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) promoveu cinco “avaliações por 
biomas” no período de 1998 a 2000, identificando 900 áreas e ações prioritárias 
para a conservação da biodiversidade na Amazônia; Cerrado e Pantanal; Caatinga; 
Mata Atlântica e Campos Sulinos; e Zona Costeira e Marinha.

Baseando-se nos estudos básicos, nas “avaliações por bioma” e nos resul-
tados da consulta nacional, o MMA ultimou, em março de 2002, um documento 
preliminar da PNB. Em seguida, nos meses de abril e maio de 2002, foram reali-
zadas quatro reuniões: em Curitiba, Recife, Manaus e em Goiânia com o objetivo 
de analisar o Primeiro Rascunho e definir a proposta final da PNB, que inclui os 
seguintes componentes: conhecimento da biodiversidade, conservação, uso susten-
tável, repartição de benefícios, fortalecimento de capacidades científicas e tecnoló-
gicas, e educação e consciência pública.

Esta proposta de política foi discutida e apoiada pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA). Com isto, o Brasil finalizou o processo de con-
sulta para elaboração da Proposta de Política de Biodiversidade em agosto de 2002, 
o que culminou no Decreto n° 4.339 de 22 de agosto de 2002, que instituiu os 
princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de Biodiversida-

16 Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiver-
sidade-brasileira/política-nacional-da-biodiversidade>. Acesso em: 30 maio 2013.
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de. Esta decisão se fundamenta nos conceitos referendados nas leis existentes e em 
novos temas tratados pelo Congresso em matérias afins17.

5 JURISPRUDÊNCIA – ESTUDOS DE CASOS
 

Os dois casos aqui analisados mostram o entendimento do Supremo Tri-
bunal Federal quanto ao procedimento de criação e ampliação de unidades de 
conservação ambiental, previsto na Lei Federal nº 9.985/2000, que estabelece o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Optamos por dar esse 
enfoque à análise jurisprudencial, em virtude das questões que envolvem a criação 
e ampliação de unidades de conservação no país terem, na participação popular, 
através de consulta pública, uma forte relação com a perspectiva de Amartya Sen 
para o desenvolvimento.

5.1 AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANçA N° 26.189/DF18

O primeiro decisum aqui analisado é o Agravo Regimental em mandado 
de segurança n° 26.187/DF, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado pelo Su-
premo Tribunal Federal em 06/03/2013. Trata-se de um pleito contrário à criação 
da Reserva Extrativista de Canavieiras, na Bahia, sob a legação de que o processo 
de criação teria sido feito em desacordo com a norma que regula tal procedimento, 

17 Merecem menção ainda os Programas de Governo desenvolvidos para a causa ambiental. De âmbi-
to mais restrito do que as políticas públicas, esses programas são executados diretamente pelo Minis-
tério do Meio Ambiente, nas mais diversas ramificações da proteção ao meio ambiente. Alguns desses 
programas são: Agenda 21; Programa Água Doce; Programa Águas Subterrâneas; Programa Áreas Pro-
tegidas da Amazônia(ARPA);Programa Bolsa Verde; O Cadastro Ambiental Rural (CAR); Programa 
Cerrado Sustentável; Programa de Combate à desertificação; Programa Corredores Ecológicos; Pro-
grama de educação ambiental; Programa de florestas; Programa de Proteção das Florestas Tropicais; 
Projeto Orla; Programa de revitalização de bacias; Programa de zoneamento ecológico econômico.

18 EMENTA – Agravo regimental em mandado de segurança. Criação de reserva extrativista. Dilação 
probatória. Impossibilidade. 1. As alegações de incompletude e parcialidade dos estudos técnicos que 
subsidiaram o decreto presidencial impugnado envolvem questões de fato, insuscetíveis de análise em 
sede de mandado de segurança, ação em que não cabe dilação probatória. Precedentes. 2. É incontro-
versa a publicação, em jornal de grande circulação no Estado da Bahia, de edital de chamamento para 
consulta pública. 3. O § 2º do art. 22 da Lei nº 9.985/2000 não exige que os estudos técnicos estejam 
concluídos por ocasião das consultas públicas, mas, tão somente, por ocasião da criação da própria 
unidade de conservação. 4. Agravo regimental não provido. (STF, 06/03/2013, Plenário, Ag.Reg. Em 
Mandado de Segurança n° 26.189/DF, Relator Min. Dias Toffoli).
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especialmente no que diz respeito à necessidade de os estudos técnicos estarem fina-
lizados quando de sua apresentação em consulta pública prevista em Lei. 

Observando os termos do referido julgado, encontramos como um dos 
fundamentos para rejeição do pedido a alegação de que o parágrafo 2°, do artigo 
22, da Lei 9.985/2000 não exige que os estudos técnicos estejam concluídos por 
ocasião das consultas públicas, mas, tão somente, por ocasião da criação da própria 
unidade de conservação. A contrario sensu, é particularmente interessante constatar 
que, ao analisarmos o mencionado parágrafo 2°, do artigo 22, da Lei 9.985/200019, 
não encontramos absolutamente nenhuma menção de que os estudos técnicos só 
precisam estar concluídos quando da criação da unidade de conservação. 

Avançando um pouco mais no estudo do problema que aqui nos é apre-
sentado, passamos a analisar o disposto no regulamento do citado artigo 22, da Lei 
nº 9.985/00, Decreto nº 4.340/02, que define o procedimento para a criação das 
unidades de preservação.

O referido procedimento está disposto nos artigos 4°, 5° e parágrafos, do 
Decreto n° 4.340/0220. Neles, encontramos referências à competência para elabora-
ção dos estudos técnicos e consulta pública quando da criação de Unidade de Con-
servação, bem como à finalidade dos mesmos e a forma como a consulta pública, 
especificamente, deve ser conduzida. Ressalte-se, que, ao contrário do fundamento 
utilizado no decisum sob análise, não há qualquer menção ao fato de que os estudos 
técnicos só precisariam estar concluídos quando do ato de criação da Unidade de 
Conservação.

19 Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.(Regulamento) §1º (VE-
TADO) §2º A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de 
consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados 
para a unidade, conforme se dispuser em regulamento. §3º No processo de consulta de que trata o 
§2o, o Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a 
outras partes interessadas.
20 Art. 4º Compete ao órgão executor proponente de nova unidade de conservação elaborar os estu-
dos técnicos preliminares e realizar, quando for o caso, a consulta pública e os demais procedimentos 
administrativos necessários à criação da unidade. Art. 5º A consulta pública para a criação de unidade 
de conservação tem a finalidade de subsidiar a definição da localização, da dimensão e dos limites mais 
adequados para a unidade. §1º A consulta consiste em reuniões públicas ou, a critério do órgão 
ambiental competente, outras formas de oitiva da população local e de outras partes interessadas.
§2º No processo de consulta pública, o órgão executor competente deve indicar, de modo claro e em 
linguagem acessível, as implicações para a população residente no interior e no entorno da unidade 
proposta.
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O que podemos então concluir, é que a exegese aplicada pelo STF ao 
caso feriu gravemente o direito de participação popular no processo de constituição 
daquela unidade de conservação. Ora, se a lei e o regulamento aplicados àquela 
situação não estabelecem, em momento algum, que os estudos técnicos só deve-
riam estar concluídos quando do momento de criação da unidade de conservação, 
emprestar interpretação no sentido de legitimar a realização da consulta com os 
relatórios incompletos joga por terra a prerrogativa democrática da população dire-
tamente envolvida de ter embasamento técnico-científico confiável para deliberar 
sobre o assunto.

Os estudos técnicos são peça-chave para a correta e completa compreen-
são dos efeitos que a criação de uma unidade de conservação terá, não somente 
sobre o meio ambiente local, como também, e não menos importante, sobre as 
atividades econômicas desenvolvidas na área. Realizar a consulta popular prevista 
em lei, sem os estudos técnicos finalizados, joga por terra o próprio sentido da exis-
tência desse direito, bem como fere os próprios princípios democráticos externados 
através da participação popular.

5.2 MANDADO DE SEGURANçA N° 24.184-5/DF21

Neste julgado, que assim como o anterior, também trata da supressão a 
plena participação popular nos processos de criação e ampliação de uma unidade 
de conservação ambiental, observamos um posicionamento da Suprema Corte em 
perfeita consonância ao mecanismo democrático da participação popular em ma-
téria ambiental. Não obstante o decisum date do ano de 2003, sua análise é válida 
no sentido de estudo da mudança de entendimento do Supremo Tribunal ao longo 
do tempo.

O caso diz respeito à supressão da consulta pública exigida pela Lei 
9.985/2000 para criação das unidades, por um parecer emitido pelo Conselho 
Consultivo do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O STF posicionou-
se completamente contrário à referida medida, taxando-a de antidemocrática, de 

21 EMENTA - Mandado de segurança. Ampliação dos limites do Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros. Anulação do Decreto de 27.09.2001. Quando da edição do Decreto de 27.02.2001, a 
Lei n° 9.985/00 não havia sido regulamentada. A sua regulamentação só foi implementada em 22 
de agosto de 2002, com a edição do Decreto n° 4.340/02. O processo de criação e ampliação das 
unidades de conservação deve ser precedido da regulamentação da lei, de estudos técnicos e de con-
sulta pública. O parecer emitido pelo Conselho Consultivo do Parque não pode substituir a consulta 
exigida na lei. O Conselho não tem poderes para representar a população local. (STF, 13/08/2003, 
Plenário, Mandado de Segurança n° 24.184-5/DF, Relatora Min. Ellen Gracie).
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modo que não se poderia confundir consulta à população com a manifestação de 
um órgão simplesmente administrativo, ainda que colegiado.  

No voto do Ministro Carlos Brito, conseguimos visualizar claramente a 
representação das ideias senianas acerca da importância dos mecanismos democrá-
ticos como componente essencial do processo de desenvolvimento, especialmente 
quanto ao que Amartya leciona sobre o papel de agente dos indivíduos. Em deter-
minado trecho22 de seu voto, o Ministro Carlos Brito, mesmo reconhecendo que 
a questão da consulta pública aplicada à matéria ambiental não é abordada direta-
mente pela Carta Constitucional, afirma que é perfeitamente possível a legislação 
infraconstitucional estabelecer esse procedimento, que ele considera símbolo de 
democracia. Acrescenta o eminente Ministro que a abertura de espaços para a par-
ticipação popular referente a decisões afeitas à administração pública significa efe-
tivar o próprio princípio democrático, no momento em que se está privilegiando 
as bases e não somente as cúpulas. O abalizado julgador conclui seu voto, expon-
do um pensamento que reflete com muita propriedade as lições de Amartya Sen, 
quando afirma que a democracia começa a ser entendida sob a perspectiva de que 
o poder político deve ser exercido de baixo para cima, de modo que o povo saia da 
plateia e passe a ocupar o palco das decisões que lhe digam respeito. 

6 CONCLUSÕES

O princípio do desenvolvimento sustentável é um caso peculiar no 
mundo jurídico. Isso porque os princípios possuem como uma de suas principais 
características o fator estabilidade, devido, principalmente, a sua natureza intrínseca 
de atuarem como pedras basilares dos ordenamentos jurídicos com os quais se re-
lacionam. Todavia, no caso do princípio sob análise, o mesmo sofreu, ao longo do 
tempo, mudanças significativas em sua concepção. 

Em 1987, ao ser formulado pela primeira vez no documento que ficou 
conhecido como Relatório Brundtland – O Nosso Futuro Comum, a ideia central 

22 “É verdade que a Constituição de 1988 não trata de consulta pública, por si mesma em matéria 
de meio ambiente. No entanto, é claro que a lei pode instituir esse procedimento eminentemente 
democrático, abrir espaços de participação popular para decisões administrativas, e homenagear, em 
última análise, a própria democracia, significando, exatamente, prestígio das bases e, não, das cúpulas. 
A democracia é cada vez mais compreendida como movimento que o poder político assume, não de 
cima para baixo, mas de baixo para cima. Metaforicamente falando, quer dizer “tirando o povo da 
platéia e o colocando no palco das decisões que lhe digam respeito”. O fundamento do voto proferido 
pela eminente Ministra Relatora homenageia, sobretudo, o princípio da democracia”. 
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que permeava o princípio do desenvolvimento sustentável era muito ligada uma 
concepção puramente material, de utilização dos recursos naturais como instru-
mentos voltados a suprir as necessidades básicas dos indivíduos. 

O princípio evoluiu, adquirindo novas nuances em sua concepção, de 
modo a não mais se voltar unicamente ao aspecto material relacionado aos recursos 
naturais. Passou-se, então, a entender que a noção de desenvolvimento não poderia 
deixar de lado aspectos relacionados à efetivação da dignidade da pessoa humana, 
bem como, aos direitos democráticos dos cidadãos, como a participação popular. 

Amartya Sen é um dos principais nomes nesse processo de mudança 
de concepção do conceito de desenvolvimento e, nesse contexto, seu pensamento 
acerca da relação entre desenvolvimento e meio ambiente aponta na direção de 
que é essencial que as liberdades democráticas participativas sejam garantidas às 
populações diretamente interessadas nos processos decisórios envolvendo a questão 
ambiental. 

No decorrer deste trabalho, pudemos concluir que a legislação ambiental 
brasileira, assim como as políticas públicas voltadas ao meio ambiente estão ali-
nhadas a esse novo conceito de desenvolvimento propagado especialmente pelas 
ideias de Amartya Sen, quando preveem mecanismos de participação popular nos 
processos decisórios que englobam questões ambientais. 

Foi possível observar, igualmente, que apesar das ideias e novas concep-
ções desenvolvimentistas atreladas à questão ambiental estarem presentes no orde-
namento jurídico brasileiro, os mecanismos que deveriam propiciar a concretização 
desse novo paradigma não são vinculantes, deixando a cargo da administração pú-
blica decidir pela sua conveniência e oportunidade, o que confere um caráter quase 
que simbólico a tais previsões.

Logo, com base no que foi exposto neste trabalho, especialmente no que 
se refere à legislação ambiental vigente e aos estudos de caso da atuação do po-
der judiciário nas matérias que envolvem preceitos democráticos atinentes ao meio 
ambiente, entendemos que tanto a legislação específica necessita de aprimoramen-
tos, no sentido de garantir maior efetividade à participação popular em matéria 
ambiental, quanto o poder judiciário carece de amadurecimento quando de sua 
atividade hermenêutica, com vistas a garantir a concretização dos princípios demo-
cráticos participativos referentes à tutela ambiental.
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Inovação e o direito constitucional ao desenvolvimento

Thomas Kefas De Souza Dantas
José Orlando Ribeiro Rosário

1 INTRODUçãO

A necessidade de estímulo a inovação, para o incremento da economia 
nacional, aliada a um pensamento político que busca tanto um maior incentivo 
à tecnologia, bem como a proteção da propriedade intelectual e sua aplicação 
no mercado. Juntamente com políticas públicas que incentivem o incremento 
da pesquisa acadêmica aplicada, fez com que surgisse no ordenamento jurídico 
brasileiro, aliada a uma série de políticas públicas no mesmo sentido, a Lei nº 
10.973/2004 (Lei Federal da Inovação).

Em um contexto político internacional, a referida lei aparece como uma 
resposta brasileira à pressão regulatória do setor de Propriedade Industrial e de 
uma necessidade de incentivo à inovação1. Várias são as iniciativas legais alienígenas 
que se caracterizam por promoverem a inovação dentro dos seus ordenamentos 
nacionais respectivos, das quais traz-se, a título de exemplificação, a National 
Research Devolopment Corporation2, Stevenson-Wydler Technology Innovation 
Act3, Nayh-Dole University and Small Business Patent Act4, Bundesministeruim 

1 BARBOSA, Denis Borges. Direito da inovação: comentários à Lei n. 10.973/2004, Lei federal da 
inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p.xix.
2 Ibid., Atualmente British Technology Group, em 1948, no Reino Unido.
3 Ibid., Em 1980, nos EUA.
4 Ibid., Em 1980, nos EUA.
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für Bildung and Forschug5, The Law to Promote Technology Transfer form 
Universities to Industry6, e a Loi sur l’innovation et la recherche7. 

A Lei nacional brasileira surge, também como um meio de regulação e 
incentivo aos investimentos em P.D&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação), 
fruto de uma necessidade pública de um investimento social que se perpetue no 
tempo8.

A perspectiva do presente trabalho é estudar a inovação sob o viés do 
meio, dessa forma, utilizando-se de normas indutoras pode-se gerar um meio em 
que haja um maior grau de inovação, e que com isso permita-se o desenvolvimento 
da sociedade com base na potencialidade dos indivíduos.

Nesse ponto em questão o Brasil vem destacando-se cada vez mais, 
principalmente no que refere-se as duas últimas décadas, contudo, tal conhecimento 
científico ainda fica aprisionado nos muros invisíveis das Universidades. 
Necessitamos de um meio para mudar essa realidade, tanto em termos de produção 
de inovação em linhas de produção, quanto em facilitar que as inovações produzidas 
na academia fluam para o mercado e isso depende mais de investimentos e de um 
arcabouço legal favorável9.

Nessa perspectiva do meio onde surge a inovação, temos que alguns 
locais são mais propícios ao surgimento que outros, identifica-se alguns fatores que 
podem servir de propulsores para a inovação.

Para definir tal meio, é importante perceber que a inovação não surge como 
algo muito além dos recursos preexistentes ou ainda sem tomar por base quaisquer 
desses tais recursos, define-se tal fato como o possível adjacente da inovação10. 
Esse comportamento se repete inclusive na inovação natural, traduzindo-se como 

5 Ibid., Em 1996, na Alemanha.
6 Ibid., Em 1998, no Japão.
7 Ibid., Em 1999, na França.
8 DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARãES, Patrícia. A lei de inovação, as políticas de 
desenvolvimento e a indústria do petróleo. In: II Congresso internacional direito e contemporaneidade: 
mídias e direitos da sociedade em rede. Anais.  Santa Maria (RS): UFSM, 2012. Disponível em: 
<http//www.ufsm.br/congressodireito/anais>. Acesso em: 12 jul. 2013.
9 NUNES, Gilvanda. Política nacional de CT&I aplicada às MPE. In: RUSSO, Suzana. Et. All. Capa-
cite: capacitação em inovação tecnológica para empresários. São Cristóvão: UFS, 2011. p. 11.
10 JOHNSON, Steven. Where good ideas come from: the natural history of innovation. Tradução 
Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p. 34.
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o conjunto de todas as possíveis ligações entre as ideias, meios e recursos existentes 
que podem gerar algo novo11.

Ao debruçar-se sobre o surgimento da inovação, percebe-se que a inovação 
surge como um palpite lento que permeia a mente do seus criadores, por longos 
períodos até que encontra um outro palpite12. Tais palpites necessitam colidir com 
outros palpite, uma forma de induzir a inovação é gerar um meio em que pessoas 
possam compartilhar ideias e que permita novos acúmulos de conhecimento. 
Um ambiente inovador, assim, uma vez que necessita de investimentos, não pode 
requerer resultados extraordinários de curto ou médio prazo, o que categoriza o 
investimento em inovação como de alto risco, uma vez que tais investimentos 
requerem um tempo não previsível para retorno.

Esse meio que propõe-se deve permitir colisões acidentais, permitir que 
conhecimentos alheios à área da tecnologia que pretende-se produzir permeiem as 
mentes inovadoras, para que a exaptação13 de ideias ou mesmo o erro possam existir 
e permitir mais inovação. 

Em resumo, o ambiente inovador é aquele em que os indivíduos têm 
acesso ao estado da técnica, que proporciona a formação crítica, que são fornecidos 
meios e ferramentas para o desenvolvimento da inovação, em que haja uma rede de 
troca de experiências e informação, e que suporte a insegurança dos investimentos 
permitindo possíveis erros.

Essa inovação que se pretende induzir, na grande maioria das vezes, gera 
como frutos bens intangíveis, regulados pelo direito como bens intelectuais, os 
quais caracterizam-se por serem bens que fogem à regra econômica da escassez dos 
bens. 

Tais bens são regulados pelas normas inerentes ao direito de propriedade 
intelectual. Uma das mais fortes características de tais bens, além da intangibilidade, 
diz respeito à solução dada pelo direito à sanar o problema econômico da exploração 
dos intangíveis.

11 Define-se como inovação natural aquela que é produzida pela natureza, nos termos da teoria da 
evolução das espécies de Darwin.
12 JOHNSON, Steven. Where good ideas come from: the natural history of innovation. Tradução 
Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p. 60-82.
13 Ibid., 2011. p. 125.
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Os bens intangíveis não se desgastam com o uso, pelo contrário, seu 
uso os torna mais abundantes, fugindo da regra econômica da formulação dos 
preços pautada na escassez dos produtos. Uma vez o produto tendendo ao infinito, 
seu preço tenderia a ser zero, contudo, como viu-se até o momento, seu custo de 
produção é relativamente alto, assim como o risco do investimento.

A investigação aqui proposta pauta justamente em verificar se a solução 
dada para o problema da regulação para tais bens intangíveis é eficaz na solução para 
o conflito dos direitos fundamentais ao acesso à informação (tecnológica inclusive) 
e o direito de propriedade sob o critério do artigo 3º da Constituição Federal do 
objetivo fundamental do ordenamento jurídico nacional: o Desenvolvimento.

2 INOVAçãO E DESENVOLVIMENTO

Nos séculos XI e XII o desenvolvimento do urbanismo trouxe consigo a 
ascensão da classe dos comerciantes e a grande expansão das corporações de ofício, 
tanto que mais tarde, durante os séculos XIII e XIV, já havia uma grande variedade 
de comerciantes e corporações de ofício nos centros urbanos. 

A propriedade industrial tem seus primeiros passos nas guildas da baixa 
idade média, que adotavam as proprietary attitudes no que alude ao conhecimento 
artesanal. Tal teoria implica no reconhecimento das inovações tecnológicas como 
uma forma de propriedade, cujo valor comercial difere do valor atribuído aos 
produtos manufaturados14.

A atividade de planejamento desses centros urbanos deve sempre estar 
paralela às atividades de inovação, ou mesmo no desenvolvimento da propietary 
attitudes em relação ao conhecimento do ofício. E foi justamente nesse contexto 
medieval que tanto o conhecimento de processos artesanais e invenções mecânicas 
passaram a ser considerados bens imateriais separados dos produtos de artesanato e 
do trabalho necessário para produzi-los15.

14 LONG, Pamela O. Openness, secrecy, authorship: technical arts and the culture of knowledge from 
antiquity to the renaissance. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001. p. 88 e ss.
15 In the medieval urban context both knowledge of craft processes and mechanical inventions came to be 
considered intangible property separate from craft products and from the labor required to produce them. 
LONG, Pamela O. Openness, secrecy, authorship: technical arts and the culture of knowledge from 
antiquity to the renaissance. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001. p. 88.
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Nascem então os direitos de propriedade intelectual, tendo como objeto 
não os produtos finais, mas sim os processos envolvidos na produção do produto 
ou meios para obtenção deste. Além da imaterialidade do bem intelectual, o Direito 
busca a proteção da aplicação, em última análise tais bens devem satisfazer diversas 
necessidades humanas, sejam econômicas ou não16. 

Tal proteção pode ser justificada tanto pela necessidade do criador de 
obter ganho em virtude da transmissão da sua criação aos interessados quanto pelo 
interesse social de disseminação da tecnologia envolvida no processo de criação17.

O Direito cria então, por meio das diretrizes estabelecidas nas leis de 
proteção à propriedade intelectual, uma situação jurídica de utilização econômica 
exclusiva, garantindo ao criador um direito18 de proibir com efeito erga omnes, 
gerando o que muitos autores caracterizam como uma situação de monopólio legal 
e temporário sobre tais bens.

A importância da divulgação de tais bens encontra vários exemplos na 
história. A mais clássica delas dá-se pelo fato dos estudos dos urbanistas de Londres, 
no século XIX, era pautada em uma preocupação sobre o desenvolvimento 
da cidade. Sabe-se que a cidade crescia movida a cavalos e o que fazer com os 
excrementos deixados pelos cavalos era o grande problema da cidade. Os urbanistas 
começaram a buscar soluções para esse problema, pensar em fraudas para cavalos e 
o que fazer com elas, contudo, o problema era insignificante, pois em pouco tempo 
todos os cavalos seriam substituídos por automóveis19.

16 Sobre o tema, Beatriz Bugallo Montaño diz que las obras de la creación humana son inmateriales 
que satisfacen diversas nacesidades – ecnómicas o no –, que se manifestan de muy variada manera. MON-
TAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. Montevideo: Funcación de Cultura Universitaria, 
2006. p. 17.
17 DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARãES, Patrícia. As patentes verdes como ferramen-
ta para o desenvolvimento de tecnologias em energias renováveis. In: 4th Meeting of latin-american 
energy economics. Anais.  Montevideo (Uruguay): ALADEE, 2013. Disponível em: <http://aladee.org/
elaee2013>. Acesso em: 10 maio 2013.
18 Denis Barbosa observa que tal “direito” ou “controle jurídico é melhor expresso pelo termo “poder”, 
como “o poder de ação conferido pela ordem jurídica a uma pessoa, para que possa alcançar um interesse 
próprio”, neste caso, o “poder do sujeito ativo não corresponde a um dever específico de nenhum sujeito 
ativo, a não ser aquele de respeitar a juridicidade do exercício do mesmo poder”, o que chama de Direito 
Absoluto. BARBOSA, Denis, Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris. 2003. p. 20-21.
19 DEHEINZELIN, Lala. Desejável mundo novo [livro eletrônico]: vida sustentável, diversa e criativa 
em 2042.  1. ed. São Paulo: Do autor, 2012. p. 11.
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O fato de não ter havido acesso às tecnologias que vinham sendo 
desenvolvidas acarretou num desperdício na alocação de capital humano e de 
recursos financeiros para o planejamento da cidade.

Uma solução para o problema está na cultura da patente. Esse instituto 
jurídico de proteção à propriedade intelectual possui uma dimensão temporal. 
O título concedido para a exploração, no caso da inovação com potencial de ser 
patenteada, tem um prazo máximo de vigência para que o titular possa explorar 
economicamente com exclusividade os bens e os processos produtivos decorrentes 
deste direito. 

Fala-se ainda na proteção em proteção à propriedade, uma vez que o 
direito de propriedade intelectual evita que terceiros possam explorar indevidamente 
sem a prévia autorização do titular do direito20.

Lembra-se ainda que a propriedade em questão, apesar da imaterialidade 
do bem jurídico a ser protegido, deve ser caracterizada enquanto modalidade 
específica de propriedade privada gestada no conceito do desenvolvimento 
econômico-social21.

Foi no direito estadunidense, onde o direito de propriedade intelectual 
encontra uma das suas mais influentes doutrinas, que buscou-se elementos para 
definir a função social desse tipo específico de propriedade. 

No direito estadunidense tem-se a importante concepção de que o 
principal objetivo do direito de propriedade intelectual, é o de garantir aos 
consumidores uma ampla variedade de bens intelectuais ao menor preço possível. 
O direito de propriedade intelectual visa alcançar este objetivo por meio dos direitos 
de propriedade, individual e das empresas, às informações que eles produzem e, 
através disto gerar a oportunidade de lucrar com a informação, sendo o lucro o 
incentivo econômico para produzi-la22.

20 DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARãES, Patrícia. A lei de inovação, as políticas de 
desenvolvimento e a indústria do petróleo. In: II Congresso internacional direito e contemporaneidade: 
mídias e direitos da sociedade em rede. Anais.  Santa Maria (RS): UFSM, 2012. Disponível em: 
<http//www.ufsm.br/congressodireito/anais>. Acesso em: 12 jul 2013.
21 DEL NERO, Patrícia Aurélia. Propriedade intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 33.
22 The principal object of intellectual property law in the United States is the ensure consumers a wide 
variety of intellectual goods at the lowest possible price. Intellectual property law aims to achieve this and by 
giving individual and businesses property rights in the information they produce and, through the opportu-
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Sobre isso Goldstein fala da existência de um balanço essencialmente 
utilitarista entre as demandas conflitantes de apropriabilidade e indivisibilidade, 
que domina o direito de propriedade intelectual, em diferentes graus, no mundo23.

Seguindo a lógica utilitarista que se coloca como ponto principal do 
debate acerca da propriedade intelectual, sua funcionalidade e seus objetivos. A 
propriedade intelectual deve ser regulada para a manutenção de sua capacidade de 
gerar lucro, garantindo os investimentos, de permitir o livre acesso para à pesquisa 
e de possibilitar novas inovações.

No campo da gestão empresarial, que a revolução informacional obriga 
a não considerar os gastos com os investimentos ditos como “imateriais” como 
“custos” a serem reduzidos, mas sim como despesas fixas a valorizar para obter uma 
maior eficácia em todos os campos da empresa24. 

Contudo, o simples conceito de desenvolvimento é algo vago. Encontra-
se então na teoria econômica um conceito que possa entrar em acordo com os 
demais objetivos e garantias fundamentais existentes na Constituição. O modelo de 
desenvolvimento proposto por Sen busca entendê-lo como um processo integrado 
de expansão de liberdades, sendo tais liberdades interligadas permitindo-se assim 
que examine-se vários setores vitais da sociedade, como mercados, organizações 
correlatas, governos, partidos políticos, e organizações cíveis. Dessa forma, o autor 
prevê o reconhecimento do papel que valores sociais, além dos demais valores 
dominantes na sociedade com influência nas liberdades gozadas pelas pessoas, 
possuem na percepção do conceito geral do desenvolvimento25.

Sob o viés do direito constitucional, assim como todos os demais tipos de 
propriedades, os bens intelectuais aplicáveis na indústria e comércio são garantias 
constitucionais não absolutas, uma vez que estão garantidos em observância de sua 
função social26. Garantir a observância dessa função social traduz-se em garantir que 

nity to profit from the information, the economic incentive to produce it. GOLDSTEIN, Paul. Copyright, 
patent, trademark and related state doctrines. 20. ed. New York: Foundation Press. 2008. p. 17.
23 An essentially utilitarian balance between the competing demands of appropriability and indivisibility 
dominates intellectual property law [...] to varying degress, in the rest of the world. GOLDSTEIN, Paul. 
Copyright, patent, trademark and related state doctrines. 20. ed. New York: Foundation Press. 2008. 
p.19.
24 LOJKINE, Jean. A revolução informacional. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1995. p.19
25 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
26 DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARãES, Patrícia. A lei de inovação, as políticas de 
desenvolvimento e a indústria do petróleo. In: II Congresso internacional direito e contemporaneidade: 
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tais bens intelectuais venham a servir a sociedade, o que por sua vez irá proporcionar 
um maior incremento da liberdade de escolha dos indivíduos.

Contudo, em uma análise simplória, há um problema de garantir a plena 
efetividade ao direito de propriedade e ao direito à informação, e em garantir o livre 
acesso às tecnologias desenvolvidas de forma a permitir o incremento da liberdade 
individual já pautada.

Garantir o direito a propriedade intelectual é de extrema importância 
para permitir que os investimentos em inovação sejam atrativos, e além disso, que 
a inovação pretendida seja aquela que busque o desenvolvimento no seu conceito 
amplo já trabalhado.

A inovação que pretende-se é aquela que enxerga futuros, sob o risco de 
gastar enormes quantidades de recursos, tempo e oportunidades fazendo escolhas e 
formulando políticas a partir de visões e prioridades que não farão sentido em um 
curto espaço de tempo27.

Contudo, a simples aplicação dos bens intelectuais na economia da 
escassez, geraria uma falha de mercado, uma vez que a chamada economia criativa 
(economia dos bens intangíveis) pauta-se em bens não finitos. 

Outro motivo para incentivar a economia dos intangíveis no Brasil está 
justamente na abundância dos recursos existentes. A economia criativa baseia-se 
nos recursos intangíveis, como o capital cultural, humano e social, largamente 
disponíveis em países em desenvolvimento como o Brasil, talvez até mais que os 
próprios recursos financeiros. Dessa forma a economia que baseia-se em intangíveis 
permite a obtenção de resultados não apenas econômicos, mas ambientais, sociais 
e culturais28.

Por outro lado, o mesmo caráter de imaterialidade dos bens intelectuais 
tecnológicos pode defini-los como informação tecnológica, e sendo tal informação 
imprescindível para o desenvolvimento da sociedade, teria então um caráter de 
informação de interesse público. Nesse caso, à informação tecnológica deve ser 
concedida livre acesso, garantia constitucional prevista no Artigo 5º, XIV.

mídias e direitos da sociedade em rede. Anais.  Santa Maria (RS): UFSM, 2012. Disponível em: 
<http//www.ufsm.br/congressodireito/anais>. Acesso em: 12 jul. 2013.
27 DEHEINZELIN, Lala. Desejável mundo novo [livro eletrônico]: vida sustentável, diversa e criativa 
em 2042.  1. ed. São Paulo: Do autor, 2012. p. 11.
28 Ibid., p. 23.
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O livre acesso à informação tecnológica teria então o propósito de garantir 
o desenvolvimento objetivado no Artigo 3º da Constituição Federal. Todavia em 
nome de tal desenvolvimento não pode-se permitir que haja um desrespeito aos 
direitos de exploração comercial previstos. O Direito ao desenvolvimento deve ser 
encarado como direito de livre acesso aos recursos, no caso em questão, ao meio 
que proporcione o desenvolvimento.

Nesse sentido, uma legislação eficaz deve prever uma proteção que 
permita a exploração comercial da inovação, mas que ao mesmo tempo garanta 
o livre acesso as informações sobre as novas tecnologias, e que venha a sanar a 
falha de mercado que ocorrerá ao utilizar os mesmos dispositivos de regulação da 
economia comum, pautados na escassez dos produtos, na economia pautada nos 
bens infinitos que são os intangíveis.

A Lei deve criar uma escassez fictícia para a inovação a fim de que se 
reestabeleça o equilíbrio do mercado. Os direitos de propriedade intelectual geram 
uma escassez por meio da concessão de um monopólio temporário, com a finalidade 
da manutenção do incentivo à inovação nos agentes econômicos.

Mas ao mesmo tempo que o Estado permite esse monopólio, ele deve 
garantir que tal vínculo jurídico se paute na funcionalidade social da inovação, 
dentro das bases e diretrizes do desenvolvimento nacional.

A inovação figura como o motor do capitalismo, novas ideias surgem 
para solucionar problemas e melhorar produtos ou serviços. Ainda, é interessante 
lembrar que os indivíduos, mesmo em uma interdependência na vida social, em sua 
maioria não buscam realizar atividades senão para buscar a realização individual, 
no capitalismo busca-se o lucro, mas através dessa busca pelo lucro em atividades 
comerciais e industriais, acaba-se por suprir necessidades sociais e a garantia de um 
estado de bem estar social.

O Direito, nesse contexto, com o poder indutor de comportamento de 
suas normas, e das políticas públicas que advém das normas, pode direcionar a 
necessidade de inovação em áreas que são estratégicas para garantir as liberdades 
individuais da população. Tem-se uma necessidade do Direito intervir e legislar 
sobre inovação, não reprimindo as liberdades de escolha dos indivíduos, mas 
sim direcionando-a para um setor ou outro que seja estratégico na efetivação de 
garantias e liberdades individuais.
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3 INOVAçãO E O DIREITO POSITIVO

Nesse primeiro momento, busca-se uma definição legal do direito 
positivo do significado do termo “inovação”. Na Constituição Federal de 1988, 
o termo “inovação” não figura, busca-se então na legislação infraconstitucional tal 
definição jurídica para posteriormente retornar a constituição e localizar a proteção 
constitucional que pode ser imputada à inovação. O termo inovação no sistema 
jurídico brasileiro é recente, a lei que a define surge em um contexto de pressão 
internacional na regulação e incentivo à inovação. 

3.1 LEI DE INOVAçãO

Uma das novidades trazidas pela Lei de Inovação29 é o conceito jurídico 
de inovação. Segundo o artigo 2º, IV, da referida inovação é a “introdução de 
novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em 
novos produtos, processos ou serviços”. 

Ao analisar esse dispositivo temos alguns conceitos já trabalhados no 
direito, o primeiro deles é a “novidade”. Considera-se novidade como tudo aquilo 
que se encontra fora do estado da técnica30. O segundo conceito a ser trabalhado é 
o de “aperfeiçoamento”, na literatura especializada tem-se como aperfeiçoamento 
uma melhoria funcional dada a uma tecnologia.

A Lei de inovação trouxe consigo um conceito antes não trabalhado 
ao tratar do meio no qual a inovação se insere. Quando a lei trata como meio o 
ambiente produtivo ou social, ela inaugura o campo da inovação social. Contudo, 
para o presente trabalho não faz-se a distinção da inovação social e da inovação 
tecnológica. Assim opta-se por trabalhar o gênero inovação tanto como inovação 
social quanto inovação tecnológica.

Finalizando a análise do dispositivo, observa-se que a inovação a qual 
o Direito pretende regular é aquela pertinente ao fornecimento de novos bens, 
processos ou serviços, ou seja, aqueles com potencial de mercado. Definimos aqui 
como função da inovação a de atender a demandas e necessidades do mercado.

29 BRASIL. Lei nº 10.973/2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/lei/l10.973.htm> Acesso em: 10 maio 2013.
30 O termo estado da técnica ou estado da arte remete ao conjunto de tecnologias existentes, sejam elas 
protegidas ou não por direitos de propriedade intelectual, ao contrário do domínio público as tecno-
logias referentes ao estado da técnica não obedecem o requisito territorial da propriedade industrial.
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Outro dispositivo da Lei de Inovação auxilia na definição jurídica da 
inovação encontra-se no artigo 2º, II, que define como criação qualquer outro 
desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de 
novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtido por um ou mais 
criadores. 

Como conceito de Criação estabelecido na lei, define-se tal elemento 
como proveniente da técnica, uma contribuição do conhecimento voltado para 
o setor produtivo, dessa forma, inovação teria o mesmo conceito jurídico que 
criação31. 

O conceito de Criação, por sua vez, está intimamente ligado ao conceito 
de tecnologia32. Ainda sobre o Art. 2º, II, da Lei de Inovação, compreende-se como 
exemplificativo o hall de proteção estabelecido, sob pena da referida lei perder sua 
eficácia futura, frente às tão dinâmicas mutações quanto a forma as quais a inovação 
está sujeita33.

3.2 CONSTITUIçãO FEDERAL

Uma vez a inovação sendo concebida pelo direito nacional como fonte 
e fruto da tecnologia quando sendo possível sua exploração comercial, pode-
se retomar o texto da Constituição Federal para o tratamento constitucional à 
inovação.

31 DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARãES, Patrícia. A lei de inovação, as políticas de 
desenvolvimento e a indústria do petróleo. In: II Congresso internacional direito e contemporaneidade: 
mídias e direitos da sociedade em rede. Anais.  Santa Maria (RS): UFSM, 2012. Disponível em: 
<http//www.ufsm.br/congressodireito/anais>. Acesso em: 12 jul. 2013.
32 Tecnología es un vocábulo de origem griego. Etimológicamente quiere decir tratado del arte. Pose e 
el mismo significado en los principales idiomas occidentales – español (tecnologia), inglês (technolo-
gy) y francés (technologie) – designando un conjunto de conocimientos que se aplica a un determinado 
ramo de actividades. En las ciencias sociales, el término tecnologia [...] a partir del siglo XVIII, en las 
sociedades industrializadas o en camino de la industrialización, tecnología pasa a designar o todo o un 
sector organizado del conjunto de conocimientos sobre los principios y descubrimientos científicos; 
igualmente refiriéndose a los procesos industriales existentes, o a los antiguos, a las métodos de 
trasmisión y comunicación de estos conocimiento de mecancías y serviços. PIMENTEL, Luiz Otávio, 
Las funciones del derecho mundial de patentes. Córdoba: Advocatus. 2000. p. 45.
33 DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARãES, Patrícia. A lei de inovação, as políticas de 
desenvolvimento e a indústria do petróleo. In: II Congresso internacional direito e contemporaneidade: 
mídias e direitos da sociedade em rede. Anais.  Santa Maria (RS): UFSM, 2012. Disponível em: 
<http//www.ufsm.br/congressodireito/anais>. Acesso em: 12 jul. 2013.
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Em seu artigo 5º, XXIX, encontra-se a garantia aos autores de inventos 
industriais o privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às 
criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros 
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico 
e econômico do País34.

A proteção e incentivo à tecnologia se repete em outros artigos da 
Constituição Federal. Por exemplo, no artigo 187, no qual o texto constitucional 
traz o dever de primar pelo incentivo à pesquisa e à tecnologia nas políticas 
agrícolas. Tem-se ainda o artigo 200, em que o constituinte estabeleceu como 
competência do sistema único de saúde o dever de incrementar em sua área de 
atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.

Ainda no texto constitucional, pode-se encontrar no artigo 214, 
quando observou-se que o Plano Nacional de Educação tem o dever de conduzir à 
promoção humanística, científica e tecnológica do País. E por fim, nos artigos 218 
e 219 da Constituição, que juntos formam o Capítulo da Ciência e Tecnologia, 
e estabelecem como função e dever do Estado a promoção do desenvolvimento 
tecnológico.

Observa-se que o texto constitucional é claro e categórico ao pautar que 
o desenvolvimento de áreas estratégicas como a saúde, educação, agricultura e 
tecnologia devem ser planejadas em observância ao incentivo à inovação.

Além dos artigos citados, não deve-se olvidar que a temática da inovação 
também possui proteção pela chamada constituição econômica, nos princípios 
pertinentes à ordem econômica nacional. Tomando por base a livre concorrência, os 
investimentos em inovação devem ser recompensados, assim como sua exploração 
comercial, uma vez que a lei de inovação define como um necessário bem de 
mercado.

Lembra-se que os investimentos em intangíveis são considerados de 
altíssimo risco, uma vez que não há garantias de retorno de tais investimentos em 
novos produtos ou processos no campo de Pesquisa e Desenvolvimento.

A inovação, ainda, permite melhorar o cenário de competição entre 
empresas, garante à população uma maior quantidade de escolhas e torna mais 
eficientes produtos, processos e serviços ofertados no mercado.

34 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 21 maio 2013.
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3.3 A PATENTE (LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL)

A Lei brasileira de propriedade industrial35 irá ajudar a definir quais 
os tipos de inovação e que tipo de proteção jurídica a inovação até o presente 
momento trabalhada irá ter. A patente é, sem dúvidas, a proteção jurídica dada à 
inovação tecnológica que melhor se assemelha aos requisitos do desenvolvimento 
anteriormente pautados. 

A patente então tem sido reconhecida em diversos países como um 
propulsor da economia, nos Estados Unidos da América, para além da proteção da 
inovação, a patente funciona como um propulsor da economia36.

O pedido de patente, quando concedido, gera um título outorgado pelo 
Estado com a finalidade de conferir ao inventor um direito temporário de exploração 
exclusiva dentro do país, junto com a faculdade de impedir que qualquer pessoa 
que não se encontre autorizada por ele a explorá-la37.

A Lei da Propriedade Industrial, define o caráter temporário da vigência 
do título de monopólio. Em seu artigo 40, estabelece um prazo máximo de 20 anos 
para a patente de invenção e 15 anos para a modalidade de modelo de utilidade, 
prazo este contado a partir da data de depósito do pedido. Contudo, tal prazo não 
poderá ser inferior a 10 anos para patente de invenção e 7 anos para modelo de 
utilidade, sendo ressalvados a decisão judicial ou força maior em que o INPI seja 
impedido de averiguar o mérito do pedido38.

35 BRASIL. Lei Federal nº 9.279 de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l9279.htm>. Acesso em: 21 maio 2013
36 Never before has intellectual property played a greater role in stimulating America’s economy. As budgets 
for government research and development have declined, patents have assumed ever-inclusing importance 
in stimulating investiment in high-technology industries and in creating jobs for millions of Americans. 
BURGE. David A, Patent and trademark: tactics and pratice. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 
INC. 1999. p. 3.
37 La patente de invención es un título que otorga el Estado com la finalidad de conferir al inventor un 
derecho temporal de ezplotación exclusiva dentro del país junto com la facultad de impedir que cualquier 
persona que no se encuentre autorizada por él la explote. MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad Inte-
lectual. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 2006. p. 338.
38 DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARãES, Patrícia. As patentes verdes como ferramen-
ta para o desenvolvimento de tecnologias em energias renováveis. In: 4th Meeting of latin-american 
energy economics. Anais.  Montevideo (Uruguay): ALADEE, 2013. Disponível em: <http://aladee.org/
elaee2013>. Acesso em: 10 maio 2013.
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Esse então é o prazo que a lei considera razoável para que o titular da 
carta patente39 desenvolva seu produto, lance-o no mercado e assim possa aferir 
lucro da sua exploração comercial e garanta que os recursos investidos deem retorno 
financeiro, tornando atrativa a atividade de pesquisa e desenvolvimento de novas 
tecnologias.

Contudo, ao outorgar um monopólio legal ao titular da carta patente, o 
direito impede que outras pessoas tenham acesso à tecnologia em questão. Dessa 
forma, o exercício do direito de patente está também condicionado à sua função de 
aplicação no mercado, noutros termos, o detentor da patente tem uma obrigação 
legal de lançar seu produto no mercado, não podendo este guardar a tecnologia 
para si.

A Lei ainda define alguns requisitos básicos que a tecnologia proposta 
deve atender para a concessão da carta patente. Para que um pedido de patente seja 
concedido, além de uma boa redação, ele deve preencher alguns requisitos básicos 
de patenteabilidade. Tais requisitos são vigentes em todos os países que oferecem 
esse tipo de proteção à inovação.

O Brasil segue o mesmo padrão de exigências legais para que seja 
concedida a carta patente. A lei da propriedade industrial brasileira40 ao estabelecer 
o regime jurídico das patentes de invenção e modelos de utilidade, define alguns 
requisitos para ser concedida a carta patente a uma invenção.

39 A carta patente, concedida mediante um pedido de patente, é um título que garante ao criador, ou 
ao titular da criação, um monopólio legal e temporário para a exploração econômica de uma inven-
ção. DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARãES, Patrícia. As patentes verdes como ferra-
menta para o desenvolvimento de tecnologias em energias renováveis. In: 4th Meeting of latin-ameri-
can energy economics. Anais.  Montevideo (Uruguay): ALADEE, 2013. Disponível em: <http://aladee.
org/elaee2013>. Acesso em: 10 maio 2013.
40 BRASIL. Lei Federal nº 9.279 de 1996. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9279.htm> Acesso em: 21 maio 2013
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O primeiro deles é a novidade. Que é definido como sendo a invenção41 
que não figura até o momento do depósito do pedido no estado da técnica. Assim, 
mesmo a carta patente possuindo uma validade determinada pelo território, 
observa-se que o campo de pesquisa em matéria de novidade não segue esse mesmo 
parâmetro territorial.

O segundo requisito refere-se à atividade inventiva. A lei estabelece que o 
inventor deve ter tido o mínimo de atividade inventiva. Tal requisito deve-se ao fato 
da premiação pelo trabalho do inventor, excluindo-se a patente de algo que esteja 
dentro do óbvio do conhecimento existente no estado da técnica.

A atividade inventiva implica em requerer um valor intelectual próprio 
da invenção que se pretende patentear. Uma atividade que vá além da técnica 
industrial corrente, não requerendo-se aqui necessariamente comprovação de 
genialidade do inventor, mas sim, que o mesmo tenha exprimido em sua invenção 
características fruto de sua engenhosidade42.

O terceiro requisito estabelecido pela lei para a concessão da carta patente 
é a exigência de uma aplicação industrial do produto ou processo ao qual pleiteia-
se a proteção. No momento em que se estabelece tal requisito, o sistema jurídico 
brasileiro estabelece para ser protegido, o invento deve ter uma aplicação no mundo 
concreto, assim corrobora com a ideia de que sua não utilização poderá figurar 

41 Se entiende por invención toda solución a un problema específico en el campo de la tecnología, que hasta 
entonces no era conocida. MONTAÑO, Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. Montevideo: Funda-
ción de Cultura Universitaria. 2006. p. 337. Dessa forma, são três os pontos que devem ser observados 
para conceituar algo como invenção: 1) um problema técnico a ser resolvido. 2) resultar em um processo 
ou produto  que venha a resolver o problema específico. 3) um resultado obtido mediante a aplicação do 
processo ou produto, concebidos a partir da invenção, ao problema. Atendendo a tais requisitos, a invenção 
então poderá ser submetida a apreciação para que possa ou não figurar como um pedido de patentes, nas 
modalidades de “pedido de invenção” ou “modelo de utilidade”, junto ao INPI, quando o depósito for no 
Brasil, ou aos demais escritórios de patentes dos países onde o possível titular vier a julgar ser interessante. 
DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARãES, Patrícia. As patentes verdes como ferramenta 
para o desenvolvimento de tecnologias em energias renováveis. In: 4th Meeting of latin-american en-
ergy economics. Anais.  Montevideo (Uruguay): ALADEE, 2013. Disponível em: <http://aladee.org/
elaee2013>. Acesso em: 10 maio 2013.
42 Actividad inventiva implica requerir un valor intelectual própio a la invención que se quiere patentar. 
Es aquella que va más allá de la técnica industrial corriente, sea por la idea intuitiva que está em sua 
base, sea em medios de realización, sea em sus resultados económicos por la ventaja que representa para la 
industria. Exige una aprotación propia original del inventor. No se  requiere necesariamente genialidad, 
basta con una creación ingeniosa. Se trata del requisito de más compleja determinación. MONTAÑO, 
Beatriz Bugallo. Propiedad Intelectual. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. 2006. p. 
355.



156

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

como um abuso de poder, indo de encontro com as funções da patente, podendo 
então ser concedido uma licença compulsória43 a quem provar a capacidade e o 
interesse em sua exploração.

Por meio de uma análise sistêmica da lei percebe-se que a patente tem 
uma função para além da proteção do título de exploração comercial, prevendo 
inclusive sua limitação pelo sua funcionalidade para a sociedade44.

Além de um caráter protetivo aos investimentos realizados em pesquisa 
e desenvolvimento, a patente incentiva o desenvolvimento na medida em que o 
sistema de patentes, como é concebido pelo direito em todos os países do mundo, 
gera um banco de dados com os depósitos de pedidos com acesso livre, assim, toda 
pessoa que tiver interesse em consultar uma tecnologia patenteada poderá ter acesso 
ao estado da técnica.

Consiste em uma forma de incentivo ao desenvolvimento por conceber 
um meio que permite o acesso às plataformas tecnológicas existentes. É um direito 
concedido pelo Estado em troca da divulgação de um invento por parte de seu 
titular. O Estado irá premiar o titular da patente pela divulgação da tecnologia 
desenvolvida com um período de monopólio sobre a exploração comercial dessa 
tecnologia45.

Quando uma tecnologia torna-se pública permite-se que estudos sejam 
realizados e que novas tecnologias venham a surgir tomando por base a tecnologia 
existente, aumenta-se o alcance do possível adjacente pelo incremento do estado 
da técnica.

Para além disso, evita-se o retrabalho de pesquisadores na área, permitindo 
uma maior eficiência no emprego de recursos em pesquisa e desenvolvimento46. Isso 

43 BRASIL. Lei Federal nº 9.279 de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l9279.htm> Acesso em: 21 maio 2013.
44 BARBOSA, Denis, Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 
2003. p. 472.
45 DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARãES, Patrícia. As patentes verdes como ferramen-
tas para o desenvolvimento de tecnologias em energias renováveis. In: 4th Meeting of latin-american 
energy economics. Anais.  Montevideo (Uruguay): ALADEE, 2013. Disponível em: < http://aladee.
org/elaee2013>. Acesso em: 10 maio 2013.
46 DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARãES, Patrícia. As patentes verdes como ferramen-
tas para o desenvolvimento de tecnologias em energias renováveis. In: 4th Meeting of latin-american 
energy economics. Anais.  Montevideo (Uruguay): ALADEE, 2013. Disponível em: < http://aladee.
org/elaee2013>. Acesso em: 10 maio 2013.
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se dá pela possibilidade que os pesquisadores tem de consultar os bancos de patente 
do mundo todo, e pela ciência do estado da técnica podem evitar o trabalho de 
reinventar tecnologias já superadas47.

Dessa forma, a proteção temporária do uso de uma tecnologia possibilita 
tanto a proteção dos recursos investidos em seu desenvolvimento, garantindo seu 
retorno para o titular da patente, como possibilita o incentivo a novas pesquisas e o 
desenvolvimento de outras tecnologias que superem o estado da arte. 

Tal superação acaba por tornar-se concreta na medida em que há 
publicação do conteúdo das descobertas decorrentes do depósito de pedidos de 
patente e pelo caráter público que tais documentos possuem48.

Além do já exposto, destaca-se a necessidade de exploração comercial 
da tecnologia patenteada. Somente é justificável a concessão de um monopólio se 
houver uma justificativa baseada na justa compensação ao titular pelos recursos 
empregados em seu invento. Se o titular não pretende exercer esse direito de 
exploração comercial, não há motivos para que o direito de monopólio persista no 
tempo.

Pode-se dizer que uma das funções da patente é tornar a tecnologia 
nela descrita em utilidade para humanidade. Assim, aquele que não explorar seu 
direito, estará a fazer um uso abusivo e com isso poderá ter sua patente licenciada 
compulsoriamente49.

47 Many inventors make the mistake of investing months in not years of effort in developing an invention 
before  contacting a patent attorney. The dismay some of theses people express when their attorney’s patente-
bility search establishes beyond question that an invention has been old in the art for decades is a spectacle 
to witness. Far too many inventors devote their valuable time to reinventing the wheel. Far too few take 
proper advantage of patent searches to discover the current state of technology, to give them ideas they can use 
to further their efforts, and to guide them in directions where their inventions avoid infringement concerns. 
The U.S Patent and Trademark Office is probably the largest and bert organized technological library in 
the world. It houses more than 35 million documents representing what has been done previously, or the 
prior art. These documents are divided for ready reference into over 400 classes and over 136000 technical 
subclasses. Documents are presently being added to the collection at rate of more then a million per year. 
BURGE. David A. Patent and trademark: tactics and pratice. 3 ed. New York: John Wiley & Sons, 
INC. 1999. p. 18-19.
48 DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARãES, Patrícia. As patentes verdes como ferramen-
tas para o desenvolvimento de tecnologias em energias renováveis. In: 4th Meeting of latin-american 
energy economics. Anais.  Montevideo (Uruguay): ALADEE, 2013. Disponível em: <http://aladee.org/
elaee2013>. Acesso em: 10 maio 2013.
49 DANTAS, Thomas; XAVIER, Yanko; GUIMARãES, Patrícia. As patentes verdes como ferramen-
ta para o desenvolvimento de tecnologias em energias renováveis. In: 4th Meeting of latin-american 
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Prevista nos Artigos 68 à 74 da Lei de Propriedade Industrial, a licença 
compulsória é uma medida utilizada para assegurar que a propriedade industrial 
cumpra sua função social. Segundo a medida, o titular da patente que exercer os 
direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder 
econômico, comprovado nos termos da lei, poderá ter, por decisão administrativa 
ou judicial, seu direito licenciado para ser explorado por outrem.

Da mesma forma o titular da patente que não explorar comercialmente 
o objeto da patente no território nacional, não o explore integralmente, ressalvados 
os casos de inviabilidade econômica, ou ainda nos casos em que a exploração não 
satisfaça as necessidades do mercado, poderá ter seu título como alvo de uma licença 
compulsória. A licença compulsória ainda está sujeita a ser admitida em caso de 
interesse público, ou mesmo emergência nacional, nesse caso, estão regulamentadas 
em decreto50.

4 INOVAçãO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS

O Estado brasileiro adota, em termos de políticas de incentivo à inovação 
uma série de medidas que proporcionam o surgimento de um meio que proporciona 
seu surgimento. Observa-se que a muitos dos incentivos concedidos pelo Estado 
que tem um impacto direto no surgimento de meios propícios à inovação são 
em matéria de incentivos à telecomunicação, inclusão digital e internet. Algumas 
dessas ações são diretamente ligadas à concepção da inovação por si só, e serão tais 
políticas as abordadas a partir de agora. 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI – estabelece 
como linhas de prioridades para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e 
inovação – CT&I – quatro linhas de atuação. A primeira delas é a expansão e 
consolidação do sistema nacional de CT&I, a segunda é a Promoção da Inovação 
Tecnológica nas Empresas, a terceira consiste na Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação em Áreas Estratégicas, e por fim a linha de promoção da CT&I para o 
Desenvolvimento Social51.

energy economics. Anais.  Montevideo (Uruguay): ALADEE, 2013. Disponível em: <http://aladee.org/
elaee2013>. Acesso em: 10 maio 2013.
50 BRASIL. Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto/D3201.htm> Acesso em: 30 maio 2013.
51 BRASIL. Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação.  Disponível em: <http://www.mcti.gov.br/
index.php/content/view/336728/Institucional.html> Acesso em: 20 maio 2013.
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Como ações do MCTI listam-se a conclusão do marco regulatório do 
Sistema Nacional de CT&I com a aprovação e implementação da Lei de Regulação 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT – 
que é hoje o maior financiador de PD&I do país.

O fundo é composto por recursos arrecadados via contribuições das 
empresas em fundos setoriais, sendo o maior deles vinculado à indústria petrolífera, 
este, formado integralmente pela CIDE recolhida das empresas do setor52. O 
FNDCT atualmente possui mais de R$ 200 bilhões em ativos e gera recursos 
próprios uma vez que grande parte deles é utilizado como crédito53.

Além de constituir e consolidar fóruns de integração de políticas e 
iniciativas dos atores de CT&I, com destaque para a revitalização e a dinamização do 
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia como uma instância de assessoramento 
do Governo Federal, e para estruturação de um sistema articulado com o setor 
empresarial. Além do aperfeiçoamento de instrumentos de gestão e apoio financeiro, 
e da consolidação da cooperação internacional com ênfase nas áreas estratégicas 
para o desenvolvimento do país54.

Na área de cooperação internacional, o Brasil tem trabalhado em 
conjunto com países do Mercosul. Especialmente com a Argentina tem mantido 
programas de cooperação internacional nas áreas como a Biotecnologia, a 
Nanotecnologia e Energia. Áreas relacionadas com recursos naturais têm prioridade 
no desenvolvimento de tecnologia conjunta entre Brasil e Argentina55.

As políticas nacionais de desenvolvimento pautam-se ainda na formação 
de recursos humanos, destaca-se a ampliação de bolsas de pesquisa e extensão 
concedidas pelo CNPq e a criação de programas como Jovens Talentos da Capes. 

52 BRASIL. Em Discussão. Senado. Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT): fundo de recursos para financiamento do setor de pesquisa, desenvolvimento e inova-
ção. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/inovacao/
recursos-fundo-social-royalties-de-petroleo/fundo-nacional-de-desenvolvimento-cientifico-e-tecno-
logico-fndct-fundo-de-recursos-para-financiamento-do-setor-de-pesquisa-desenvolvimento-e-inov-
acao.aspx>. Acesso em: 16 abr. 2013. 
53 EM DISCUSSÃO: Revista de audiências públicas do Senado Federal. Brasília (df ): Secretaria Jor-
nal do Senado, v. 3, n. 12, 01 set. 2012. Mensal. p. 69
54 BRASIL. Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação.  Disponível em:<http://www.mcti.gov.br/
index.php/content/view/336728/Institucional.html> Acesso em: 20 maio 2013.
55 LADENHEIM, Ruth. Programa Diplomacia [Fevereiro 2013] Brasília: TV Senado. Entrevista 
concedida ao Programa Diplomacia. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/noticias/tv/videos/
cod_midia_221049.flv> Acesso em: 3 abr. 2013.
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Em termos de fomento a infraestrutura para a pesquisa científica e 
tecnológica destacou-se a criação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP – 
que é a primeira rede de acesso a Internet no Brasil a integrar mais de 300 instituições 
de ensino e pesquisa no país, beneficiando mais de um milhão de usuários. Com 
o nome de “RedeIpê”, a rede se integra também com instituições fora do Brasil, 
interligando-se com a “RedCLARA”, a “Internet Comercial” e a “Americas
Light”56.

Outro importante conjunto de ações relacionam-se a promoção da 
inovação nas empresas. Destaca-se a criação da Empresa Brasileira para Pesquisa 
e Inovação Industrial – EMBRAPII –. Segundo o MCTI, a EMBRAPII é uma 
iniciativa do Governo Federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Ministério 
da Educação (MEC)57. A empresa servirá como apoio ao processo de cooperação 
entre empresas nacionais – em especial as pequenas e médias – e os Institutos de 
Ciência e Tecnologia.

A EMBRAPII se espelha no modelo da EMBRAPA, que tem levado 
o Brasil a patamares de excelência em inovação na área da agropecuária, pois os 
resultados nessa área, bem como no petróleo e na aeronáutica, traduzem o quanto 
o Brasil tem potencial para atuar na economia da inovação58. 

Em números, a EMBRAPII contará com uma perspectiva de 
investimentos, públicos e privados, da ordem de R$ 1 bilhão para 2013 e 2014. Os 
recursos são provenientes do FNDCT e dos parceiros envolvidos.

Para contribuir com a construção de um ambiente favorável à dinamização 
das atividades relacionadas ao processo de inovação no setor industrial, existem 
ainda programas de inserção de pesquisadores no setor produtivo, que estimulam à 
cooperação entre empresas e Instituições de Ciência e Tecnologia. 

Ainda na formação de recursos humanos, a CAPES atualmente vem 
indicando a criação de Mestrados Profissionais, que pautem na resolução de 
problemas da indústria no âmbito acadêmico. Essa é uma forma de Estimular mais 

56 BRASIL. Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação.  Disponível em: <http://www.mcti.gov.br/
index.php/content/view/336728/Institucional.html> Acesso em: 20 maio 2013.
57 BRASIL. Finep. Presidenta Dilma anuncia modelo da Empresa Brasileira para Pesquisa e Inovação 
Industrial. Disponível em: <http://www.finep.gov.br/imprensa/noticia.asp?cod_noticia=3152>. Aces-
so em: 14 mar. 2013. 
58 Ibid., Acesso em: 14 mar. 2013. 
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ainda a pesquisa e inovação na indústria, descentralizando o conhecimento das 
ICTs. 

A título de exemplificação, em 2004 a CAPES contava com 119 cursos 
de Mestrado Profissional, em 2009 esse número mais que dobrou, chegando a um 
total de 243 cursos a nível de Mestrado Profissional.

Essas são apenas algumas das iniciativas que o Estado tem realizando 
em termos de políticas públicas para o desenvolvimento da inovação no Brasil. 
Contudo, dados do próprio MCTI apontam que a porcentagem de patentes de 
depositantes nacionais vem diminuindo59.

Apesar de que os gastos com inovação60 terem aumentando, assim 
como os recursos em renuncias fiscais, fruto de políticas fiscais mais benéficas para 
empresas que desenvolvam tecnologia e inovação terem atingido valores superiores 
a seis bilhões de reais em 2011, com uma previsão de mais de sete bilhões de reais 
em 201361.

Isso significa que ao passo que investimos cada vez mais em inovação, 
outros países também o fazem, e com recursos cada vez maiores, investir em 
potencializar a inovação através do surgimento de um meio que proporcione seu 
surgimento parece ser uma saída razoável. 

A eficácia das leis também é um dado importante na discussão acerca da 
inovação. Não deve-se olvidar de que a inovação deve buscar o cumprimento das 
funções para as quais foi concebida, e além disso, buscar um estado de favorecimento 
ao desenvolvimento.

59 MCTI. Brasil: Pedidos de patentes depositados(1) no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI), segundo tipos de patentes e origem do depositante, 1999-2011. Disponível em: <http://
www.mct.gov.br/index.php/content/view/5688/Brasil_Pedidos_de_patentes_depositados_no_Insti-
tuto_Nacional_da_Propriedade_Industrial_INPI_segundo_tipos_e_origem_do_depositante.html> 
Acesso em: 7 jun. 2013.
60 MCTI. Brasil: Empresas que implementaram inovações com relações de cooperação com outras 
organizações,  segundo as atividades selecionadas da indústria e dos serviços, 2000/20008 Disponível 
em:<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/345358.html>. Acesso em: 7 jun. 2013.
61 MCTI. Brasil: Valor da renúncia fiscal do governo federal segundo as leis de incentivo à pesquisa, 
desenvolvimento e capacitação tecnológica , 1990-2013. Disponível em:<http://www.mct.gov.br/in-
dex.php/content/view/9252.html>. Acesso em: 7 jun. 2013.
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5 MONSANTO X INPI: O CASO DA PIPELINE NO BRASIL

Para colocar a legislação brasileira em teste, escolheu-se um tema de 
grande relevância para a indústria dos medicamentos, uma das mais fortes no 
mundo, a Papeline. Tal instituto jurídico nasceu de uma lacuna na legislação de 
propriedade industrial anterior a Lei Federal nº 9.279 de 1996.

Antes de 1996, a legislação brasileira não previa a possibilidade de patente 
para produtos fármaco-químicos. Então, medicamentos produzidos até 1996 não 
poderiam solicitar a patente no Brasil.

Com o advento da atual Lei de Propriedade Industrial, tal possibilidade 
de patente passou a ser possível, contudo, os medicamentos já patenteados em 
outros países não poderiam ter seu direito reconhecido no Brasil, uma vez que já 
existe a patente em outros países significa também que a composição do fármaco 
encontra-se no estado da arte, e especificamente no Brasil, onde não possuía 
proteção, seria de domínio público.

O Estado brasileiro não poderia retirar algo do domínio público, uma 
vez que ao fazê-lo impossibilitaria da indústria farmacêutica nacional produzir 
medicamentos que juridicamente não tinha proteção por via de patentes. Contudo, 
a Lei de Propriedade Industrial criou o dispositivo da pipeline, que funcionaria 
como um instituto de proteção temporário para revalidação de patentes concedidas 
no exterior.

Tal instituto prevê que as patentes concedidas no exterior antes da Lei 
de Propriedade Industrial, poderiam a partir de então serem revalidadas no Brasil, 
contudo considerar-se-ia a data de depósito do pedido original, e o prazo máximo 
de vigência o concedido pela lei brasileira, 20 anos no caso de invenção.

Hoje em dia, a justiça brasileira é bombardeada de processos que solicitam 
a extensão de patentes, pois alguns dos países permitiram em alguns casos a extensão 
das patentes originais, revalidadas via pipeline no Brasil, ou mesmo possuíam um 
tempo de proteção maior do que aquele previsto na lei nacional.

Foram selecionados dois processos de grande relevância para a análise do 
tema no judiciário brasileiro, sendo assim, configuram partes o Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial – INPI – e a MONSANTO TECHNOLOGY LLC. Os 
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processos são dois Recursos Especiais – o REsp 110794862 e o REsp 135996563 - 
que tratam sobre o tema da pipeline.

Um dos recursos da empresa MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
foi rejeitado inicialmente por uma decisão monocrática de um desembargador 
convocado, o outros por decisão do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Na sessão 
da Terceira Turma do STJ, os processos foram colocados na pauta e o Ministro foi o 
relator dos agravos interpostos pela MONSANTO TECHNOLOGY LLC contra 
as duas decisões em questão. 

As alegações da MONSANTO TECHNOLOGY LLC apontaram uma 
violação do art. 230, § 4º, da Lei Federal nº 9.279/96. A recorrente sustentou 
que o prazo de validade da patente “pipeline” deve corresponder ao remanescente 
de proteção no país estrangeiro onde foi concedida, para que, assim, caiam 
concomitantemente em domínio público.

A recorrente olvida-se que o conceito jurídico de domínio público obedece 
ao princípio da territorialidade das patentes, uma vez que uma tecnologia protegida 
em um país diverso do Brasil pode perfeitamente figurar como em domínio público 
para aqueles que desejarem desenvolver tal tecnologia no território brasileiro.

O voto do relator foi no sentido de que a proteção das chamadas 
patentes pipeline deve vigorar pelo prazo remanescente de proteção no país onde 
foi depositado o primeiro pedido, não devendo ultrapassar o prazo máximo da lei 
brasileira, a contar da data do primeiro depósito no exterior.

A MONSANTO TECHNOLOGY LLC alega ainda o caso deveria ter o 
seu julgamento suspenso pelo STJ, uma vez que tramita no STF uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade – ADI 4.234 – dos artigos 230 e 231 da Lei Federal nº 
9.279/96. Contudo, o ministro refutou tal argumento alegando que a pendência 

62 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão de decisão agravo regimental interposto por MON-
SANTO TECHNOLOGY LLC. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.107.948-RJ.MONSANTO 
TECHNOLOGY LLC. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 16 de maio de 2013.  Dis-
ponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1225881&sRe-
g=200802674797&sData=20130531&formato=PDF>. Acesso em: 11 maio 2013.
63 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão de decisão agravo regimental interposto por MON-
SANTO TECHNOLOGY LLC. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.359.965 - RJ.MONSAN-
TO TECHNOLOGY LLC. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 16 de maio de 2013.  
Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1225880&sRe-
g=201202712794&sData=20130531&formato=PDF>. Acesso em: 31 maio 2013.
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de julgamento no STF da ADI em questão não suspende os recursos que tramitam 
no STJ. 

6 CONCLUSãO

O desenvolvimento trazido pelo artigo terceiro da constituição deve ser 
encarado como um direito fundamental. Todavia, não no sentido de gerar uma 
obrigação do Estado em prestar o desenvolvimento, mas na necessidade do Estado 
conceber políticas públicas de livre acesso ao desenvolvimento.

O desenvolvimento aqui pautado deve ser concebido pela garantia das 
liberdades dos indivíduos, dessa forma, políticas que permitam uma maior garantia 
efetiva a liberdades individuais estarão de acordo com o direito fundamental ao 
desenvolvimento previsto no artigo terceiro da constituição federal.

Sob a perspectiva do ambiente propício à gerar inovação, deve-se pautar 
num ambiente conectado onde haja um livre acesso à informação tecnológica, 
que permita colisões de ideias das mais diversas áreas do conhecimento científico, 
que proporcione uma segurança de investimentos a ponto de permitir o erro e o 
insucesso das pesquisas, e os meios e ferramentas sejam fornecidos.

Para tanto, faz-se necessário uma regulação jurídica no que tange a 
proteção à inovação de forma a garantir a eficácia do desenvolvimento quanto a 
segurança econômica dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

O sistema de patentes é eficaz em proporcionar parte desse ambiente. 
É um sistema homogêneo em praticamente todos os países que o adotam, dessa 
forma proporciona, por meio dos seus bancos de dados, uma plataforma de acesso 
ao conhecimento e à inovação para que os recursos financeiros envolvidos nos 
processos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias sejam alocados de forma a 
evitar ao máximo o retrabalho.

Por meio de normas indutoras, o direito ainda deve proporcionar 
um direcionamento na aplicação desses recursos em áreas estratégicas para o 
desenvolvimento das liberdades de escolha dos indivíduos.

Além de tais garantiras, o sistema jurídico brasileiro é eficaz em reduzir o 
risco de abuso do poder no exercício do direito de propriedade industrial, e de tal 
fato decorre possibilidades de licenciamento compulsório de tecnologias, de forma 
a permitir que toda tecnologia patenteada seja lançada no mercado e assim possa 
suprir as necessidades dos indivíduos.
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A patente ainda deve obedecer a temporalidade e territorialidade de sua 
proteção, como limites ao exercício do monopólio de exploração comercial. No 
Brasil o prazo de vigência é de 20 anos, para pedidos de invenção, e 15 anos, para 
modelo de utilidade, sendo considerados suficientes para que com a exploração 
monopolística se consiga o retorno financeiro que possibilite aferir lucro após 
dedução dos valores investidos.

Após esse prazo, ou quando fora da territorialidade da proteção, a 
tecnologia figura dentro do chamado domínio público, dessa forma é permitido 
a qualquer um que tenha interesse em reproduzir a tecnologia e explorá-la 
comercialmente sem a necessidade de licenciamento.

Aliado ao meio gerado pela patente, as políticas públicas de incentivo 
à inovação induzem uma cada vez mais uma maior conexão das informações, por 
meio de redes nacionais e internacionais para a ciência e tecnologia.

Os investimentos em recursos humanos, no que tange a formação 
tecnologia interligada com o exercício profissional, também impulsiona a cultura da 
patente nas linhas de produção das mais diversas indústrias do país, para tanto, há 
uma forte indicação de mestrados profissionais nas instituições de ensino superior 
do país, bem como programas que auxiliam micro, pequenas e médias empresas 
na inserção de profissionais capacitados (mestres e doutores) no seu ambiente de 
produção. Isso, em um longo prazo, pode gerar soluções técnicas cada vez mais 
aplicáveis às várias realidades das mais diversas indústrias do país.

Dessa forma a inovação poderá atender à sua função social de promoção 
do desenvolvimento, observando-se os princípios que norteiam e a eficácia das 
políticas que buscam desenvolver a cultura da inovação no Brasil.

Contudo, uma lei somente gera resultados ao ter o mínimo de eficácia. 
Para testar se os princípios do direito de propriedade intelectual, estão sendo 
observados no judiciário brasileiro, buscou-se decisões que versam sobre o ponto 
fraco da Lei de Propriedade Industrial. As chamadas patentes pipeline são uma 
manobra do legislador brasileiro para atender à pressão das grandes multinacionais 
que exploravam o setor de fármaco-químicos no Brasil.

O dispositivo claramente afasta a observância de alguns princípios, como 
o da anterioridade, na concessão, ou no caso a revalidação, de patentes. Contudo, 
o judiciário brasileiro mostrou-se sóbrio em suas decisões pautadas na legalidade e 
indiferentes às pressões políticas exercidas por grandes empresas. 
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Nas decisões analisadas o STJ afastou o entendimento de que o conceito 
de domínio público deve ser tratado de forma universal, entendimento este 
sustentado pela MONSANTO TECHNOLOGY LLC, olvidando-se que a patente 
tem limites territoriais, e que a tecnologia em domínio público em países diferentes 
pode ser diferente, sendo definida unicamente pelas patentes vigentes em cada país.
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A promoção do desenvolvimento sustentável e a sua tutela
no Direito brasileiro sob ótica do desenvolvimento como
liberdade  de  Amartya  Sen

Flaviana Marques de Azevedo
Pedro Lucas de Moura Soares

1 INTRODUçãO

O presente trabalho tem como objetivo precípuo avaliar como a promoção 
do desenvolvimento sustentável na sociedade contemporânea pode ser um meio e 
instrumento de diminuição das desigualdades sociorregionais, em conformidade 
com o preceito constitucional insculpido no artigo 3º da Constituição Federal, 
inciso III1, sob a ótica do paradigma do Desenvolvimento como Liberdade, de 
Amartya Sen.

Para alcançar esse objetivo, inicialmente pretende-se fazer um escorço 
histórico acerca da evolução do conceito de desenvolvimento, passando desde Adam 
Smith e Marx, até chegarmos a Amartya Sen e seu conceito vanguardista do que 
seria o desenvolvimento. Nesse momento, há uma quebra de conceitos, quando 
passa-se a considerar não apenas a questão econômica, mas a qualidade de vida e 
questões humanistas, que passam a ser imbuídas ao conceito de desenvolvimento. 

Em seguida, será realizada a aplicação dessas noções de forma mais prática 
em nosso contexto social através da análise das políticas públicas desenvolvidas pelo 
governo brasileiro para promover o desenvolvimento sustentável e sociorregional em 
nosso país, assim como, por meio do estudo acerca do entendimento demonstrado 
pelos nossos tribunais superiores, a partir da análise de alguns de seus julgados.  

1 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: [...] III – erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
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Após isso, será abordado o conceito de desenvolvimento sustentável e 
sua ligação com a questão proposta em tópico anterior. Investiga-se, pois, como 
a relação do desenvolvimento sustentável e o conceito de desenvolvimento como 
liberdade podem influenciar na evolução da qualidade de vida e no aproveitamento 
das liberdades individuais de cada um. Com isso, traça-se um panorama da inserção 
do princípio do desenvolvimento sustentável na esfera jurídica brasileira, bem 
como se avalia quais os instrumentos e formas capazes de fazê-lo efetivo em nosso 
ordenamento como meio de manter o bem da vida a ser tutelado – qual seja: o meio 
ambiente – devidamente protegido. 

A princípio, antes de aprofundar o ponto central do presente estudo, 
é fundamental avaliar a evolução das ideias propugnadas por alguns autores que 
foram determinantes para a adoção das políticas econômicas posteriores, de acordo 
com os ensinamentos defendidos por Welber Barral2.

Inicialmente a política desenvolvimentista observada mundialmente 
era baseada no Mercantilismo, que deu origem posteriormente ao Liberalismo. 
Nesse período, a noção de desenvolvimento nacional estava relacionada ao poder 
econômico e militar do Estado. Um dos seus defensores mais relevantes era Adam 
Smith, que afirmava que o livre mercado era significativamente mais vantajoso para 
a riqueza e o poder nacionais3.

Em contraposição, e com base no Marxismo, emerge em nossa sociedade 
a noção do Socialismo. Em consonância com tal política, o desenvolvimento 
deveria estar calcado em uma análise econômica do mundo. Tal proposição foi 
bastante significativa ao buscar esclarecer o fundamento e as falhas do mercado, mas 
apresentou problemas teóricos relevantes em face de sua proposição revolucionária4.

No momento seguinte, com base na política do Keynesianismo, é 
originada a regulação pelo Estado. Para tal política, o desenvolvimento estaria 
associado a um conceito economicista, atrelado ao mercado consumidor. Para este, 
o poder econômico não deveria ser só do Estado ou das principais empresas, mas 

2 BARRAL, Welber. Direito e desenvolvimento: um modelo de análise. In: BARRAL, Welber. Direito 
e Desenvolvimento: Análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: 
Singular, 2005. p. 30. 
3 BARRAL, Welber. Op. Cit., p. 30.
4 Ibid., p. 30.
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repartido para uma classe média consumista, que gerasse, consequentemente, a 
circulação de riquezas, promovendo, desse modo, a distribuição de renda5.

Posteriormente são observadas noções de desenvolvimento, que apesar de 
não terem gerado políticas específicas, são utilizadas mundialmente como paradigma 
para o estudo do tema: o Desenvolvimentismo de Furtado e o Desenvolvimento 
como Liberdade de Amartya Sen6.

De acordo com a noção do Desenvolvimentismo, defendida por Furtado, 
para o desenvolvimento não vão interessar somente os fatores econômicos, além disso, 
ressalta-se o crescimento econômico como uma finalidade. O mais interessante é 
que se verifica, nesse momento, um ponto de mudança intelectual: o mundo passa a 
entender que não existe um caminho natural para o desenvolvimento. Não obstante, a 
proposição falha no momento em que mitiga a relevância dos fatores institucionais 
(inclusive da ordem jurídica) no processo de desenvolvimento7.

Por fim, e como ideia mais moderna e difundida na atualidade, destaca-
se o Desenvolvimento como Liberdade, de Amartya Sen.

Para Amartya Sen a liberdade seria central para o processo de 
desenvolvimento por duas razões: 1) A razão avaliatória: a avaliação do progresso 
tem de ser feita verificando-se primordialmente se houve aumento na liberdade 
das pessoas; 2) A razão da eficácia: a realização do desenvolvimento depende 
inteiramente da livre condição de agente das pessoas8.

De acordo com a razão avaliatória, o desenvolvimento consistiria no 
processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Há, nesse ponto, 
com o enfoque nas liberdades humanas, um contraste com as visões restritas de 
desenvolvimento, como aquelas que identificam desenvolvimento com crescimento 
do Produto Nacional Bruto (PNB), aumento de rendas pessoais, industrialização, 
avanço tecnológico ou modernização social9.

É observado, assim, que as Liberdades dependem de outros fatores 
determinantes, tais como as disposições sociais e econômicas (como, por exemplo, 

5 BARRAL, Welber. Op. Cit., p. 30.
6 Ibid., p. 31.
7 BARRAL, Welber. Direito e desenvolvimento: um modelo de análise. In: BARRAL, Welber. Direito 
e Desenvolvimento: Análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: 
Singular, 2005. p. 31.
8 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
9 Ibid.
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os serviços de educação e saúde); e os direitos civis (liberdade de participar de 
discussões e averiguações públicas, por exemplo)10.

A razão da eficácia, por outro lado, defende a condição de agente livre e 
sustentável como motor fundamental do desenvolvimento. Nesse caso, aquilo que 
as pessoas conseguem positivamente realizar é influenciado substancialmente pelas 
oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e pelas condições 
habilitadoras, como boa saúde, educação básica, incentivo e aperfeiçoamento de 
iniciativas11.

Destaca-se que o autor defende em sua obra cinco tipos distintos de 
liberdade vistos de uma perspectiva “instrumental”, que ajudam a promover a 
capacidade geral de uma pessoa, e podem atuar completando-se mutuamente. São 
eles: as liberdades políticas; as facilidades econômicas; as oportunidades sociais; as 
garantias de transparência; e a segurança protetora12.

Vencidas essas noções iniciais acerca da evolução das ideias defendidas 
mundialmente sobre a questão do desenvolvimento, passa-se ao cerne do trabalho, 
que é a avaliação do desenvolvimento na promoção do desenvolvimento. 

2 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: LEGISLAçãO
BRASILEIRA     APLICADA

O processo de desenvolvimento de todos os países do mundo aconteceu 
essencialmente através de uma grande utilização de recursos naturais, com base 
na ideia de que esses recursos seriam infinitos e inesgotáveis, e provocando, 
consequentemente, grande deterioração das condições ambientais do Planeta. O 
desenvolvimento econômico brasileiro não foi diferente, sendo historicamente 
marcado pela degradação e poluição dos recursos naturais, sem qualquer 
preocupação com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente13. .  

10 SEN, Amartya. Op. Cit.
11 Ibid.
12 Para um maior aprofundamento sobre o tema, recomenda-se o estudo pormenorizado da obra de 
Amartya Sen.
13 As primeiras leis ambientais brasileiras eram baseadas nas leis ambientais americanas da década de 
70, elaboradas como instrumentos de gestão de comando e controle, limitando-se a detectar as ati-
vidades poluidoras do meio ambiente, determinando padrões de controle da poluição, de reciclagem 
e de gerenciamento dos resíduos finais. MAGRINI, Alessandra; PERES, Antonio Luis. A Política 
de Recursos Hídricos no Brasil e seus reflexos sobre a gestão da água na Indústria. In: MAGRINI, 



175

DESENVOLVIMENTO, DIREITO ECONÔMICO E ESTRUTURA

Nesse cenário, a Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente 
de 1972 foi responsável por uma mudança de paradigma, quando o mundo é 
alertado acerca das implicações decorrentes da promoção de um desenvolvimento 
a qualquer custo, desassociado de uma preocupação com as consequências futuras 
desse desenvolvimento. Assim, foi estabelecida a necessidade de ser instituído um 
ponto de vista e princípios comuns capazes de inspirar e guiar os povos do mundo 
na preservação e na melhoria do meio ambiente. E para se atingir uma utilização 
racional dos recursos naturais disponíveis e, deste modo, melhorar as condições 
ambientais, os Estados deveriam adotar um enfoque integrado e coordenado do 
planejamento de seu desenvolvimento, visando assegurar a compatibilização do 
desenvolvimento, com a necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente 
humano, em benefício de toda a população14.

Em conformidade com o que ficou definido pela Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em decorrência do Relatório Bruntland, 
o desenvolvimento sustentável seria aquele “desenvolvimento que satisfaz as 
necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
suprir suas próprias necessidades”15.

Destaca o referido relatório a necessidade de o desenvolvimento dos países 
ocorrerem em três níveis distintos: o desenvolvimento econômico, a preservação 
dos recursos ambientais (proteção ambiental) e a promoção da equidade social.

Mais do que isso, o relatório determina que o principal objetivo do 
desenvolvimento é satisfazer as necessidades humanas, atendendo as necessidades 
básicas da população (alimentos, roupas, habilitação, emprego, entre outras), lhes 
sendo proporcionado, assim, a oportunidade de concretizar as suas aspirações para 
uma vida melhor (melhoria da qualidade de vida da população)16.

Em síntese, pode-se afirmar, de acordo com o Relatório “Nosso futuro 
comum”, que o desenvolvimento sustentável advém de um processo de transformação 

Alessandra; SZLO, Alexandre Salem (Org.). Geopolítica e gestão ambiental do petróleo. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2008. p. 402.
14 USP. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente 
Humano – 1972. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Conferências-de
-Cúpula-das-Nações-Unidas-sobre-Direitos-Humanos/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-meio-am-
biente-humano-1972.html >. Acesso em: 7 maio 2010.
15 PLANETA SUSTENTÁVEL. Relatório Bruntland. Disponível em: <http://planetasustentavel.
abril.com.br/glossario/r.shtml?plv=relatorio-brundtland>. Acesso em: 17 abr. 2010.
16 Ibid.



176

SÉRIE PERSPECTIVAS JURÍDICAS DO DESENVOLVIMENTO

no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam 
o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas 
em todos os níveis.  

Esse entendimento coaduna-se com a ideia do desenvolvimento como 
liberdade17, ou seja, com o desenvolvimento observado como o processo de expansão 
das liberdades reais que as pessoas efetivamente desfrutam. Tal noção apresenta 
significativo contraste em relação às visões mais restritas de desenvolvimento, 
que associam à complexa questão do desenvolvimento meramente ao aspecto 
econômico, esquecendo-se que as liberdades que as pessoas desejam e desfrutam 
dependem de outros fatores determinantes, tais como as disposições sociais e 
econômicas, e os direitos civis18.

Nesse caso, não se nega que a industrialização, o progresso tecnológico 
ou a modernização social também podem contribuir substancialmente para a 
expansão da liberdade humana, mas simplesmente atenta-se ao fato de que dela 
também depende outras influências. Deste modo, o desenvolvimento exige que 
sejam removidas as principais fontes de privação da liberdade, tais como, a pobreza, 
a tirania, a carência de oportunidades econômicas, a exclusão social sistemática, a 
negligência dos serviços públicos, a intolerância, ou a interferência excessiva de 
Estados repressivos19.

Amartya Sen, ao discorrer sobre o que é desenvolvimento, afirma que 
este não olvida o crescimento econômico experimentado pelos países, mas o 
relativiza na medida do desenvolvimento, aliando a outros fatores, nomeadamente 
de ordem social. Cujo conceito consistira na eliminação de privações de liberdade 
que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente 
a sua condição de agente social20.

Sen afirma, logo na introdução, que vivemos em mundo bastante opressor 
que tolhe sem compaixão as liberdades individuais de cada um – fomes crônicas 
e coletivas, necessidades básicas não supridas, persistência da pobreza, limitações 

17 O desenvolvimento como liberdade, propugnado por Amartya Sen, consiste em uma das ideias de 
desenvolvimento mais modernas da atualidade, preocupado com os mais amplos fatores que englo-
bam a noção de desenvolvimento, e totalmente compatível com as ideias defendidas pelo Relatório 
“Nosso Futuro Comum”.
18 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 17.
19 Ibid., p. 17 e 18.
20 Ibid., p. 35.
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ou a própria inexistência do sufrágio universal e de outros direitos políticos, 
ameaça às minorias e limitações à sua condição de agente atuante na sociedade 
e agressões sucessivas ao meio ambiente e a um modo de vida econômico e social 
sustentável. Diante disso, o desenvolvimento deveria ser, em regra, o responsável 
pela diminuição das privações sofridas.

Observa-se que o desenvolvimento econômico dos países, necessariamente 
associado à preservação e à sustentabilidade da utilização dos recursos naturais, 
deverá buscar assegurar a elevação na qualidade de vida dos seres humanos, que 
dependem da disponibilidade dos recursos ambientais para garantir a conservação 
da própria vida no Planeta, atuando o desenvolvimento como um verdadeiro 
processo de expansão das liberdades reais que as pessoas podem desfrutar.

Espera-se que as orientações defendidas pela Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Nações Unidas sejam observadas pelos países 
em todo o mundo, conferindo efetividade aos princípios e valores básicos tutelados 
em nossa ordem internacional.

Para promover essa compatibilização entre o meio ambiente e o 
desenvolvimento deverão ser considerados os problemas ambientais inseridos 
em um processo de planejamento, visando atender as exigências de ambos, e 
observando as suas implicações socioculturais, políticas, econômicas e ecológicas. 
De modo que as políticas ambientais tornem-se um instrumento para promover o 
desenvolvimento, objetivando atingir uma gestão racional dos recursos naturais21.

Além disso, deve-se advertir que diante da necessidade de o Estado 
brasileiro promover o desenvolvimento socioeconômico do país, surge ainda o desafio 
de enfrentar a difícil questão das desigualdades regionais verificadas no Brasil22. 
Situação essa agravada pela evolução histórica do processo de desenvolvimento aqui 

21 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. A Gestão Ambiental em foco: Doutrina, Jurisprudência, 
Glossário. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 65.
22 Destaca-se que normalmente são utilizadas regiões de grande extensão como base para comparar 
o desenvolvimento regional do país (como os Estados, por exemplo), e por isso há a tendência de as 
desigualdades serem reduzidas, tendo em vista que o cálculo termina englobando regiões industriali-
zadas, capazes de aumentar o índice médio de desenvolvimento da região. De tal modo, afirma-se a 
necessidade de as políticas de desenvolvimento regional serem efetivadas com base em microrregiões, 
possibilitando, assim, a realização de ações específicas e mais efetivas. TSCHUMI, André Vinícius. 
Políticas de desenvolvimento regional. In: BARRAL, Welber. Direito e Desenvolvimento: Análise da 
ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. São Paulo: Singular, 2005. p. 144. 
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observado, que reflete a imensa exclusão social a que está associado o processo de 
desenvolvimento brasileiro23.

A princípio, deve-se ressaltar que essa situação de desigualdade advém 
do processo de desenvolvimento socioeconômico aqui implantado, tendo em vista 
que, até o início do século XX, as principais atividades econômicas desenvolvidas 
eram direcionadas para o exterior, e consequentemente, não existia uma ligação 
entre os mercados internos do país, ficando o processo de industrialização restrito a 
algumas áreas dentro do Brasil24. 

Diante das imensas desigualdades encontradas em um país com as 
dimensões territoriais do Brasil desponta a necessidade inafastável da implementação 
de uma política de desenvolvimento regional. Afirma-se, desta maneira, que a 
questão regional envolve, além dos aspectos concernentes à própria forma de Estado 
(federalismo), as questões relativas ao poder político25 e pelas políticas públicas que 
afetam a distribuição territorial de renda no país26.

Ao verificar-se a natureza econômica do Direito Ambiental constata-se 
que a preservação e a sustentabilidade da utilização dos recursos naturais deverá 
buscar assegurar a elevação na qualidade de vida dos seres humanos, que dependem 
da disponibilidade dos recursos ambientais para garantir a conservação da própria 
vida no Planeta.

É justamente neste contexto que surgem as normas jurídicas 
destinadas a proteger o meio ambiente e as condições socioeconômicas do país, 

23 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 
2003. p. 62 e 63.
24 Nesse cenário, as regiões mais favorecidas foram as que desenvolveram o ciclo agroexportador que 
estava em evidência no início do processo de industrialização do Brasil: o café. Deste modo, a região 
Sudeste foi bastante beneficiada, por ser o centro da produção de café e da administração do país. A 
região Sul também foi privilegiada, em decorrência da liberdade que o imigrante possuía para traba-
lhar e desenvolver suas atividades econômicas. Por conseguinte, a região Sudeste e Sul vivenciou um 
grande processo de crescimento e urbanização em um padrão bastante superior em relação às demais 
regiões do país. TSCHUMI, André Vinícius. Políticas de desenvolvimento regional. In: BARRAL, 
Welber. Direito e Desenvolvimento: Análise da ordem jurídica brasileiro sob a ótica do desenvolvimen-
to. São Paulo: Singular, 2005. p. 144.
25 Essa questão envolve a necessidade de serem estabelecidas ações políticas determinando a dimi-
nuição das desigualdades regionais. Forma-se assim um fator político que deverá influenciar na ela-
boração de um projeto nacional de desenvolvimento regional. BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades 
regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003. p. 66 e 67.
26 BERCOVICI, Gilberto. Op. Cit., p. 67.
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que devem necessariamente estar comprometidas com o desenvolvimento das 
atividades econômicas que utilizam recursos naturais, e ainda preocupar-se com 
a sua conservação e preservação para o uso das presentes e futuras gerações, em 
consonância com os anseios ditados pelo desenvolvimento sustentável e pela 
necessidade de redução das desigualdades sociais na promoção do desenvolvimento 
regional.

Verifica-se que meio ambiente e desenvolvimento são conceitos 
inseparáveis, devendo integrar de forma harmoniosa todas as políticas 
governamentais presentes em nosso ordenamento jurídico, conforme se verifica nas 
linhas seguintes. 

2.1 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO BRASIL

A Constituição Federal de 1988 foi um verdadeiro marco para a 
consolidação das noções de desenvolvimento defendidas mundialmente, levando 
o Brasil a um novo patamar na proteção dos recursos ambientais e sociais em nível 
global.

A partir da Carta Magna de 1988, pioneira na questão da proteção dos 
recursos naturais no país, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado 
foi elevado à categoria de direito fundamental do ser humano. O caput do art. 225 
da nossa Carta de Direitos determina o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado como um direito humano fundamental, que consiste em bem de uso 
comum do povo e essencial para garantir a sadia qualidade de vida da população. 
Além disso, o art. 170, VI, assevera que a ordem econômica, que tem por fim 
assegurar a todos uma existência digna, deverá estar fundada nos ditames da justiça 
social, observando-se o princípio da defesa do meio ambiente27. 

Em complementação, diversos outros dispositivos ao longo do seu texto 
(tais como, o art. 5º, LXXIII; art. 20, II; art. 21, XXIII; art. 24, VI e VIII; art. 129, 
III; art. 174, § 3º; art. 200, VIII; art. 216, V, etc.) são responsáveis por estabelecer 
um significativo sistema de proteção ambiental em nosso país, a partir da definição 
de instrumentos e competências capazes de promover efetivamente a defesa do 
meio ambiente.

É a referida Carta de Direitos um exemplo na busca pela necessidade 
de diminuição das desigualdades regionais do país, diante da afirmação, em seu 

27 BRASIL. Constituição Federal. Arts. 225 e 170. Brasília, 1988.
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art. 3º, III, de que constitui um dos objetivos fundamentais a ser perseguido pela 
República Federativa do Brasil, a redução das desigualdades sociais e regionais. 
Destaca-se ainda que a Constituição Federal reafirma essa necessidade, ao asseverar 
que a ordem econômica do país terá como um de seus princípios norteadores, a 
busca pela redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII)28.

É possível afirmar-se que o desenvolvimento no Brasil está fundamentado 
sobre os seguintes pilares29: Desenvolvimento nacional (art. 3º, II); Redução das 
desigualdades regionais e sociais (art. 3º, III); Ordem econômica que tem por fim 
assegurar a todos existência digna em consonância com a preservação ambiental 
(art. 170, caput c/c VI); Meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, 
caput); Responsabilidade intergeracional (art. 225, caput). 

O Direito ambiental, analisado sob seu aspecto de intervenção econômica, 
possui uma série de instrumentos específicos que o capacitam a atuar na ordem 
econômica e financeira, visando moldar um novo padrão de desenvolvimento30. 
Tais instrumentos encontram-se previstos tanto na Constituição Federal31, quanto 
em todo o arcabouço legislativo que surge em nosso ordenamento jurídico visando 
promover a proteção do meio ambiente32 e o desenvolvimento social e regional do 
país33. 

É a partir do reconhecimento da raridade dos recursos naturais, constatada 
diante de suas limitações, escassez e caráter finito, associado ao aumento progressivo 
de sua demanda em decorrência dos processos de produção e consumo, que se 
deve tentar harmonizar o desenvolvimento econômico e social com a conservação 

28 BRASIL. Constituição Federal. Arts. 3º, III e 170, VII. Brasília, 1988.
29 Nesse sentido: VILANI, Rodrigo Machado. A aplicação do Conceito Constitucional de Desenvol-
vimento Sustentável sob a perspectiva do STJ e STF. p. 6. Disponível em: <http://www.esdc.com.br/
RBDC/RBDC-13/RBDC-13-063-Artigo_Rodrigo_Machado_Vilani_%28Desenvolvimento_Sus-
tentavel_Perspectiva_do_STJ_e_STF%29.pdf>. Acesso em: 2 maio 2011. 
30 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 222 a 229.
31 BRASIL. Constituição Federal. Arts. 225 e 170. Brasília, 1988.
32 A título exemplificativo pode-se citar a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo a 
Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), a Lei n° 9433, de 08 de janeiro de 1997, instituindo 
a Política Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (PNRH) e o Sistema Nacional de Ge-
renciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 
33 O Decreto nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, é responsável por instituir a Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional (PNDR), que tem por objetivo promover a redução das desigualdades 
de nível de vida entre as regiões brasileiras e a promoção da equidade no acesso a oportunidades de 
desenvolvimento, devendo orientar os programas e ações federais no Território Nacional (art. 1º).   
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ambiental, promovendo o desenvolvimento sustentável, a fim de conciliar interesses 
essenciais, tais como: o desenvolvimento integral, a garantia de um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e a melhoria da qualidade de vida de todos34.

Observa-se, assim, que o desenvolvimento das atividades econômicas 
utilizadoras dos recursos naturais no país deve estar atrelado a uma preocupação 
com a questão socioambiental, sendo especialmente nas atividades de grande 
potencial degradador do meio ambiente que essa necessidade aumenta.

2.1.1 Proteção Constitucional

O constituinte, visando a garantir a efetividade das disposições 
constitucionais, cria um sistema de instrumentos processuais capazes de proteger 
os jurisdicionados de incursões atentatórias a seus direitos. Dessa maneira, o 
Sistema Constitucional Brasileiro forma um ramificado conjunto de instrumentos 
jurisdicionais que visam à proteção desses Direitos Constitucionalizados, dentre 
eles o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. De tal modo, um 
importante meio que dispomos para tornar efetivo o art. 225 da Constituição 
Federal consiste na utilização do controle de constitucionalidade como ferramenta 
para a tutela ambiental.

Um exemplo disso no direito brasileiro é a utilização do recurso 
extraordinário como meio de fazer a proteção ambiental. Tal recurso encontra 
bases no art. 102, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e é um 
importante instrumento à disposição dos brasileiros para a realização do controle 
de constitucionalidade repressivo. Neste, a Corte Constitucional Brasileira – o 
Supremo Tribunal Federal – decide acerca de uma controvérsia constitucional 
apresentada, contra a decisão de um outro Tribunal de instância inferior.

Logo, poder-se-á lançar mão do recurso extraordinário para extinguir a 
eficácia de normas infraconstitucionais que, porventura, contrariem a disposição 
constitucional contida no art. 225 da Constituição Federal, já mencionada 
anteriormente, de que a todos é garantido um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Ou ainda, normas que de certa forma venham a dificultar a aplicação e 
eficácia do referido artigo podem também ser objeto de um recurso extraordinário, 
sendo extintas.

34 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. A Gestão Ambiental em foco: Doutrina, Jurisprudência, 
Glossário. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 64.
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Outras ações constitucionais podem ser utilizadas como instrumento de 
proteção ambiental, como o que conhecemos por mandado de injunção, previsto 
no artigo 5º, inciso LXXI da Constituição de 1988. Será concedido mandado de 
injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos 
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania. 

Pela leitura do dispositivo legal constitucional, o legislador faz-nos 
entender, em um primeiro momento, que a tutela concedida em sede de mandado 
de segurança é de ordem individual. Entretanto, a melhor doutrina aponta a 
possibilidade de mandado de injunção coletivo. Se observarmos detidamente a 
função e objetivo da presente ação constitucional, concluiremos que, caso o objeto 
do mandado de injunção seja um direito individual homogêneo, por exemplo, 
que possa a sentença beneficiar um grande grupo, poderá este ser utilizado como 
instrumento de tutela coletiva35.

Logo, tal instituto poderá sempre ser utilizado quando, diante da inação 
do poder Público, for verificada a inexistência de normas regulamentadoras de 
questões relativas ao tema, e que torne inviável o exercício do direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado ou a ele correlato. É mais um instrumento 
constitucional de que pode valer-se o cidadão ou qualquer outro ente para garantir 
a eficácia às normas ambientais.

É digno de nota que não será apenas a ação poluidora do ente estatal, ou 
ente de qualquer outra natureza, capaz de ensejar responsabilidade civil ambiental, 
mas também, há a omissão no dever constitucional de proteção ambiental (falta 
de fiscalização, inobservância das regras durante os processos de licenciamento 
ambiental, não instalação ou manutenção adequada de sistemas de disposição de 
lixo e tratamento de esgotos). A omissão do Estado em vigiar e/ou anteparar a 
ocorrência do dano ambiental se torna mais grave em virtude do dever constitucional 
que possui36. Dessa maneira, o Judiciário é apontado pela Corte Constitucional 
Brasileira – o Supremo Tribunal Federal (STF) – diante da inação dos órgãos 

35 DIDIER JR, Fredie. Ações Constitucionais. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2009.
36 FENSTERSEIFER, Tiago. A responsabilidade do estado pelos danos causados às pessoas atingidas pelos 
desastres ambientais ocasionados pelas mudanças climáticas: uma análise à luz dos deveres de proteção 
ambiental do estado e da correspondente proibição de insuficiência na tutela do direito fundamental 
ao ambiente. Disponível em: <http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/31/Documen-
tos/12.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2013. p. 17.
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estatais competentes, o órgão responsável pela implementação de políticas públicas, 
sobretudo em matéria ambiental pela natureza do bem protegido37.

Outro instrumento disponível é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
por Omissão. Este instrumento é utilizado no direito brasileiro quando uma 
norma infraconstitucional surge para tutelar algum direito, mas que se torna eficaz 
posto que depende de alguma regulamentação de um dado órgão que permanece 
inoperante. Desta maneira, promove-se uma ação a fim de que seja declarada a 
inconstitucionalidade da norma não diretamente exequível a fim de garantir a 
eficácia das normas constitucionais.

Assim, não seria diferente com as normas constitucionais que tratem de 
matéria ambiental, quando dependentes de regulamentação de outros quaisquer 
órgãos. Estas normas são, sim, passíveis de Ações de Inconstitucionalidade por 
Omissão a fim de favorecer a eficácia e efetivação das normas ambientais38.

Vale falar, ainda, da Lei Federal nº. 7.347/1985, que traz mais um 
instrumento jurisdicional cujo objetivo maior é a efetivação de interesses difusos e 
coletivos, especificamente aos contidos no art. 225 da Constituição Federal. Tal Lei 
disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados ao meio ambiente, que serão propostos no foro de onde ocorrer o dano, 
cuja legitimidade para propô-la é do Ministério Público, da Defensoria Pública, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de autarquia, empresa 
pública, fundação ou sociedade de economia mista ou, ainda, de associação que 
cumpra os requisitos legais39.

37EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AçãO CIVIL 
PÚBLICA. SEGURANçA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERVENçãO DO PODER JUDI-
CIÁRIO. IMPLEMENTAçãO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSãO ADMINISTRATIVA. 1. 
O Ministério Público detém capacidade postulatória não só para a abertura do inquérito civil, da ação 
penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente, 
mas também de outros interesses difusos e coletivos [artigo 129, I e III, da CB/88]. Precedentes. 2. O 
Supremo fixou entendimento no sentido de que é função institucional do Poder Judiciário determi-
nar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os 
encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a 
eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, 
ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Precedentes. Agravo regimen-
tal a que se nega provimento. Min. Rel: Eros Grau. Data do Julgamento: 20/04/2010.
38 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito Constitucional 
Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 343-349.
39 BRASIL. Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Art. 5º. Brasília, 1985.
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O Ordenamento Jurídico Brasileiro oferta a possibilidade de qualquer 
cidadão fazer as vezes de protetor ambiental mediante a ação popular, cujo parágrafo 
primeiro da Lei que lhe disciplina (Lei nº. 4.717/1965) confere essa possibilidade, 
para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da 
União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, 
de sociedades de economia mista, o que inclui ato lesivo ao meio ambiente. 

Tanto a Ação Popular como a Ação Civil Pública são ações constitucionais 
capazes de garantir a efetividade do art. 225 da Constituição Federal.

Em conclusão, e com base em uma interpretação da extensão de 
nosso texto normativo constitucional, que deve necessariamente ser interpretado 
como um todo unitário, entende-se ter sido aqui adotado como modelo para o 
desenvolvimento nacional, aquele mesmo modelo definido internacionalmente 
para o desenvolvimento sustentável. 

2.1.2 Proteção infraconstitucional

Além dos dispositivos e instrumentos contidos no texto constitucional, 
temos ainda um leque de possibilidades quando se trata de legislação infra-
constitucional. O primeiro deles é a Política Nacional do Meio Ambiente40, que tem 
por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia 
à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, 
aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, 
visando a princípios como racionalização do uso do solo, da água e do ar; proteção 
dos ecossistemas; educação ambiental em todos os níveis de ensino. Sobre ela 
discorreremos mais à frente.

Outro instrumento infraconstitucional consiste na Política Nacional de 
Mudança do Clima41. Tal iniciativa consiste na criação de um instituto legal interno 
que, em consonância com outros documentos internacionais celebrados pelo Brasil, 
cria diretrizes e instrumentos como também delineia princípios que orientarão as 
políticas públicas de combate ao aquecimento global. Dessa maneira, o Estado 
brasileiro espera nortear a mitigação do aquecimento global em consonância 
com o desenvolvimento sustentável a fim de buscar o crescimento econômico, a 

40 BRASIL. Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Brasília, 1981 (Institui a Política Nacional 
do Meio Ambiente).
41 BRASIL. Lei Federal nº 12.187 de 29 de dezembro de 2009. Brasília, 2009 (Institui a Política Na-
cional de Mudanças do Clima).
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erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. É com base nesses 
princípios legais que o Governo Federal tem pautado sua política nacional sobre 
mudanças climáticas, mas não somente destes.

O art. 3º da Lei de Política Nacional de Mudanças do Clima aduz que as 
ações executadas sob a égide da supracitada lei observarão os princípios ambientais 
da precaução e da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento 
sustentável e o das responsabilidades comuns.

É válido observar a presença constante do princípio do desenvolvimento 
sustentável no texto legal em uma série de outras vezes, não apenas sob essa 
terminologia. Exemplo disso está no artigo 4º, inciso I, quando se afirma que 
a Política Nacional de Mudança do Clima irá visar à compatibilização do 
desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema climático, o que 
demonstra, também, o compromisso brasileiro com o crescimento econômico sem 
que se comprometa as questões ambientais, assim como na PNMA.

Além dessas, destacam-se o Código Florestal Brasileiro, criado pela 
Lei Federal nº 4.771/1965; a instituição do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC) pela Lei Federal nº 9985/2000; a Medida 
Provisória nº 2186-16 de 2001, que trata do acesso e proteção ao patrimônio 
genético e ambiental; a Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei Federal nº 
11.284/2006); a Medida Provisória nº 458 de 2009, que estabeleceu novas normas 
para a regularização de terras públicas na região da Amazônia, entre outros. 

Há ainda outros instrumentos infraconstitucionais dignos de nota. Um 
deles é a Lei dos Agrotóxicos (Lei Federal nº 7.802/89) que traz disposições sobre 
pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, 
o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, inspeção e 
a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins.  Tem o objetivo precípuo 
de promover medidas necessárias, quando da necessária utilização destes recursos, 
proteção à saúde da população consumidora e ao meio ambiente.

Traz uma série de exigências para o manejo deste tipo de produto, 
como a obrigatoriedade do receituário agronômico para venda de agrotóxicos ao 
consumidor, registro e catalogação nos Ministérios da Agricultura, Saúde e no 
IBAMA. O descumprimento das disposições elencadas pode acarretar sanções, 
desde advertências a multas e reclusão.
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Podemos ainda citar a Lei Federal nº 6.902/81, que dispõe sobre a criação 
de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental. As Estações Ecológicas são 
áreas representativas de ecossistemas brasileiros, destinadas à realização de pesquisas 
básicas e aplicadas de Ecologia, à proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento 
da educação conservacionista, que devem permanecer com 90% (noventa por 
cento) de seu território intocado, estando os outros 10% (dez por cento) destinados 
a fins científicos e podendo sofrer alterações. Já as Áreas de Proteção Ambiental 
podem conter propriedades privadas, cuja limitação das atividades econômicas lá 
desenvolvidas será feita pelo Poder Público.

Temos ainda a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº. 9.605/98), que dispõe 
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente. Uma das principais inovações por ela trazida é a possibilidade 
de penalização da pessoa jurídica, sendo possível até a liquidação da empresa, caso 
tenha sido criada ou usada para facilitar ou ocultar um crime de ordem ambiental.

Podemos ainda citar a Lei Federal nº 11.105/2005, que estabelece normas 
de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos 
geneticamente modificados – OGM e seus derivados. É ainda instituído e criado por 
essa lei o Conselho Nacional de Biossegurança, órgão de assessoramento superior do 
Presidente da República para a formulação e implementação da Política Nacional 
de Biossegurança, e compete ainda ao Conselho fixar princípios e diretrizes para 
a ação administrativa dos órgãos e entidades federais com competências sobre a 
matéria.

Podemos ainda citar a Lei da Fauna Silvestre (Lei Federal nº 
5.197/1967), a Lei do Gerenciamento Costeiro (Lei Federal nº 7.661/1988), a Lei 
do Parcelamento do Solo Urbano (Lei Federal nº 6.766/1979), a Lei Federal nº 
9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a Lei Federal nº 6.803/1980, 
que dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas 
de poluição, dentre outras leis que servem de suporte complementar às disposições 
constitucionais na proteção do meio ambiente.
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEçãO AMBIENTAL E O
PRINCÍPIO   DO   DESENVOLVIMENTO   SUSTENTÁVEL   NO   BRASIL
 

Importa mostrar não somente o arcabouço doutrinário-legislativo, 
mas também como se comportam as iniciativas governamentais que buscam a 
implementação do desenvolvimento sustentável e sociorregional em nosso país, 
ressaltando-se nesse momento algumas políticas públicas ambientais previstas em 
nosso ordenamento jurídico.

A princípio deve ser destacada a Lei Federal nº 6.938/81 que dispõe 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e institui o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), que consiste na mais relevante norma 
ambiental infraconstitucional prevista em nosso ordenamento jurídico uma vez 
que foi responsável por estabelecer todas as políticas públicas brasileiras para o meio 
ambiente, e foi posteriormente recepcionada pela Constituição Federal de 1988.

Verifica-se, pois, que a referida lei definiu conceitos básicos como o de 
meio ambiente, de degradação e de poluição e determinou os objetivos, diretrizes 
e instrumentos, além de ter adotado a teoria da responsabilidade em nosso 
ordenamento jurídico.

Cumpre destacar o art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 6.938/81, que 
impõe a responsabilidade civil decorrente dos danos causados ao meio ambiente, 
ao afirmar que a Política Nacional do Meio Ambiente visará “à imposição, ao 
poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados 
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 
econômicos”, ressaltando a aplicação do princípio do poluidor pagador em caso da 
ocorrência de prejuízos ambientais42. Nesse caso, estará clara a responsabilidade do 
agente causador do dano, tendo em vista que este infringiu com o seu dever jurídico 
de preservação do meio ambiente. Neste contexto, a grande inovação da Lei foi 
trazida no §1º, do art. 14, aduzindo que: “é o poluidor obrigado, independentemente 
da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e 
a terceiros, afetados por sua atividade [...]”43. Desta forma, em casos de ocorrência 
de dano ambiental fica consagrada à responsabilidade civil objetiva daquele que 
acarretou esse dano, responsabilidade essa que estará presente independentemente 
da existência de culpa.

42 BRASIL. Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. Art. 4º, VII.
43 BRASIL. Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. Art. 14º, §1º.
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Em linhas gerais, prevê a referida Política Nacional de Proteção 
Ambiental a organização da gestão estatal no que diz respeito ao controle dos 
recursos ambientais e à determinação de instrumentos econômicos capazes de 
incentivar as ações produtivas ambientalmente corretas, ao estabelecer o conjunto 
de metas e mecanismos que visam reduzir os impactos negativos da ação antrópica 
(aqueles resultantes da ação humana) sobre o meio ambiente, bem como, estabelece 
penalidades para todos aqueles que não cumprem as normas estabelecidas44.

Conclui-se, deste modo, que a Política Nacional do Meio Ambiente 
compreenderá as diretrizes gerais estabelecidas por lei que têm o objetivo de 
harmonizar e de integrar as políticas públicas de meio ambiente dos entes 
federativos, tornando-as mais efetivas e eficazes.

Noutro pórtico, cumpre salientar também uma das mais relevantes 
políticas públicas de proteção ambiental previstas em nosso país, que se encontra 
em total consonância com o que afirma a Constituição Federal em seu art. 225, 
inciso VI, que determina como obrigação do Poder Público “promover a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação 
do meio ambiente45”.

Nesse cenário é editada a Lei Federal nº 9.795/99 (regulamentada pelo 
Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002), que dispõe sobre a educação ambiental 
e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, que tornou obrigatória a 
inclusão da educação ambiental no sistema de ensino brasileiro. 

A lei dispõe sobre o conceito, princípios e fundamentos da educação 
ambiental, dentre outros aspectos, afirmando em seu artigo 1º que a educação 
ambiental consiste “nos processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente”46.

De tal modo, é instituída a Política Nacional de Educação Ambiental, que 
deverá envolver em sua esfera de atuação, além dos órgãos e entidades integrantes do 
SISNAMA, as instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, 
os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

44 FARIAS, Talden Queiroz. Aspectos gerais da política nacional do meio ambiente – comentários sobre 
a Lei nº 6.938/81. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=re-
vista_artigos_leitura&artigo_id=1544.> Acesso em: 29 nov. 2011.
45 BRASIL. Constituição Federal. Brasília, 1988. Art. 225, VI.
46 BRASIL. Lei Federal nº 9.797 de 27 de abril de 1999. Brasília, 1999, Art. 1º.
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assim como, as organizações não governamentais com atuação na área de educação 
ambiental47.

Ademais, informa a Lei ora em análise que as atividades realizadas pela 
Política Nacional de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas com base em 
uma linha de atuação direcionada para: a capacitação de recursos humanos; o 
desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações; a produção e divulgação 
de material educativo; assim como, para o acompanhamento e avaliação dessas 
ações48.

Verifica-se, pois, que a Lei Federal nº 9.795/99 é de fundamental 
importância para reorganizar as estruturas dos programas educacionais realizados no 
país, uma vez que a educação ambiental consiste em um dos meios mais adequados 
para a construção da sociedade efetivamente sustentável. 

É por meio de um processo educativo direcionado para as questões 
ambientais que serão construídos novos valores que ensejarão a transformação 
política necessária em nossa ordem social, pública e jurídica, que serão, por seu 
turno, indutoras de uma efetiva mudança nos processos de exploração dos recursos 
ambientais e nos métodos de produção aqui desenvolvidos49. 

Destaca-se também, como verdadeiro marco regulatório no âmbito da 
proteção dos recursos hídricos no Brasil a promulgação da Lei Federal nº 9.433 
(também denominada de “Lei das Águas”), em 08 de janeiro de 1997, estabelecendo 
a Política Nacional de Recursos Hídricos e criando o Sistema Nacional de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH). 

O referido diploma legislativo é responsável pela modificação do 
rumo da gestão dos recursos hídricos no país, promovendo o uso racional da 
água, devidamente associado às modernas práticas ditadas pelo desenvolvimento 
sustentável. Por meio deste determinou-se a vinculação entre a gestão dos recursos 
hídricos com a gestão do meio ambiente, o que aumentou a responsabilidade dos 
agentes das duas políticas nacionais, colaborando para uma proteção mais eficaz do 
meio ambiente. Ademais, verificou-se uma preocupação em adequar a gestão dos 

47 BRASIL. Lei Federal nº 9.797 de 27 de abril de 1999. Brasília, 1999, Art. 7º.
48 BRASIL. Lei Federal nº 9.797 de 27 de abril de 1999. Brasília, 1999, Art. 8º, incisos I, II, III e IV.
49 EMIN, Raquel Milene Balogh; HAONAT, Ângela Issa; NAPOLITANO, Ângela Aparecida. A 
Cidade como um Bem Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável. p. 6. Disponível em: <www.ibap.org/
teses2004/teses2004d14.doc>. Acesso em: 1 dez. 2011. 
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recursos hídricos com as diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, 
sociais e culturais das diversas regiões do País50.

Dentre os objetivos descritos no art. 2°, da referida Lei, destacam-se os 
seguintes: a) assegurar à atual e às futuras gerações a indispensável disponibilidade de 
água com qualidade adequada aos seus usos, em consonância com o que determina 
a nossa Carta Magna; b) estimular o uso racional e integrado dos recursos hídricos, 
com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável; c) prevenir e defender a 
ocorrência de eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 
inadequado dos recursos naturais51.

E para viabilizar a aplicação dessa Política Nacional ficaram determinados 
os seus fundamentos básicos, a seguir aludidos: a) Trata-se a água de um bem de 
domínio público. Deste modo, caberá ao Estado a regulamentação de seu uso privado 
com vistas a garantir a sua sustentabilidade e a preservação do meio ambiente; b) 
A água consiste em um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Com 
tal previsão alterou-se o enfoque que era dado à proteção dos recursos hídricos 
no país, a água, que era tratada como propriedade, passa a ser determinada como 
um bem de uso comum, possuindo, inclusive, valor econômico. O que atua como 
um verdadeiro princípio indutor do uso racional do recurso, também servindo 
de base para a instituição da cobrança pelo uso da água; c) A gestão dos recursos 
hídricos devendo proporcionar o uso múltiplo das águas, visando evitar que alguma 
outorga concedida implique em privilégio de algum setor usuário sobre os demais; 
d) O consumo humano e a dessedentação de animais como usos prioritários em caso 
de escassez. O que significa que, a princípio, deverá ser priorizado o uso múltiplo 
das águas, salvo em situações de escassez quando se priorizará o consumo humano 
e a dessedentação de animais. Nesses casos, outorgas incompatíveis poderão ser 
suspensas parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado52, como 
será melhor abordado adiante; e) A bacia hidrográfica como unidade territorial 
para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Determinação fundamental por 
romper o conceito de gestão dos recursos hídricos vigente anteriormente, calcado 
na divisão político-administrativa do território, sem atentar-se ao fato de que as 
águas, superficiais e subterrâneas, extrapolam os limites territoriais existentes entre 
Estados e, até mesmo, entre países, bem como amplia a necessidade de haver uma 

50 BRASIL. Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Art. 3°, II e III. Brasília, 1997.
51 BRASIL. Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Art. 2º, I, II e III. Brasília, 1997.
52 BRASIL. Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Art. 15, V. Brasília, 1997.
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normatização eficiente também no âmbito dos Estados brasileiros. f ) A gestão 
descentralizada e participativa dos recursos hídricos, contando com a atuação do poder 
público, dos usuários e das comunidades. É proposta a gestão institucionalizada dos 
Comitês de Bacia, das Agências de Água e dos Conselhos Nacional e Estaduais de 
Recursos Hídricos, possibilitando a participação efetiva no processo decisório dos 
usuários das águas, do Poder Público e da sociedade civil de determinada bacia 
hidrográfica53.

É fundamental ressaltar ainda o Programa Nacional de Produção e Uso 
do Biodiesel, instituído pela Lei Federal nº 11.097/2005, que além de enfocar a 
sustentabilidade do desenvolvimento, encaixa-se perfeitamente no paradigma do 
desenvolvimento como liberdade. 

Em 2004, o Governo Federal, em uma ousada iniciativa, cria o 
Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). É este um 
programa interministerial que tem como escopo precípuo a implementação 
sustentável, econômica, técnica e ambiental da produção do biodiesel, com foco 
no desenvolvimento regional e inclusão social, uma vez que o PNPB prima 
pela utilização de pequenas comunidades rurais, aludindo a um dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil, positivado na Constituição, 
§3º, III, que é o de “reduzir as desigualdades sociais e regionais”. Ainda como 
embasamento constitucional do PNPB, lembramos do que está descrito no artigo 
170 da Constituição, que figura como princípio basilar da ordem econômica a sua 
sujeição aos ditames da justiça social. Afora isto, promover preços competitivos no 
mercado internacional, gera emprego e renda, diversifica a matriz energética, além 
de o incentivo à pesquisa no ramo desenvolver a qualidade do biodiesel nacional 
bem como amplia a capacidade nacional de suprimento combustível. 

É ainda objetivo do PNPB a substituição de parte do diesel derivado 
de petróleo importado, que além de vantajoso economicamente, não precisamos 
nem mencionar os ganhos ambientais que tem o país com essa substituição, pois 
há sensivelmente a diminuição da emissão de particulados e de enxofre no meio 
ambiente. Como incentivo à produção, a Lei Federal nº 11.097/2005 ampliou 
de 2% para 5% o percentual de adição obrigatório de adição do biodiesel ao óleo 
diesel comercializado ao consumidor final em todo o território nacional.

O Brasil é um expoente internacional na produção e pesquisa em 
biocombustíveis e se transpusermos os ganhos que teve e ainda está tendo o Estado 

53 BRASIL. Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Art. 1º, I, II, III, IV, V e VI. Brasília, 1997.
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brasileiro com a adoção do biodiesel em sua matriz energética para uma escala 
muito maior, haveria a amenização de uma série de problemas de ordem ambiental, 
social e econômica. Tal fato favoreceria a criação de vantagens à medida que 
fortaleceria todo o Estado, pois haveria a diversificação da matriz energética, o que 
seria por demais vantajoso uma vez que a questão energética consiste em um tópico 
de segurança nacional; diminuiria o percentual de diesel exportado de outras áreas 
do globo, o que diminui o custo dos combustíveis repassados aos consumidores; 
reduziria as diferenças sociais dentro dos países do bloco, uma vez que a agricultura 
familiar seria privilegiada quando se opta por esse tipo de energia renovável, que 
por sua vez ampliaria as liberdades individuais de cada família individualmente, 
dando-lhes oportunidades de estudo, diminuindo as tensões internas que são 
geradas a partir das diferenciações sociais; consequentemente, países mais estáveis 
tendem a atrair mais investimentos e assim o Estado Brasileiro colheria todos os 
demais benefícios. 

Por fim, é de relevante importância discorrer acerca da Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional (PNDR) estabelecida por meio do Decreto nº 
6.047/2007, que surge com o objetivo de promover a redução das desigualdades 
de nível de vida entre as regiões brasileira, assim como, busca promover a equidade 
no acesso de oportunidade de desenvolvimento, devendo orientar os programas 
e ações federais desenvolvidas em território nacional, em conformidade com o 
que determina o art. 3º, III, da Constituição Federal, que determina como um 
dos objetivos da República Federativa do Brasil, promover a diminuição das 
desigualdades regionais (artigo 1º).

Para atender os seus objetivos, de diminuição das desigualdades regionais, 
foram determinadas estratégias a serem desenvolvidas pelos estados brasileiros (artigo 
2º), que deverão continuamente “estimular e apoiar processos e oportunidades de 
desenvolvimento regional, em múltiplas escalas”, e ainda, “articular ações que, no 
seu conjunto, promovam uma melhor distribuição da ação pública e investimentos 
no Território Nacional, com foco particular nos territórios selecionados e de ação 
prioritária”54. 

Ademais, demonstrando verdadeira compatibilidade com o 
“desenvolvimento como liberdade”, ressalta a lei que todas as estratégias 
desenvolvidas a partir da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) 

54 BRASIL. Decreto nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007. Brasília, 2007. Artigo 2º, I e II.
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deverão estar encontrar-se em consonância com os seguintes objetivos: inclusão 
social, produtividade, sustentabilidade ambiental e competitividade econômica55.

4 DA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL: A VISãO DOS TRIBUNAIS 
SUPERIORES ACERCA DA QUESTãO AMBIENTAL E O 
DESENVOLVIMENTO   SUSTENTÁVEL

Como vimos acima, no discorrer deste ensaio, o princípio do 
desenvolvimento sustentável, insculpido no art. 225, CF, tem tomado lugar 
não somente na doutrina ou no texto constitucional, mas também na legislação 
infraconstitucional, nos tratados internacionais e na jurisprudência.

Exemplo disso é o Supremo Tribunal Federal, em julgado icônico, 
afirma que o princípio do desenvolvimento sustentável, além de possuir caráter 
preponderantemente constitucional, legitima-se através dos compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil e visa à obtenção do reto equilíbrio entre as 
reivindicações da ecologia e da economia56.

O STF asseverou, ainda, que qualquer atividade econômica desenvolvida 
em território nacional não pode ser exercida em desarmonia com os princípios 
destinados a tornar efetiva a proteção ambiental. Todos teriam o dever de 

55 BRASIL. Decreto nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007. Brasília, 2007. Artigo 2º, parágrafo único.
56 EMENTA: MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAçãO DE SUA INTEGRIDADE 
(CF, ART. 225) - PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER DE METAINDIVI-
DUALIDADE [...] A QUESTãO DA PRECEDÊNCIA DO DIREITO À PRESERVAçãO DO 
MEIO AMBIENTE: UMA LIMITAçãO CONSTITUCIONAL EXPLÍCITA À ATIVIDADE 
ECONÔMICA (CF, ART. 170, VI) [...] QUESTãO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL 
(CF, ART. 3º, II) E A NECESSIDADE DE PRESERVAçãO DA INTEGRIDADE DO MEIO 
AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
COMO FATOR DE OBTENçãO DO JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA 
ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA. O princípio do desenvolvimento sustentável, além de im-
pregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos 
internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio 
entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postu-
lado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição 
inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais 
significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso 
comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações. STF. 
ADIn 3540 MC / DF. Tribunal Pleno. Min. Rel: Celso de Mello. Data do Julgamento: 01/09/2005. 
Data de publicação: 03/02/2006.
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solidariedade, que se impõe na proteção desse bem essencial de uso comum das 
pessoas em geral.

Ainda fixou-se o entendimento no Supremo de que detém o Judiciário 
o encargo de determinar a implantação de políticas públicas quando os órgãos 
competentes descumprem obrigações cogentes que comprometem a eficácia de 
direitos, sejam de caráter individual ou coletivo – como o meio ambiente. E que não 
só o Judiciário, mas também o Ministério Público estaria atrelado a este mandato57.

Frise-se que todas as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado 
Brasileiro, seja mediante o Judiciário ou mediante o Executivo, servem não apenas 
para a proteção do meio ambiente e efetivação do art. 225, CF, mas também para a 
diminuição das desigualdades socio regionais através dele.

5 CONCLUSãO

Entende-se, pois, dessa forma, que a utilização indiscriminada de recursos 
não renováveis, vai de encontro ao conceito de desenvolvimento sustentável. 
Sabemos que ainda é inviável da total e plena substituição desses recursos não 
renováveis por outros, autossustentáveis, renováveis, mas o uso indiscriminado tem 
sido um produtor de privação de liberdades, quando, em verdade, deveria eliminá-
las. 

Por fim, entendemos que a adoção de políticas públicas dotadas de 
responsabilidade ambiental, pautada sob o princípio do desenvolvimento sustentável 
a partir da utilização maciça e crescente de recursos ambientais renováveis e 
autossustentáveis condiz muito com todo o aparato legal que dispomos hoje para 
garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado a todos.

57 EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AçãO CIVIL 
PÚBLICA. SEGURANçA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERVENçãO DO PODER JUDI-
CIÁRIO. IMPLEMENTAçãO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSãO ADMINISTRATIVA. 
1. O Ministério Público detém capacidade postulatória não só para a abertura do inquérito civil, 
da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do 
meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos [artigo 129, I e III, da CB/88]. 
Precedentes. 2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que é função institucional do Poder 
Judiciário determinar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, por 
descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com 
tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de 
estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Pre-
cedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. Min. Rel: Eros Grau. Data do Julgamento: 
20/04/2010. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 367432 – PR.



195

DESENVOLVIMENTO, DIREITO ECONÔMICO E ESTRUTURA

A partir do reconhecimento da raridade dos recursos naturais, constatada 
diante de suas limitações, escassez e caráter finito, associado ao aumento progressivo 
de sua demanda em decorrência dos processos de produção e consumo, deve-
se tentar harmonizar o desenvolvimento econômico e social com a conservação 
ambiental, promovendo o desenvolvimento sustentável, a fim de conciliar interesses 
essenciais: tais como, o desenvolvimento integral, a garantia de um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e a melhoria da qualidade de vida de todos58. Princípios 
estes inseridos em todas as manifestações legislativas abordadas neste ensaio.

O desenvolvimento das atividades econômicas utilizadoras dos recursos 
naturais no país deve estar atrelado a uma preocupação com a questão socioambiental, 
sendo especialmente nas atividades de grande potencial degradador do meio 
ambiente que essa necessidade aumenta. É esse caminho que as disposições legais, 
sejam elas constitucionais ou infraconstitucionais tentam delinear. Caso os fatos 
sociais estejam plenamente adequados às disposições legais ambientais estaremos 
cada vez mais próximos de ver na prática um conceito de desenvolvimento capaz de 
aumentar as liberdades dos indivíduos, conforme já previa Amartya Sen.

58 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. A Gestão Ambiental em foco: Doutrina, Jurisprudência, 
Glossário. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 64. 
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