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RESUMO 

CUNHA, Clarissa. Liberdade de iniciativa e a necessidade de um contorno ambiental. 
2005. 151 f. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do 
Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

A presente dissertação tem como propósito analisar o direito à liberdade de iniciativa, 

situando-o ao longo da história constitucional brasileira, no intuito de demonstrar que sua 

previsão juntamente com outros direitos numa relação de limitação, especificamente no que 

diz respeito ao direito ao meio ambiente, representa um traço característico da Constituição de 

1988, buscou-se, também, demonstrar a natureza fundamental do referido direito, tendo em 

vista ser ele uma das faces do direito à liberdade. Quanto ao direito ao meio ambiente, cuidou-

se estabelecer a importância de seus princípios norteadores, tanto no âmbito geral como 

também no âmbito normativo propriamente dito, para então se discutir sua participação 

constitucional como direito fundamental. Nesse sentido, identificado o status fundamental dos 

referidos direitos, passou-se a analisar a limitação imposta à livre iniciativa, em razão da 

previsão do art. 170 da Constituição, cuja proposta parece ser impor pressupostos ao exercício 

daquele direito, dentre eles a defesa ambiental, tendo sido seguido o rastro da limitação 

imposta à propriedade privada por meio da sua função social. Por fim, foi proposto como 

meio facilitador do diálogo entre livre iniciativa e meio ambiente o instrumento 

administrativo da licença ambiental. 

 

 

Palavras-chave: liberdade de iniciativa; meio ambiente; limites constitucionais. 



ABSTRACT 

CUNHA, Clarissa. Freedom of initiative and the need for an environmental outline. 2005. 
151 f. Master Degree Dissertation – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do 
Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

The present dissertation aims at analyzing the right to freedom of initiative, 

positioning it throughout Brazilian constitutional history, with the objective of demonstrating 

that its prevision, along with other rights in a limiting relationship, specifically regarding the 

right to the environment, represents a characteristic trace of the 1988 Constitution. The 

fundamental nature of the referred right was also demonstrated, seeing that it is one of the 

facets to the right to freedom. Regarding the right to the environment, the importance of its 

surrounding principles was established, both in the general and the normative aspect itself, in 

order to discuss its constitutional participation as a fundamental right. In this sense, once the 

fundamental status of the referred rights were identified, the limitation imposed on free 

initiative was analyzed, due to the prevision of article 170 of the Constitution, whose proposal 

seems to be to impose assumptions to the exercise of that right, having among them 

environmental defense, following the path of the limitation imposed on private property 

through its social role. Finally, the administrative instrument of environmental license was 

proposed as a facilitator of the dialogue between free initiative and environment.  
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Introdução 

A liberdade de empreender livremente sem sofrer interferências por parte do Estado, 

exercendo, assim, a autonomia da vontade, de fato constitui um direito fundamental, tendo em 

vista a identificação deste direito com os ideais liberais que terminaram por consagrar os 

primeiros direitos fundamentais. Tal fato impôs ao Estado uma postura de abstenção, em 

nome do respeito à liberdade de uma forma geral.  

O referido direito representa uma das faces da liberdade, mais especificamente por 

buscar crescimento e expansão de forma livre, sem que ocorram ingerências estatais. Sendo 

assim, a Constituição Federal o previu sob a denominação de liberdade de iniciativa, 

consagrando o ideal de desenvolvimento econômico e elegendo-o como fundamento da 

Ordem Econômica, retratando, dessa forma, a adoção do direito fundamental à livre iniciativa. 

Seguindo esse entendimento de que a livre iniciativa não permite interferências, este 

direito vem sendo exercido sem que haja uma preocupação de limitação, ou até mesmo de 

uma possível reestruturação de seu âmbito de proteção. Entretanto, o direito fundamental à 

livre iniciativa não comporta mais uma análise apenas no que diz respeito à liberdade deste 

direito, mas impõe a necessidade da observação de seus limites, no intuito de promover uma 

harmonia constitucional. Ou seja, a proposta liberal em torno da liberdade não condiz com as 

propostas de um Estado Social e Democrático de Direito, no qual o exercício de uma simples 

liberdade exige um comprometimento para com os outros direitos. 

Essa abertura conceitual em torno da liberdade parece, expressamente, ter sido adotada 

pela Constituição de 1988, na medida em que a liberdade de iniciativa é fundamento da 

Ordem Econômica, desde que respeitados alguns princípios. Sendo assim, a Constituição 



 

 

11 

brasileira demonstra uma preocupação em impor certos limites ao exercício da referida 

liberdade, evitando, dessa forma, que outros direitos ou valores sofram as conseqüências de 

uma postura absoluta e ilimitada.  

Nesse sentido, a proposta da presente dissertação é analisar as possíveis limitações ao 

exercício do direito fundamental à liberdade de iniciativa, especialmente no que tange a sua 

relação com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, no intuito de provocar 

uma atitude hermenêutica voltada para a harmonia constitucional, por meio de uma postura de 

diálogo entre direitos. 

A preocupação em provocar um diálogo entre direitos fundamentais justifica-se, na 

medida em que cada vez mais os direitos vêm sendo interpretados como pólos em uma 

situação de oposição, o que seria solucionado por meio de uma decisão ponderada. Entretanto, 

esta estratégia de oposição inviabiliza o diálogo, tendo em vista que, na maioria das vezes, a 

ponderação reflete a opção por um dos pólos, ou seja, provoca a escolha de um vitorioso e a 

derrota do não escolhido, afastando a comunicação entre os direitos. 

Todavia, a relação entre direitos fundamentais nem sempre ocorre por meio de 

oposição, mas sim por meio de limitações que permitem um diálogo entre esses direitos, na 

medida em que estabelecem elos, e não sua separação em razão da escolha de um deles. 

Sendo assim, propor um diálogo entre direitos fundamentais é permitir seu convívio, mesmo 

que para isso certas limitações sejam necessárias.  

No que diz respeito ao diálogo entre liberdade de iniciativa e o direito ao meio 

ambiente, a Carta de 1988 provocou uma reestruturação no primeiro, o que implicou o 

reconhecimento de limites constitucionais imanentes, dentre os quais a defesa do meio 

ambiente, acarretando, portanto, a identificação de um contorno ambiental naquela liberdade, 

o que se torna perceptível quando da observação do seu âmbito de proteção. Resta agora 

reconhecer a necessidade do referido contorno e consagrá-lo de fato. 
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Nesse sentido, o primeiro capítulo aborda um breve relato da história constitucional da 

livre iniciativa, permitindo observar a mudança estrutural sofrida por este direito a partir da 

Constituição Federal de 1988, em razão da expressa preocupação em relacionar liberdade de 

iniciativa e outros direitos fundamentais. Em seguida, propõe-se a identificação da liberdade 

de iniciativa como direito fundamental de primeira dimensão, no intuito de demonstrar a 

razão de ser deste direito, tendo em vista ter ele surgido na época do Estado liberal. Por fim, 

propõe-se a análise da classificação dada aos direitos fundamentais pela doutrina portuguesa, 

afastando-se a possibilidade de considerar a livre iniciativa como um direito fundamental 

análogo. 

Tendo em vista que o objetivo do presente trabalho é analisar o contorno provocado 

pelo direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado à liberdade de iniciativa, o segundo 

capítulo pretende abordar as principais questões referentes ao direito ao meio ambiente: os 

princípios gerais que orientam a aplicação e efetividade daquele direito, os princípios 

normativos, resultados da interpretação constitucional quanto ao direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e, por fim, sua colocação dimensional. Ou seja, a identificação do 

meio ambiente como direito fundamental de terceira dimensão, portanto, detentor de um 

sujeito indeterminado. 

No terceiro capítulo encontram-se as discussões necessárias para se estabelecer o 

diálogo entre direitos fundamentais. Assim, procurou-se estabelecer a diferença entre regras e 

princípios, em razão desta distinção servir de base para a teoria da ponderação, mais 

especificamente no que diz respeito à aplicação do princípio da proporcionalidade como 

instrumento de solução nas situações de oposição de direitos fundamentais, expressos por 

meio de normas principiológicas.  Passando-se em seguida para a necessidade de se 

identificar, de forma adequada, os princípios participantes da possível colisão entre direitos 
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fundamentais, para, então, ser abordado o princípio da proporcionalidade como instrumento 

hermenêutico para busca de uma solução razoável. 

Ainda no terceiro capítulo, foi traçada uma exposição sobre a teoria da limitação de 

direitos fundamentais e, posteriormente, seguiu-se o rastro da função social da propriedade, 

tendo em vista que o referido dispositivo operou uma alteração no âmbito de proteção da 

propriedade privada. Portanto, o intuito é demonstrar que assim como a função social opera 

como limite imanente à propriedade privada, o direito ao meio ambiente também provoca 

uma limitação de caráter imanente, porém, ao direito à liberdade de iniciativa, o que não 

precisa ser interpretado como hipótese de oposição entre direitos fundamentais. 

O quarto e último capítulo, representa uma análise da licença ambiental como 

instrumento da Administração pública para efetivar a comunicação entre direito ao meio 

ambiente e livre de iniciativa, demonstrando-se, assim, a possibilidade de se favorecer o 

diálogo entre público e privado, e romper com a dicotomia imposta em relação a essas esferas. 

Entretanto, para que esta necessidade de relacionamento entre a esfera pública e privada fique 

bem demonstrada, será efetuada uma análise de um caso prático, proveniente da 

jurisprudência brasileira, no intuito de despertar a exigência do reconhecimento do contorno 

ambiental necessário à liberdade de iniciativa. 

Sendo assim, a análise acima proposta pretende demonstrar que a relação entre 

liberdade de iniciativa e meio ambiente não precisa ser interpretada como uma hipótese de 

colisão, tendo em vista que a previsão constitucional acerca de tais direitos impôs limitações. 

Estas se referem à livre iniciativa, sendo uma delas a exigência da defesa do meio ambiente, o 

que pretende ser analisado na presente dissertação.  

Partindo deste entendimento, torna-se fácil compreender a opção de analisar a relação 

entre livre iniciativa e meio ambiente à luz da relação entre propriedade privada e sua função 

social, tendo em vista que esta também opera como limite constitucional em relação àquela. 
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Portanto, interpretar os direitos fundamentais à livre iniciativa e ao meio ambiente como 

membros de uma relação de limitação representa a adoção de que o último atua como uma 

densificação do primeiro, implicando o reconhecimento de que o diálogo é possível. 



1. Problemática Dimensional da Liberdade de Iniciativa 

1.1. Trajetória da Livre Iniciativa nas Constituições Brasileiras 

Perceber o âmbito de proteção da liberdade de iniciativa como fundamento da Ordem 

Econômica da Constituição Federal de 1988, requer, primeiramente, uma análise dos 

dispositivos constitucionais que, ao longo da história constitucional brasileira, previram ou 

deram indícios do que seria tal liberdade. Assim, a percepção do que consiste hoje o direito à 

livre iniciativa, passa, necessariamente pela observação de como ela vem sendo anunciada 

pelos textos constitucionais brasileiros, no intuito de demonstrar a inovação quanto às 

limitações propostas pela Carta de 1988. 

Nesse sentido, a proclamação da independência trouxe o desafio da unidade nacional, 

o qual representava a formulação de um poder capaz de centralizar as forças, acabando com 

os poderes regionais e locais. Para tanto, era preciso consagrar alguns dos princípios do 

constitucionalismo em alta na época, por meio de uma Constituição escrita que assegurasse as 

liberdades individuais1 e a divisão de poderes2. 

Sendo assim, em 1824 foi elaborada a Constituição, que veio a servir como 

instrumento para o unitarismo, tendo em vista os conflitos entre o Imperador e a Assembléia 

Constituinte3. Quanto à separação de poderes, o art. 10 da Charta (sic) do Império, adotou a 

                                                
1 O liberalismo encontra suas raízes no jusnaturalismo,  fundamentando-se na existência de direitos naturais, 
como a liberdade, pertencentes a um Estado “natural”. Mas “com a construção do Estado jurídico, cuidavam os 
pensadores do direito natural, principalmente os de sua variante racionalista, haver encontrado formulação 
teórica capaz de salvar, em parte, a liberdade ilimitada de que o homem desfrutava na sociedade pré-estatal, ou 
dar a essa liberdade função preponderante, fazendo do Estado o acanhado servo do indivíduo”. BONAVIDES, 
Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 40.  
2 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1998, p.76. 
3 BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado Federal brasileiro. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2004, p. 
23. 
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formulação quadripartite de Benjamin Constant4, que dizia: “Os Poderes Políticos 

reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são quatro: o Poder Legislativo, o Poder 

Moderador, o Poder Executivo e o Judicial”, instituindo, assim, o poder moderador, que era 

de uso exclusivo do imperador5, conforme o art. 98 da Constituição6. 

A influência liberal torna-se evidente no art. 179 da Constituição7 quando trata das 

garantias e liberdades individuais8 , estabelecendo no seu inciso XXIV, que “nenhum gênero 

de trabalho, de cultura, industria (sic), ou comercio (sic) póde (sic) ser prohibido (sic), uma 

vez que não se opponha (sic) aos costumes públicos, á (sic) segurança, e saúde dos 

Cidadãos”9. Pode-se identificar, então, um indício de liberdade de iniciativa, ou seja, um 

início de pretensão protetora à livre iniciativa. 

Tendo em vista que a livre iniciativa representa a liberdade do indivíduo em 

desenvolver determinada atividade empresarial, ou até mesmo a liberdade referente ao 

                                                
4 CUNHA, Alexandre Sanches. Todas as constituições brasileiras. Campinas: Bookseller, 2001, p.17. 
5 “A principal inovação da Constituição imperial brasileira seria a do Poder Moderador, acusado, ao longo de 
toda Monarquia, de não passar de uma legalização do mero poder pessoal, senão autoritário, do Imperador”. 
CHACON, Vamirech. Vida e morte das constituições brasileiras. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 69. 
6 Art. 98: “O Poder Moderador é a chave de toda a organização Política, e é delegado privativamente ao 
Imperador, como Chefe Supremo da Nação (...)”. CUNHA, Alexandre Sanches. Todas as constituições 
brasileiras. Campinas: Bookseller, 2001, p. 31. 
7 Como exemplos dessa influência liberal, podemos citar o inciso IV do art. 179, o qual dispunha: “Todos podem 
comunicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos (sic), e publica-los pela imprensa, sem dependência de 
censura, com tanto que hajam de responder pelos abusos, que commetterem (sic) no exercício deste direito, nos 
casos, e pela fórma (sic), que a Lei determinar”, e o inciso XXII do mesmo artigo que dizia: “É garantido o 
direito de propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego 
da propriedade do cidadão, será elie (sic) previamente indemnisado (sic) do vallor (sic) della (sic)”. Sendo assim, 
temos aqui o direito de liberdade de expressão e de propriedade, os quais são típicas aspirações liberais.  
8 Apesar da influência francesa, a Constituição brasileira de 1824 não previa a liberdade religiosa, ao tratar das 
garantias e liberdades individuais, como fazia a Constituição francesa de 1814. V. CHACON, Vamirech. Vida e 
morte das constituições brasileiras. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 71. 
9 CUNHA, Alexandre Sanches. Todas as constituições brasileiras. Campinas: Bookseller, 2001, p. 43.  
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trabalho pessoal10, fica fácil associar o direito à liberdade de iniciativa, consagrado pela 

Ordem Econômica da Constituição Federal de 1988, com o artigo acima citado da 

Constituição de 1824. Apesar desta última não tratar da Ordem Econômica, expressamente, 

deixa a entender que pretende garantir o direito do cidadão de empreender livremente, quando 

estabelece o direito do cidadão investir no comércio ou na indústria, como exercício de sua 

liberdade11, o que hoje pode ser identificado com o direito à liberdade de iniciativa. 

Apesar da promulgação da Constituição em 1824, as rebeliões federalistas, iniciadas 

por volta de 1823, permaneceram e tentaram implantar a monarquia federalista, em razão de a 

centralização ser tida como um obstáculo ao desenvolvimento12. Porém, apenas em 1889 as 

forças descentralizadoras venceram, com “novos fatores que apareceram e se firmaram na 

vida política brasileira: o federalismo, como princípio constitucional de estruturação do 

Estado, a democracia, como regime político que melhor assegura os direitos humanos 

fundamentais”13. 

                                                
10 Nesse sentido afirma Manoel Jorge e Silva Neto: “O princípio da livre iniciativa está complementado na 
Constituição pelo princípio da liberdade-matriz (ou liberdade de ação), previsto no art. 5º, II (‘ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’), o que nos leva a considerar que a 
liberdade de atuação na economia é apenas uma das porções da garantia fundamental, porquanto pode 
reconduzir, inclusive, à escolha de uma profissão pelo trabalhador”. V. Direito constitucional econômico. São 
Paulo: Ltr, 2001, p. 97. Assim também entende Eros Robert Grau, ao afirmar que “a livre iniciativa é um modo 
de expressão do trabalho e, por isso mesmo, corolária da valorização do trabalho, do trabalho livre em uma 
sociedade livre e pluralista”, v. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 
186. “É possível estabelecer a liberdade de iniciativa no campo econômico como constituída pela liberdade de 
trabalho (incluído o exercício das mais diversas profissões) e de empreender (...)”, conforme André Ramos 
Tavares. V. Direito constitucional econômico. São Paulo: Método, 2003, p. 250.  
11 Assim também entende André Ramos Tavares. V. Direito constitucional econômico. São Paulo: Método, 
2003, p. 245. 
12 BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado Federal brasileiro. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2004, p. 
29. 
13 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 79. 
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Finalmente, em 24 de Fevereiro de 1891, foi promulgada a Constituição da 

República14 dos Estados Unidos do Brasil, inspirada no modelo norte-americano15, a qual 

concedeu maior autonomia aos Estados e adotou a teoria da separação16 de poderes de 

Montesquieu17. 

No que diz respeito à Declaração de Direitos18, o art. 72, § 24, da Constituição de 

1891 estabelecia que “É garantido o livro exercício de qualquer profissão moral, intellectual 

(sic) e industrial”. Não fazia referência ao direito de empreender propriamente dito, mas 

previa a liberdade19 . Sendo assim, se for adotada a concepção em torno da liberdade de 

iniciativa que inclui o livre exercício da profissão20, pode-se fazer a identificação entre o 

referido artigo da Constituição Republicana e o direito a liberdade de iniciativa. Além disso, o 

art. 78, também, pertencente ao título da Declaração de Direitos, ressaltava que “a 

especificação das garantias e direitos expressos na Constituição não exclue (sic) outras 

garantias e direitos não enumerados, mas resultantes da fórma (sic) de governo que ella (sic) 

estabelece e dos princípios que consigam”.  

Nesse sentido, nada impede que se interprete este artigo de forma a consagrar o direito 

à livre iniciativa, tendo em vista que o direito a liberdade de profissão foi expressamente 

                                                
14 Convém ressaltar algumas das características do republicanismo: “a) negação de qualquer tipo de dominação, 
seja através de relações de escravidão, de relações feudais ou assalariada; b) defesa e difusão das virtudes 
cívicas; c) estabelecimento de um Estado de direito; d) construção de uma democracia participativa; e) incentivo 
ao autogoverno dos cidadãos; f) implementação de políticas que atenuem a desigualdade social, através da 
isonomia substancial”. AGRA, Walber de Moura. Republicanismo. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2005, 
p. 16. Desnecessário afirmar que a experiência brasileira não se enquadrou no modelo ora apresentado. 
15  Os Estados Unidos serviram de inspiração no que diz respeito ao modelo republicano. V. CHACON, 
Vamirech. Vida e morte das constituições brasileiras. Rio de Janeiro: Forense, 1987, pp. 99 e 115. 
16 O art. 15 da referida Constituição dizia: “São órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário, harmônicos e independentes entre si”. 
17 Montesquieu defendia ser necessária a separação dos poderes, mas, por outro lado, deveria haver uma 
cooperação entre os poderes, pois estes não deveriam ser absolutamente separados e sim especializados. V. 
AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do Estado. São Paulo: Globo, 2002, p. 179. 
18 A Constituição liberal de 1891 previa amplas garantias aos direitos individuais, v. CHACON, Vamirech. Vida 
e morte das constituições brasileiras. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 120. 
19 Nesse sentido, v. TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. São Paulo: Método, 2003, p. 
245. 
20 Nesse sentido, v. nota de nº. 16. 
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garantido, ou seja, se o texto constitucional garantiu a liberdade na escolha da profissão, não 

teria motivos para excluir a liberdade de iniciativa do seu âmbito de proteção. 

Em 1929, eclodiu a revolução em Minas Gerais e Rio Grande do Sul21, ocasionando a 

subida de Getúlio Vargas ao poder22, cuja proposta consistia no fim do Estado oligárquico, no 

incremento da indústria, na proteção aos trabalhadores, na intervenção nos Estados e no apoio 

às forças armadas23. A queda da Constituição de 1891 foi seguida pelo Decreto nº. 

19398/1930, cuja finalidade era regulamentar as funções do Governo provisório24. 

No entanto, apenas em 16 de Julho de 1934 foi promulgada a Constituição que 

instaurou a segunda República no Brasil. A referida Constituição, sob a influência25 da 

Constituição alemã de 191926, previu, pela primeira vez, um capítulo para a Ordem 

Econômica, intitulado Da Ordem Econômica e Social27 e em seu art. 115 a Constituição de 

1934 dispunha: “A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça e 

as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos a existência digna. Dentro 

desses limites é garantida a liberdade econômica”.  

                                                
21 A Emenda constitucional de 1926, cuja pretensão era aproximar a Constituição da realidade, não obteve 
sucesso, favorecendo, ainda mais, a luta contra o regime. Sendo assim, entre 1929 e 1930, estourou a revolução, 
responsável pela derrubada da primeira república. V. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional 
positivo. São Paulo: Malheiros, 1998, pp. 82-83. 
22 Getúlio, ainda como Chefe do Governo Provisório, marcou as eleições para a Assembléia Nacional 
Constituinte e também sua instalação. CHACON, Vamirech. Vida e morte das constituições brasileiras. Rio 
de Janeiro: Forense, 1987, p. 133. 
23 CUNHA, Alexandre Sanches. Todas as constituições brasileiras. Campinas: Bookseller, 2001, p. 87.  
24 BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado Federal brasileiro. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2004, p. 
39. 
25 Em alguns casos deixou de ser mera influência para ser verdadeira cópia do conteúdo de certos artigos da 
Constituição de Weimar como, por exemplo, a perfeita identificação entre o art. 115 da Constituição brasileira e 
o art. 151 da Constituição alemã. V. DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico. Globalização e 
constitucionalismo. Curitiba: Juruá, 1999, p. 61. 
26 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direito constitucional econômico. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 04. 
27 CUNHA, Alexandre Sanches. Todas as constituições brasileiras. Campinas: Bookseller, 2001, p. 87. 
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A liberdade econômica28 referida no art. 115 pode ser entendida, também, como 

liberdade de iniciativa, ou melhor, pode-se admitir que a garantia da liberdade econômica 

inclui a garantia da livre iniciativa na Constituição de 1934, e que esta garantia mostra-se 

diferente das Constituições anteriores. 

Em 10 de Novembro de 1937, diante do surgimento da Ação Integralista Brasileira e 

da insurreição do PCB, as tropas de Getúlio Vargas cercaram o Congresso e o próprio Getúlio 

anunciou a implantação do Estado Novo, com a conseqüente entrada em vigor da 

Constituição de 193729, denominada de “polaca”, em virtude de sua semelhança com a Carta 

da Polônia de 193530, que também previa um capítulo específico para a Ordem Econômica, na 

qual o primeiro artigo, art. 135, dispunha:  

Na iniciativa individual, no poder de criação, de organização e de invenção do 
indivíduo, exercido nos limites do bem público, funda-se a riqueza e a prosperidade 
nacional. A intervenção do Estado no domínio econômico só se legitima para suprir 
as deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da produção, de 
maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jogo das competições 
individuais o pensamento dos interesses da Nação, representados pelo Estado. A 
intervenção no domínio econômico poderá ser mediata ou imediata, revestindo a 
forma do controle, do estímulo, ou da gestão direta. 

 

O artigo supracitado mostra a preocupação da Constituição de 1937 no que diz 

respeito à coordenação da economia por parte do Estado, ressaltando por outro lado, o papel 

da iniciativa individual, desde que respeitados os limites do bem público. No mesmo artigo 

estava assegurado o direito do Estado de intervir no domínio econômico, quando a iniciativa 

                                                
28 A Constituição de 1934, no Título concernente à Ordem Econômica, determinou que “esta se organizasse 
conforme os princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, de molde a possibilitar a todos existência 
digna. Dentro desses limites era garantida a liberdade econômica”. FERREIRA, Waldemar Martins. História do 
direito constitucional brasileiro. Brasília: Senado Federal, 2003, p. 172. 
29 Getúlio fundamentou seu golpe anunciando aos brasileiros, entre outras coisas, que “(...) as novas 
transformações partidárias, surgidas em todo o mundo, por sua própria natureza refratária aos processos 
democráticos, oferecem perigo imediato para as instituições, exigindo, de maneira urgente e proporcional à 
virulência dos antagonismos, o reforço do poder central”. Além disso, prometeu o plebiscito para aprovar sua 
posse, mas nunca convocou, ou seja, instituiu  a ditadura. V. SILVA, José Afonso da. Curso de direito 
constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1998, pp. 84-85. 
30 É válido ressaltar também a influência da Constituição portuguesa de 1933, v. MIRANDA, Jorge. Manual de 
direito constitucional. Tomo I, Coimbra: Coimbra, 1990, p. 296. 
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individual mostrar-se insuficiente31, não estando, porém, estabelecidos os critérios a serem 

utilizados para determinar quando a iniciativa individual estaria deficiente.  

Nesse sentido, tinha-se o direito de empreender individualmente, porém este, a 

qualquer momento, poderia ser qualificado como deficiente, permitindo ao Estado intervir em 

nome dos interesses da Nação. Esta era, portanto, a liberdade consagrada pela Constituição de 

1937. 

Finalmente, o texto constitucional32 começa a consagrar de forma expressa a iniciativa 

econômica e a identifica como um dos fundamentos da prosperidade nacional. Tem-se aqui o 

início da teoria que consagra a livre iniciativa como fundamento da Ordem Econômica, como 

prevê a Constituição de 1988. E como pode ser analisado, mais uma mudança ocorreu em 

relação às Constituições anteriores quanto ao direito de empreender livremente, pois a 

Constituinte de 1937, diferentemente do que ocorreu em 1824  e 1934, despertou para o valor 

da liberdade de iniciativa, como fundamento do progresso nacional, mesmo que tenha 

ressaltado seu aspecto meramente individual. 

Seguindo a ordem da história constitucional brasileira, tem-se o ano de 1946, quando 

se instalou a Constituinte e foi promulgada mais uma Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil33. Por um lado foi retomado o sistema capitalista de mercado da 

                                                
31 A intervenção do Estado em certas ocasiões não se confunde com o monopólio que este possuía em relação a 
alguns serviços, pois, a liberdade de comércio prevista pela Constituição de 1937 não impedia certos 
monopólios. “Às vezes, os interesses do público são bem mais atendidos, colocando-se a cargo de um só 
indivíduo ou de uma só empresa a realização de serviços, tais como de abastecimento de água, tração e 
iluminação elétrica, esgotos, etc. Sobre esses monopólios não incide a proibição constitucional”.  CASTRO, 
Araújo.  A Constituição de 1937. Brasília: Senado Federal, 2003, p. 282. 
32 É válido ressaltar também um ponto positivo desta Constituição, pois consagrou a expressão Ordem 
Econômica, mesmo tendo misturado um pouco as matérias dispostas, já que previa normas de direito do trabalho 
e previdência social. V. DANTAS, Ivo. Direito constitucional econômico. Globalização e constitucionalismo. 
Curitiba: Juruá, 1999, p. 61. 
33 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 87. 
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Constituição de 1934, apesar de ter previsto hipóteses de intervenção34; por outro foi 

enfatizada a preocupação em reduzir as desigualdades regionais35. 

O Título V da Carta de 1946 trazia a Ordem Econômica e Social, e logo no primeiro 

artigo deste Título, previa o direito à liberdade de iniciativa. Nesse sentido, art. 145: “A 

ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça social, conciliando a 

liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano”. 

A referida Constituição pode ser considerada como a primeira Constituição brasileira a 

prever expressamente a liberdade de iniciativa, sem, contudo, confundi-la com o direito à 

liberdade de profissão, pois consagrou a importância de unir livre iniciativa e valorização do 

trabalho humano36, o que ainda não tinha sido feito pelas Constituições anteriores. 

No entanto, no que diz respeito à intervenção do Estado no domínio econômico37, 

houve uma forte alteração, pois além de declarar o interesse público como fundamento da 

intervenção, trazia como limite os direitos fundamentais, como dispunha expressamente em 

seu artigo 146: “A União poderá, mediante lei especial, intervir no domínio econômico e 

monopolizar determinada indústria ou atividade. A intervenção terá por base o interesse 

público e por limite os direitos fundamentais assegurados nesta Constituição”. 

Em primeiro de Abril de 1964, o então Presidente João Goulart foi afastado, sendo 

substituído pelo Comando Militar Revolucionário, e em virtude do grande número de 

                                                
34 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. São Paulo: Método, 2003, p. 117. 
35 BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado Federal brasileiro. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2004, p. 
43. 
36 A união entre liberdade de iniciativa e valorização do trabalho humano também foi consagrada pela 
Constituição de 1988, em seu art. 170, caput, o qual dispõe: “A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social”. 
37 “A intervenção do Estado no domínio econômico só se legitimaria para suprir as deficiências da iniciativa 
individual e coordenar os fatores da produção, de maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no 
jogo das competições individuais o pensamento dos interesses da Nação, representados pelo Estado”.  
FERREIRA, Waldemar Martins. História do direito constitucional brasileiro. Brasília: Senado Federal, 2003, 
p. 185. 
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Emendas38, instalou-se a Constituinte de 196739. Esta se mostrou centralizadora, dando 

maiores poderes a União, reduzindo a autonomia individual e suspendendo os direitos e 

garantias constitucionais40.  

Quanto à liberdade de iniciativa, estava prevista como princípio da Ordem Econômica, 

de acordo com o art. 157:  

A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes 
princípios: I – liberdade de iniciativa; II – valorização do trabalho humano como 
condição da dignidade humana; III – função social da propriedade; IV – harmonia e 
solidariedade entre os factores (sic) de produção; V – desenvolvimento econômico; 
VI – repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos 
mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.  

 

Assim, a Constituição de 1967 foi a primeira a estabelecer os princípios que 

fundamentam a Ordem Econômica, entre os quais a liberdade de iniciativa41, que foi, 

portanto, reconhecida e declarada expressamente como princípio desta Ordem42. 

Como ponto final desta análise tem-se a elaboração da Constituição, iniciada em 1987 

pela Assembléia Nacional Constituinte, tendo encerrado as atividades em Outubro de 1988. 

Nesse sentido, a Constituição de 1988 foi estruturada em nove Títulos, e o sétimo encarregado 

de dispor sobre a Ordem Econômica e financeira, cujo artigo inicial (art. 170) já prevê a 

liberdade de iniciativa como fundamento da Ordem em questão. 

                                                
38 A Constituição de 1946 sofreu vinte e uma emendas, aprovadas pelo Congresso Nacional, quatro atos 
institucionais e trinta e sete atos suplementares, tornando impossível a sobrevivência do direito constitucional 
vigente. V. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 
84. 
39 CUNHA, Alexandre Sanches. Todas as constituições brasileiras. Campinas: Bookseller, 2001, p. 290. 
40 CUNHA, Alexandre Sanches. Todas as constituições brasileiras. Campinas: Bookseller, 2001, p. 290. 
41 “A liberdade de iniciativa é uma convivência de liberdade fundamental, enquanto garante ao indivíduo o 
direito da busca a um melhor padrão de sua própria existência, com função social, que exerce na medida em que 
o padrão individual de cada um resulta em condições melhores de vida para todos”. OLIVEIRA, José Ercílio de. 
Os Ideais de liberdade de iniciativa. Revista de direito público, v. 14, nº. 63, jul./set. 1982, p. 244. 
42 Essa postura não foi adotada pelo Constituinte de 1988, pois a Constituição atual, em seu art. 170, consagra a 
liberdade de iniciativa como um dos fundamentos da Ordem Econômica e como princípios desta Ordem a 
soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, 
defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e tratamento 
favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no país. 
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Deixou claro, portanto, que o intuito não era privilegiar o direito à liberdade de 

iniciativa de forma isolada e absoluta em detrimentos de outros direitos e valores, e sim 

reconhecer a importância da liberdade de iniciativa, ressaltando, porém, que para seu 

exercício, devem ser respeitados os princípios referidos. Portanto, a livre iniciativa, para a 

Constituição de 1988, está longe de ser um super direito, estando condicionada aos princípios 

citados no art. 170 da Constituição Federal. 

Sendo assim, a Constituição brasileira de 1988 foi a primeira que conseguiu prever 

uma sistematização entre a liberdade de iniciativa e outros valores, dispostos na forma de 

princípios43, despertando, assim, para a importância de harmonizar44 a livre iniciativa com 

outros interesses fundamentais, como por exemplo, a defesa do meio ambiente.  

Dessa forma, torna-se necessária a análise do meio ambiente como direito 

fundamental, e também dos princípios que o cercam e garantem sua efetividade, 

demonstrando, assim, que o cumprimento de sua prescrição normativa constitui um dever do 

Estado, e não apenas uma possibilidade de adequação de um princípio normativo a uma 

situação fática, tendo em vista o disposto no art. 225 da Constituição. Assim, a partir da 

apreciação do direito à liberdade de iniciativa, o que pretende ser desenvolvido ao longo deste 

primeiro capítulo e do direito ao meio ambiente no capítulo seguinte, será possível demonstrar 

a necessidade de se estabelecer o diálogo entre tais direitos. 

                                                
43 Os princípios aqui referidos não são os princípios gerais do direito, mas sim “princípios fundamentais”, v. 
DANTAS, Ivo. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Lumen juris, 1995, 
p. 63. 
44 Essa proposta de sistematização e harmonia da liberdade de iniciativa com outros princípios constitucionais, 
supera a idéia da livre iniciativa como “um aspecto da luta dos agentes econômicos para libertar-se dos vínculos 
que sobre eles recaiam por herança, seja do período feudal, seja dos princípios do mercantilismo”. FERREIRA, 
Maria Conceição Martins. Princípios constitucionais informadores da república federativa do Brasil e da ordem 
econômica (soberania, livre iniciativa e valor social do trabalho). Cadernos de Direito constitucional e ciência 
política, v. 6, nº. 25, out./dez. 1998, p. 142. 
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1.2. Liberdade de Iniciativa e a Primeira Dimensão 

O reconhecimento do direito à liberdade de iniciativa como direito fundamental, 

requer a análise das chamadas “dimensões de direitos fundamentais”, mais especificamente da 

primeira dessas dimensões, no intuito de identificá-la com os direitos de oposição45, 

característica marcante deste primeiro momento, cujos pilares foram: o direito à vida, à 

liberdade46, à propriedade e à igualdade perante a lei.  

Entretanto, a primeira observação a ser feita é a utilização do termo dimensão de 

direitos fundamentais em detrimento do termo geração, tendo em vista que a idéia não é a de 

substituição de direitos, o que sugere esta última terminologia, pois se assim fosse, o espaço 

de uma primeira geração passaria a ser ocupado por uma segunda, na medida em que a função 

da primeira estaria cumprida, mesmo considerando que suas marcas permaneceriam ao longo 

do tempo. Bonavides afirma, inclusive, que o termo geração induz ao entendimento de que a 

posterior causaria a caducidade da(s) anterior(es)47. 

Assim, na medida em que o surgimento dos direitos fundamentais ocorreu em etapas, 

que ao longo do tempo somaram-se e não se substituíram, a expressão dimensão parece mais 

apropriada, permitindo, dessa forma, o entendimento de que as várias dimensões coexistem, 

não ocorrendo, portanto, uma superação entre elas48.  

Todavia, é válido perceber que a expressão dimensão, ao ser utilizada no intuito de 

não delimitar fronteiras entre os três momentos dos direitos fundamentais, talvez  provoque, 

também, um condicionamento entre os direitos. Ou seja, além de superar a idéia de 

substituição, sugerida pela terminologia geração, o termo dimensão propõe uma visão 

                                                
45 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 517. 
46 “Da livre iniciativa se deve dizer, inicialmente, que expressa desdobramento da liberdade”. GRAU, Eros 
Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 181. 
47 Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 525. 
48 Nesse sentido, v. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2003, p. 50. 
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conjunta dos direitos fundamentais, na qual tais direitos encontram-se juntos e condicionados, 

gerando, assim, uma relação de reciprocidade entre eles, o que pode ser observado à luz da 

propriedade e da livre iniciativa.  

Esses direitos, surgidos na primeira dimensão, passaram a estar condicionados após a 

consagração do dever de igualdade, no que diz respeito à função social da propriedade, 

especificamente, produto da segunda dimensão, e de solidariedade, que constitui característica 

da terceira dimensão, pois a liberdade de iniciativa passou a sofrer limitações em nome de 

uma postura solidária. A exemplo disso, tem-se a exigência de respeito ao meio ambiente e a 

defesa do consumidor49.  

Nesse sentido, a primeira dessas dimensões consagrou as chamadas liberdades civis ou 

negativas, pois exigia a ausência de impedimentos ou de obrigações50, uma postura de 

abstenção por parte do Estado e respeito à autonomia individual. Isso lhe rendeu o dever de 

consagrar e respeitar as liberdades, sem, contudo, interferir nestes direitos51. 

Tal postura reflete a necessidade da consagração da individualidade, própria da 

modernidade, como resposta à experiência medieval, na qual os sujeitos eram detentores de 

direitos de acordo com critérios referentes ao nascimento e/ou a propriedade52. Situação esta 

                                                
49 Nesse sentido, “a livre iniciativa, fundamento da liberdade de contratar, deve observar o princípio da defesa do 
consumidor (art. 170, V). SAYEG, Ricardo Hasson. A compatibilização entre liberdade de iniciativa e a defesa 
do consumidor. Caderno de direito constitucional e ciência política, v. 5, nº. 20, jul./set. 1997, p. 178.  
50 FIORAVANTI, Maurizio. Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones. Madri: 
Trotta, 1998, p. 26. 
51 É válido salientar que nesta primeira dimensão de direitos fundamentais encontram-se, também, direitos que 
dependem da atuação estatal, como por exemplo, os direitos políticos e as garantias do processo penal. 
MIRANDA, Jorge. Os direitos fundamentais - sua dimensão individual e social. Cadernos de direito 
constitucional e ciência política, nº. 1, out./dez. 1992, p. 202. Ressalta-se, ainda, que mesmo as garantias de 
certas liberdades, como a liberdade de imprensa, exigem uma prestação positiva do Estado. MIRANDA, Jorge. 
Direitos fundamentais na ordem constitucional portuguesa. Revista de direito público, nº.  82, 1987, p. 12. 
52 FIORAVANTI, Maurizio. Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones. Madri: 
Trotta, 1998, p. 31.  
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que se tornou incompatível com a concepção moderna de liberdade, baseada na livre 

expressão da vontade53.   

Assim, a noção isolada do indivíduo54 como fundamento da sociedade, mostrou-se 

presente tanto na declaração francesa de direitos, como também na declaração americana, 

apesar da primeira enfatizar os direitos de forma individualizada e a segunda relacionar os 

direitos individuais com o bem comum da sociedade55.  

Exigia-se, dessa forma, o reconhecimento da autonomia dos indivíduos, significando a 

não intervenção do Estado nas escolhas e liberdades individuais, e o reconhecimento, 

também, dos sujeitos de direitos, independentemente da legitimação pela propriedade privada, 

mesmo tendo sido esta um dos maiores pilares da revolução francesa56. 

Poder e liberdade eram duas forças que competiam. Conseqüentemente, Estado e 

indivíduo detentor de liberdade colocavam-se em situação de disputa; o primeiro em defesa 

do poder e o segundo em nome de sua liberdade57. Sendo assim, a primeira noção de Estado 

de Direito é reflexo da relação entre absolutismo (poder) e liberdade individual, tendo 

                                                
53 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, comentando a concepção de liberdade na antiguidade e na modernidade, 
afirma que entre os romanos e os gregos, liberdade era a possibilidade de participar das decisões que produziam 
efeitos na esfera pública, enquanto na modernidade liberdade é a autonomia da conduta individual. A cultura dos 
direitos fundamentais. In: SAMPAIO, José Adércio Leite. Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 246. 
54 A ênfase no indivíduo não contradiz o intuito universalista da declaração francesa de 1789, cuja pretensão era 
anunciar o novo mundo a todos os povos, ao contrário do propósito americano de independência e consagração 
de um regime político. V. COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São 
Paulo: Saraiva, 2003, pp. 129-130.  
55 “Ambas as declarações partem dos homens considerados singularmente; os direitos que elas proclamam 
pertencem aos indivíduos considerados um a um, que os possuem antes de ingressarem em qualquer sociedade”. 
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 90. 
56 A propriedade como direito inviolável e sagrado (artigo 17 da declaração de direitos do homem e do cidadão 
de 1789) rendeu à revolução francesa o título de revolução burguesa. V. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 
Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 94. 
57 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 40. 
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adquirido como principal função a defesa da liberdade58. Assim, apesar do Estado liberal59 

precisar exercer seu poder, precisava, também, respeitar as liberdades. 

Dessa forma, é possível afirmar que os direitos fundamentais passaram a ser 

consagrados pelas constituições como produto do pensamento liberal-burguês do século 

XVIII, contaminados, portanto, pelo exacerbado espírito individual-subjetivista da época, 

apresentando-se como direitos individuais frente ao Estado60. 

No caso específico da liberdade de iniciativa, exigindo que o Estado não interfira no 

direito do indivíduo de empreender livremente, pode ser incluída dentre os direitos de defesa, 

tendo em vista que garante a liberdade individual contra interferências do poder público61. 

Nesse sentido, a postura negativa do Estado diante da liberdade, sua não interferência 

no âmbito da autonomia privada, a consagração da vontade individual e a superação da força 

pela força da liberdade parecem representar bem a essência do direito fundamental à liberdade 

de iniciativa. Assim, o princípio da autonomia privada seria a “tradução jurídica da liberdade 

de iniciativa econômica”62.  

A consagração constitucional de tal direito representa, primeiramente, a recepção da 

liberdade individual para, então, representar um instrumento de desenvolvimento econômico. 

                                                
58 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 41. Nesse sentido, 
afirmou Daniel Sarmento que “era necessário proteger o indivíduo do despotismo do Estado, garantindo-lhe um 
espaço de liberdade inexpugnável”. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de janeiro: Lumen juris, 
2004, p. 21. 
59 Segundo Jorge Miranda, “duas características identificadoras da ordem liberal: a postura individualista 
abstrata, de (no dizer de Radbruch) um ‘indivíduo sem individualidade’; e o primado da liberdade, da segurança 
e da propriedade, complementadas pela resistência à opressão”. Os direitos fundamentais - sua dimensão 
individual e social. Cadernos de direito constitucional e ciência política, nº. 1, out./dez. 1992, p. 198. 
60 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2003, 
p. 51. 
61 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. Estudos de direito 
constitucional. São Paulo: IBDC/ Celso Bastos Editor, 1999, p. 37. 
62 GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. A limitação da autonomia privada nos direitos reais e 
pessoais. Revista de direito privado, vol. 14, abril/jun. 2003, p. 282. 
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Eis, parece ser o foco da livre iniciativa: o poder de liberdade63 do indivíduo. A liberdade de 

optar, dentre as inúmeras possibilidades, pela forma de investimento e desenvolvimento que 

mais lhe agrada, isento de interferências por parte do Estado na sua liberdade de escolha. A 

liberdade como realização. 

A recepção da livre iniciativa pelo direito brasileiro demonstra a preocupação 

constitucional de defesa da liberdade individual, mesmo tendo sido este previsto pela Ordem 

Econômica da Constituição, em seu art. 170, e não pelo rol dos direitos individuais do art. 5º. 

Essa constatação torna necessária a ressalva quanto ao conceito material dos direitos 

fundamentais64. 

O conteúdo e a importância dos direitos fundamentais não são definidos de acordo 

com sua localização constitucional. Ou seja, a existência de um catálogo de direitos 

fundamentais, como é o caso do nosso art. 5º, não exaure a existência de todos os direitos 

fundamentais da Constituição brasileira65. A formulação de tal rol representa um instrumento 

formal de organização das normas. Isto não implica dizer que os direitos, essencialmente 

fundamentais, como é o caso da liberdade de iniciativa, os quais estejam previstos fora do 

respectivo catálogo, não devam ter seu aspecto de fundamentalidade reconhecido. 

Nesse sentido, a liberdade de iniciativa é um exemplo do conceito material de direito 

fundamental, na medida em que, apesar de não pertencer ao rol formal, seu conteúdo e 

importância não negam sua natureza fundamental. Assim sendo, o fato de estar previsto no 

                                                
63 O poder de liberdade individual foi mencionado por Nietzsche: “... o indivíduo soberano, igual apenas a si 
mesmo, novamente liberado da moralidade do costume, indivíduo autônomo supramoral (pois ‘autônomo’ e 
‘moral’ se excluem), em suma, o homem da vontade própria, duradouro e independente, o que pode fazer 
promessas – e nele encontramos, vibrante em cada músculo, uma orgulhosa consciência do que foi finalmente 
alcançado e está nele encarnado, uma verdadeira consciência  de poder e liberdade, um sentimento de 
realização”. Genealogia da moral. Uma polêmica. São Paulo: Companhia das letras, 2004, p. 49. 
64 Segundo Ingo Sarlet, “para além do conceito formal de Constituição (e de direitos fundamentais), há um 
conceito material, no sentido de existirem direitos que, por seu conteúdo, por sua substância, pertencem ao corpo 
fundamental da Constituição de um Estado, mesmo não constando no catálogo”. A eficácia dos direitos 
fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2003, p. 86. 
65 O próprio art. 5º, em seu parágrafo segundo, prevê a existência de outros direitos fundamentais ao longo da 
Constituição ao expressar que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados (...)”. 
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art. 170 como fundamento da Ordem Econômica, apesar de não estar previsto dentre os 

direitos fundamentais individuais, justifica, por um lado, sua inclusão no âmbito dos direitos 

fundamentais e não nega, por outro lado, seu aspecto de direito fundamental individual de 

primeira dimensão. 

Para entender melhor a insistência em declarar a livre iniciativa como direito de 

primeira dimensão, torna-se necessária a análise da segunda dimensão dos direitos 

fundamentais, responsável pela consagração dos direitos econômicos e sociais. 

A Constituição de Weimar66 parece ser o marco histórico na previsão constitucional-

democrática dos direitos fundamentais econômicos e sociais67. Formulada no primeiro pós-

guerra, sob o manto do Estado da Democracia Social, a Constituição alemã de 1919 pretendia 

a defesa da dignidade humana, prevendo direitos civis e políticos, e direitos econômicos e 

sociais68. 

Sendo assim, enquanto os anseios legais na primeira dimensão eram focados no direito 

à liberdade69 e dignidade da pessoa humana, neste segundo momento, o anseio era a conquista 

da igualdade materialmente considerada70, principalmente por meio do respeito aos direitos 

sociais. 

                                                
66 A obra de Imre Kertész demonstra bem o sentimento de agressão moral vivido em Weimar, quando finalizada 
a primeira guerra mundial, o que rendeu um capítulo intitulado: A weimar visível e a Weimar invisível.  A língua 
exilada.  São Paulo: Companhia das letras, 2004, pp. 95-99. 
67 LUÑO, Antonio E. Perez. Los derechos fundamentales. Madri: Tecnos, 1998, p. 183. 
68 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
189. 
69 Manuel Afonso Vaz, comentando o conceito de lei defendido por Locke, no período liberal, afirma que “a lei é 
o instrumento que assegura a liberdade”. Direito econômico. A ordem econômica portuguesa. Coimbra: 
Coimbra, 1998, p. 85. 
70 Jorge Miranda bem salienta que “tanto na concepção liberal como na concepção social, deparam-se a liberdade 
e a igualdade; porém, na primeira, igualdade é a titularidade dos direitos e demanda liberdade para todos, ao 
passo que, na segunda, igualdade é a concreta igualdade de agir e a liberdade a própria igualdade puxada para 
ação”. Os direitos fundamentais - sua dimensão individual e social. Cadernos de direito constitucional e 
ciência política, nº. 1, out./dez. 1992, p. 199. 
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Cabe lembrar que a revolução industrial trouxe, juntamente ao desenvolvimento 

econômico, a agressão à dignidade da pessoa humana71. As condições de trabalho nas 

indústrias, as quais eram submetidos os trabalhadores, eram desumanas, possibilitando a 

tomada de consciência sobre a necessidade de previsão de direitos sociais e econômicos, 

pautados na igualdade. 

Nesse sentido, as reivindicações deixam de ser pela abstenção do Estado e passam a 

ser pela atuação do Estado. Torna-se necessário, portanto, que o Estado intervenha e interfira, 

de modo a prover o bem-estar social72. É o chamado Estado Providência73, responsável pela 

superação, pelo menos em parte, do distanciamento estatal existente no período liberal, o que 

Manuel Afonso Vaz chamou de “divórcio, tipicamente liberal, entre a Sociedade e o 

Estado”74. 

É válido salientar que a exigência por uma atuação estatal positiva75 ocorreu de forma 

coletiva, no entanto, tratou-se de uma conquista de direitos individuais76, principalmente no 

que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, os quais representam conquistas individuais 

das categorias. 

                                                
71 “A industrialização, realizada sob o signo do laissez faire, laissez passer, acentuara o quadro de exploração do 
homem pelo homem, problema que o Estado liberal absenteísta não tinha como resolver”. SARMENTO, Daniel. 
Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2004, p. 31. 
72 É válido ressaltar a postura de Lênio Streck, pois afirma não ter havido no Brasil a experiência do Estado 
Social, estando o país, ainda, com dívidas da modernidade. Nesse sentido, o Brasil seria um país de modernidade 
tardia. V. Hermenêutica e(m) crise. Uma exploração hermenêutica da construção do Direito. Porto Alegre: 
Livraria do advogado, 1999, pp. 19-30. 
73 Surgido na virada para o século XX, também chamado de Estado do Bem–Estar Social, representou a 
“passagem do chamado Estado Mínimo (...) para o Estado Social de caráter intervencionista (...)”. MORAIS, 
José Luis Bolzan de. As crises do Estado e da constituição e a transformação espacial dos direitos humanos. 
Porto Alegre: Livraria do advogado, 2002, p. 35. 
74 VAZ, Manuel Afonso. Direito econômico. A ordem econômica portuguesa. Coimbra: Coimbra, 1998, p. 87. 
75 “O conteúdo do direito à igualdade consiste sempre num comportamento positivo, num facere ou num dare”. 
MIRANDA, Jorge. Os direitos fundamentais - sua dimensão individual e social. Cadernos de direito 
constitucional e ciência política, nº. 1, out./dez. 1992, p. 200. 
76 Segundo Ingo Sarlet apesar da denominação direitos sociais, trata-se de direitos individuais, não devendo ser 
confundidos com os direitos coletivos e difusos de terceira dimensão. A eficácia dos direitos fundamentais. 
Porto Alegre: Livraria do advogado, 2003, p. 53. Nesse mesmo sentido afirma Jorge Miranda que “os direitos 
econômicos, sociais e culturais se apresentam, de regra, como direitos de titularidade individual e só se designam 
por sociais por estarem implicados com a ‘questão social’ e assentarem numa idéia de igualdade social e de 
solidariedade”. Direitos fundamentais na ordem constitucional portuguesa. Revista de direito público, nº. 82, 
1987, p. 12. 
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A colocação do cidadão como integrante de um grupo social de fato ocorreu, porém, a 

previsão constitucional de direitos de cunho social destina-se, ainda, ao indivíduo e não à 

coletividade. Assim, apesar da denominação social, os direitos da segunda dimensão 

destinam-se não à sociedade entendida como grupo, mas sim a indivíduos. Parece que a 

postura subjetivista, voltada para liberdade individual, típica da primeira dimensão permeia a 

segunda, apesar de nesta os direitos nascerem “abraçados ao princípio da igualdade”77 . 

Nesse sentido, apesar de não se pretender exaurir o tema, cabe aqui uma crítica ao 

enfoque individual até hoje presente nos debates em torno dos direitos fundamentais sociais 

ocorridos no Brasil. Ocorre que tais direitos ainda sofrem certa crise de efetividade, pois a 

doutrina de sua natureza programática parece não ter sido completamente superada, como é 

de se desejar78. E um dos argumentos utilizados com freqüência na defesa da eficácia imediata 

desses direitos, é que eles representam direitos subjetivos individuais79. 

No entanto, lutar pelo reconhecimento individual de direitos sociais, pautado na teoria 

do direito subjetivo, é afastar-se, de certo modo, de seu princípio norteador: a igualdade. Ou 

seja, exigir que os direitos fundamentais sociais sejam cumpridos80 não deveria ser a luta por 

direitos individuais, mas sim por direitos coletivos, efetivadores da igualdade material. 

                                                
77 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 518. 
78 “A doutrina do constitucionalismo já não pode ser somente doutrina do governo limitado senão também 
doutrina dos deveres do governo, como é o caso dos direitos sociais em relação ao valor constitucional de 
igualdade a promover e realizar”. STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica. Uma nova 
crítica do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2004, pp. 99-100. 
79 Canotilho, ao analisar a previsão portuguesa e espanhola dos direitos econômicos, sociais e culturais, indica 
quatro possibilidades de positivação de tais direitos: “1) positivação dos direitos econômicos (sic), sociais e 
culturais sob  a forma de normas programáticas (...); 2) positivação dos direitos econômicos, sociais e culturais 
na qualidade de normas de organização (...); 3) positivação dos ‘direitos sociais’ através da consagração 
constitucional de garantias institucionais (...); 4) positivação dos direitos sociais como direitos subjectivos (sic) 
públicos”. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2004, pp. 37-38. 
80 “A primeira regra específica dos direitos econômicos (sic), sociais e culturais prende-se com a ‘tarefa 
fundamental’, de caráter geral, do Estado de promover a efectivação dos direitos econômicos, sociais e 
culturais”. MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo IV, Coimbra: Coimbra, 1993, p. 342. 
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Sendo assim, deixadas as últimas considerações de lado, enquanto os direitos de 

liberdade, consagrados na dimensão liberal81, exigem uma posição negativa do Estado, ou 

seja, uma postura absenteísta, como já foi salientado, os direitos econômicos e sociais exigem 

do Estado uma atitude positiva, prestacional e, em certa medida, intervencionista.  

Eis o principal motivo pelo qual o direito à liberdade de iniciativa, apesar de estar 

previsto na Ordem Econômica da Constituição, deve ser reconhecido como direito 

fundamental de primeira dimensão. Ou seja, o direito à livre iniciativa não comporta a 

exigência de não abstenção por parte do Estado. Na verdade, liberdade de iniciativa significa 

não interferência, daí porque ser chamada de liberdade82.   

A problemática quanto à colocação dimensional de direitos fundamentais, faz lembrar 

o exemplo da propriedade privada83. Problemática porque, apesar de estar previsto dentre os 

direitos individuais da Constituição brasileira, o direito à propriedade privada também aparece 

na Ordem Econômica, o que poderia levar a uma interpretação formal que concluísse pela 

dupla dimensão do referido direito. 

No entanto, esta segunda previsão não abala a natureza individual do direito à 

propriedade, nem tampouco, portanto, seu caráter de primeira dimensão. Apenas faz reforçar 

a necessidade de uma interpretação harmônica entre os diversos direitos fundamentais, tendo 

em vista que o direito à propriedade vem relacionado no art. 170 ao próprio direito à liberdade 

de iniciativa.  

                                                
81 No período liberal tivemos o surgimento das chamadas liberdades públicas, as quais “delimitam espaços da 
esfera individual que não podem, a princípio e por princípio, ser invadidos pelo Estado”. BARROSO, Luís 
Roberto. Eficácia e efetividade do direito à liberdade. Temas de direito constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 87. 
82 Jorge Miranda comentando a iniciativa privada e a iniciativa cooperativa afirma que “são direitos de liberdade; 
revelam autonomia de pessoas e de grupos formados na sociedade civil frente ao Estado; o cerne da sua estrutura 
está na actividade (sic) dessas pessoas e desses grupos, não na actividade (sic) do Estado”. Manual de direito 
constitucional. Tomo IV, Coimbra: Coimbra, 1993, p. 454. 
83 Segundo Perez Luño, “de todos os direitos fundamentais, com imediata repercussão na estrutura e 
funcionamento da atividade econômica, possui importância prioritária o direito à propriedade privada”. Los 
derechos fundamentales. Madri: Tecnos, 1998, p. 188. 
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Nesse sentido, tanto o direito à propriedade privada quanto o direito à liberdade de 

iniciativa são direitos fundamentais de dimensão liberal, mas que surtem efeitos tanto na 

Ordem econômica constitucional, como também em outros direitos que não fazem parte desta 

ordem84, justificando, dessa forma, a necessidade de estudá-los de maneira interdisciplinar.  

Assim, enquanto os direitos sociais pretendem o bem-estar dos indivíduos por meio de 

direitos como educação, saúde, moradia e alimentação, os direitos econômicos rezam pela 

definição do sistema econômico, fixando regras e metas de funcionamento e formas de 

atuação dos sujeitos econômicos85.  

No entanto, como bem afirmou Jorge Miranda, 

para a Constituição não importa qualquer efectivação (sic) dos direitos econômicos, 
sociais e culturais. Importa, por coerência com os princípios fundamentais da 
liberdade, do pluralismo e da participação, uma efectivação (sic) não autoritária e 
não estatizante, aberta à promoção pelos próprios interessados e às iniciativas 
vindas da sociedade civil86. 

 

O termo efetivação não autoritária, citado acima, demonstra bem a necessidade de 

harmonizar a efetivação dos direitos fundamentais, evitando possíveis arbitrariedades no 

exercício de alguns direitos.  

No caso específico da liberdade de iniciativa, tema central da presente dissertação, sua 

inclusão na Ordem Econômica da Constituição brasileira não afasta sua natureza liberal, típica 

da primeira dimensão dos direitos fundamentais87 , e a exigência de um exercício da livre 

iniciativa de forma não autoritária, ou seja, de forma harmônica em relação a outros direitos 

também fundamentais, torna-se uma necessidade.  

                                                
84 A Constituição portuguesa, em seu art. 62, insere a propriedade entre os direitos econômicos, sociais e 
culturais. MIRANDA, Jorge. A recepção da declaração universal dos direitos do homem pela constituição 
portuguesa - um fenômeno de conjugação de direito internacional e direito constitucional. Revista de direito 
administrativo, nº. 199, 1995, p. 07. 
85 LUÑO, Antonio E. Perez. Los derechos fundamentales. Madri: Tecnos, 1998, p. 188. 
86 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo IV, Coimbra: Coimbra, 1993, p. 346. 
87 “A contraposição entre direitos, liberdades e garantias e direitos econômicos (sic), sociais e culturais, com 
raízes históricas e significado jurídico importante, embora difícil de explicar dogmaticamente por entre os 
direitos econômicos (sic), sociais e culturais haver direitos com estrutura de direitos liberdades e garantias”. 
MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo I, Coimbra: Coimbra, 1990, p. 352.  



 

 

35 

Ressalta-se, contudo, que a rejeição do autoritarismo, na efetivação de direitos 

econômicos, sociais e culturais, referido pelo autor português, não deve ser interpretada 

apenas como o combate à centralização de poder pelo Estado. Uma atitude autoritária no 

exercício de tais direitos poderá partir tanto da atuação estatal como também da atuação 

privada, talvez até mais facilmente, pelo menos no que diz respeito à livre iniciativa. 

 

1.3. A Categoria Portuguesa do Direito Análogo 

Canotilho, ao tratar dos sistemas dos direitos fundamentais, aponta seis classes: (1) os 

direitos, liberdades e garantias; (2) direitos econômicos, sociais e culturais; (3) direitos 

fundamentais formalmente constitucionais e direitos fundamentais sem assento constitucional; 

(4) direitos fundamentais dispersos; (5) direitos de natureza análoga aos direitos, liberdades e 

garantias e (6) direitos formal e materialmente constitucionais e direitos apenas formalmente 

constitucionais88. 

Utilizando-se a doutrina constitucional portuguesa, o direito à liberdade de iniciativa, 

consagrado pela Constituição brasileira de 1988, poderia ser enquadrado na quinta categoria 

(direito de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias), já que não foi incluído no rol 

formal89 dos direitos fundamentais individuais. Isso provocaria a denominação do direito à 

livre iniciativa como direito fundamental disperso (categoria 4) de natureza análoga aos 

direitos, liberdades e garantias (5). 

                                                
88 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 1999, pp. 
374-383. 
89 Jorge Miranda ressalta que “a distinção entre direitos fundamentais em sentido formal e direitos fundamentais 
em sentido material remonta ao IX Aditamento (de 1791) à Constituição dos Estados Unidos e encontra-se, 
expressa ou implícita, em diversas Constituições – entre as quais a portuguesa”. A recepção da declaração 
universal dos direitos do homem pela constituição portuguesa - um fenômeno de conjugação de direito 
internacional e direito constitucional. Revista de direito administrativo, nº. 199, 1995, p. 03. 
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Essa parece ser a opinião do doutrinador português Jorge Mirando90, ao afirmar que a 

iniciativa privada seria um direito de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias, 

“embora em interdependência com os direitos econômicos, sociais e culturais”91. 

Entretanto, esta saída hermenêutica não parece a mais indicada para o caso brasileiro, 

na medida em que o direito à liberdade de iniciativa não é apenas análogo aos direitos, 

liberdades e garantias, mas sim uma dessas liberdades. Sua denominação como disperso pode 

ser aceita, tendo em vista que a Constituição brasileira de fato possui um rol de direitos 

individuais, e lá não está previsto o direito à livre iniciativa, apesar do presente trabalho 

utilizar a doutrina acerca da dimensão material dos direitos fundamentais. 

Sendo assim, a perspectiva defendida neste trabalho não será considerar a liberdade de 

iniciativa como direito análogo aos direitos, liberdades e garantias, tendo em vista que, como 

foi abordado no capítulo anterior, o direito à liberdade de iniciativa é um direito fundamental 

de primeira dimensão. Portanto, integra o âmbito das liberdades e garantias, e goza das 

características peculiares a tais liberdades92. 

Nesse sentido, Canotilho aponta alguns traços específicos dos direitos, liberdades e 

garantias. O primeiro destes traços seria o critério do radical subjetivo, no qual estariam 

presentes os “direitos com referência pessoal ao homem individual (radical subjectivo) 

(sic)”93. O direito à livre iniciativa possui este radical subjetivo, na medida que protege o 

                                                
90 É válido ressaltar que Jorge Miranda trabalha a idéia de existir uma “grande contraposição entre direitos, 
liberdades e garantias e direitos econômicos, sociais e culturais”. Direitos fundamentais na ordem constitucional 
portuguesa. Revista de direito público, nº. 82, 1987, p. 10. 
91 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Tomo IV, Coimbra: Coimbra, 1993, p. 454. 
92 “Distinguindo direitos, liberdades e garantias e direitos econômicos, sociais e culturais, a Constituição, do 
mesmo passo, estabelece a primazia ou uma maior relevância dos primeiros, firmando-os em pontos seguros e 
tornando claro que o seu respeito tem que ser incondicionado e que sem ele nenhuma incumbência do Estado 
pode ser realizada”. MIRANDA, Jorge. A recepção da declaração universal dos direitos do homem pela 
constituição portuguesa - um fenômeno de conjugação de direito internacional e direito constitucional. Revista 
de direito administrativo, nº. 199, 1995, p. 08. 
93 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 1999, p. 
374. 
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direito pessoal do indivíduo de empreender. Como toda liberdade, a livre iniciativa é repleta 

de subjetividade. 

Outro critério, apresentado pelo autor, seria o da natureza defensiva e negativa, ou 

seja, “direitos, liberdades e garantias são os direitos de liberdades, cujo destinatário é o 

Estado, e que têm como objecto (sic), a obrigação de abstenção do mesmo relativamente à 

esfera jurídico-subjectiva (sic) por eles definida e protegida”94. Ou seja, no que diz respeito à 

livre iniciativa, o dever que tem o Estado de não interferir, na esfera de decisão do indivíduo 

quanto ao seu empreendimento95. A exigência de uma postura negativa por parte do Estado. 

O autor identifica também o critério da determinação ou determinabilidade 

constitucional do conteúdo, no qual “são direitos, liberdades e garantias aqueles cujo 

conteúdo é essencialmente determinado (ou determinável) ao nível das opções 

constitucionais”96. Parece que a Constituição determinou o conteúdo da livre iniciativa 

quando a identificou como fundamento da Ordem Econômica e ressaltou a exigência do 

respeito aos princípios desta Ordem (art. 170) para o exercício do referido direito. 

Por último, afirma que diante da dificuldade em eleger um critério material seguro, é 

prudente permanecer no plano das dimensões mais relevantes da categoria ora trabalhada, e 

anota que “dada a sua radicação subjectiva (sic), os direitos, liberdades e garantias valem, de 

forma tendencial, como direitos self executing, independentemente da mediação 

concretizadora ou densificadora dos poderes públicos”97. 

                                                
94 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 1999, p. 
375. 
95 Segundo Jorge Miranda, liberdade de iniciativa seria “liberdade de estabelecimento. Refere-se ao direito de 
iniciar uma actividade (sic) econômica; ao direito de constituir uma empresa; ao direito, que pode ser individual 
e que pode ser institucional, de organização de certos meios de produção para um determinado fim econômico”. 
Manual de direito constitucional. Tomo IV, Coimbra: Coimbra, 1993, p. 455. 
96 Sendo assim, os direitos pertencentes a esta categoria dispensam a atuação do legislador ordinário para sua 
eficácia. V. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 
1999, p. 376. 
97 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 1999, p. 
377. 
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Nesse sentido, afirma-se que o direito à liberdade de iniciativa é um direito 

fundamental disperso, o que é facilmente compreendido por meio da teoria do conceito 

material de direitos fundamentais, e sua não inclusão no catálogo de direitos fundamentais 

não afeta em nada sua substância e, portanto, sua natureza fundamental. 

Quanto ao aspecto de ser ele um direito análogo aos direitos, liberdades e garantias, 

volto a afirmar que não parece ser o melhor caminho. Representaria desconsiderar que a 

liberdade de iniciativa, como o próprio termo afirma, é, antes de mais nada, um direito de 

liberdade, para, então, considerá-lo um direito que deve ser exercido analogamente como as 

liberdades constitucionais. 

É válido ressaltar que a proposta dessa dissertação não é anular o direito à livre 

iniciativa, mas sim demonstrar sua natureza fundamental de liberdade. Por outro lado, 

pretende-se apresentar a necessidade do reconhecimento de que seu exercício carece de um 

contorno ambiental. Para tanto, é preciso analisar o direito fundamental ao meio ambiente e os 

princípios que o norteiam. 



2. Meio Ambiente como Direito Fundamental e seus Princípios 
Norteadores 

2.1. À Guisa de Esclarecimento 

É possível afirmar que o direito ambiental possui como principal meta a prevenção, 

tendo em vista seu intuito de otimizar a relação homem-meio ambiente, em razão da 

impossibilidade de se reverter por completo os danos1 causados na maioria dos casos de 

degradação2. Tal otimização traz, em conseqüência, uma melhoria na qualidade de vida, na 

medida em que o ambiente torna-se mais saudável e/ou mantém-se menos degradado. 

É nesse contexto de busca por um ambiente equilibrado e sadio que o direito 

ambiental propõe como base de atuação alguns princípios, o que vem a influenciar 

diretamente o tratamento dado ao direito fundamental ao meio ambiente. Isto porque, por um 

lado, os princípios gerais do meio ambiente3 norteiam a atuação do ramo4 do direito público5 

denominado de direito ambiental, cuja proposta é a proteção do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, como foi denominado no texto constitucional e que 

                                                
1 ROCHA, Maria Isabel de Matos. Reparação de danos ambientais. Revista de direito ambiental, ano V, nº. 19, 
jul./set. 2000, passim. 
2 TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. O direito ambiental e seus princípios informativos. Revista de direito 
ambiental, ano VIII, nº. 30, abr./jun. 2003, p. 157. 
3 É válido ressaltar que o termo princípios gerais, aqui utilizado, não pretende fazer alusão aos princípios gerais 
do direito, instrumentos de integração de lacunas. 
4 “No direito brasileiro, esta autonomia do Direito Ambiental é mais patente a partir da verificação de que a 
Constituição da República Federativa estabelece especial tratamento ao meio ambiente e dá ao bem ambiental a 
conceituação de um direito fundamental de todos”. LEITE, José Rubens Morato, AYALA, Patryck de Araújo. 
Direito ambiental na sociedade de risco. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2002, p. 55. 
5  A referência feita no texto quanto ao direito público não pretende dar a entender que o papel dos princípios no 
direito público difere do papel destes no direito privado, como defendem erroneamente alguns autores. Nesse 
sentido: “a necessidade de o jurista trabalhar com os princípios existe tanto no direito privado quanto no direito 
público. Neste último, entretanto, é infinitamente maior”. SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito 
público. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 147. 
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possui uma natureza transdisciplinar6. Por outro lado, as normas principiológicas do meio 

ambiente possuem força normativa tanto quanto às regras constitucionais, ou seja, constituem 

um dever-ser7.  

Todavia, é preciso esclarecer que a doutrina de direito ambiental não possui uma 

definição para o rol dos princípios ambientais8, o que implica dizer que existe uma variação 

entre os autores em relação à identificação destes. Nesse sentido, o presente trabalho será 

orientado tanto por princípios gerais9 (2.2), consagrados por acordos, declarações e tratados 

internacionais, como também por princípios normativos do direito ambiental (2.3), previstos, 

de forma expressa ou implícita, na Constituição brasileira. 

Essa dupla perspectiva principiológica10 do direito ambiental só vem a contribuir para 

a mobilização internacional em torno da preservação ambiental e para a atuação interna, em 

termos constitucionais, numa postura de precaução e prevenção de danos ambientais. Nesse 

sentido, enquanto os princípios gerais servem como guia para o desenvolvimento sustentável 

em todo o mundo, inclusive no Brasil11, os princípios normativos obrigam determinadas 

                                                
6 Um exemplo da transdisciplinariedade do direito ambiental é a sua relação direta com o direito agrário, pois “a 
questão socioambiental passou assim a ser central no Direito Agrário que tem que se preocupar com o uso 
continuado da terra, com a produção de alimentos e com o bem-estar desta e das futuras gerações, que 
dependerão sempre da mesma terra”. SOUZA FILHO, Carlos Frederico de. Direito agrário e meio ambiente. In: 
LARANJEIRA, Raimundo. Direito agrário brasileiro. São Paulo : LTr, 1999, p. 512.  
7 Nesse sentido, alerta Robert Alexy, que tanto as regras como os princípios são normas, pois implicam em um 
dever-ser. Conseqüentemente, a distinção passa a ser entre tipos de normas, sendo assim, não haveria 
contraposição entre regras e princípios, na medida em que ambos fazem parte do gênero norma. Quanto à 
distinção entre os referidos tipos normativos, vários são os critérios apresentados pelo autor. Teoria de los 
derechos fundamentales. Madri: Centro de estudios constitucionales, 1997, p. 86. 
8 “O direito ambiental brasileiro ressente-se de estudos que visem a sua sistematização. Foi ele sendo 
estruturado, principalmente, por via legislativa. Há estudos doutrinários já, mas setoriais ou de conjunto, porém 
sem uma preocupação de perquirição dos princípios deste Direito, que dominariam e informariam toda a 
disciplina”. MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2004, p. 
37. 
9 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 43. 
10 A dupla perspectiva principiológica acima citada, refere-se ao fato do direito ambiental ser composto tanto por 
princípios gerais, como também normas de natureza principiológica. 
11 Quanto às declarações internacionais em torno do meio ambiente, “uma vez adotadas, passam a influenciar 
toda a formulação subseqüente do Direito, seja no plano internacional, seja no plano da ordem jurídica interna”. 
MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. Revista de direito ambiental,ano I, 
nº. 2, abr./jun. 1996, p. 53. 
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condutas, proíbem outras e prescrevem a devida responsabilidade, como pretende a 

Constituição. 

Entretanto, a identificação, principalmente destes últimos, não é uma tarefa meramente 

de leitura do texto constitucional, mas sim de interpretação e construção em busca das 

normas, no intuito de promover a concretização do direito constitucional, como propõe 

Müller.  

Sendo assim, o presente capítulo pretende discorrer sobre os princípios gerais, os quais 

atuam como norte para a preservação do patrimônio ambiental, assim como pretende também 

proporcionar a identificação dos princípios constitucionais do meio ambiente, espécie do 

gênero norma, segundo alguns autores. 

 

2.2. Princípios Gerais do Direito ao Meio Ambiente 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, prevê em seu artigo primeiro 

que “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”. A 

Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 

de 1972, determina no artigo quarto que “cada um dos Estados-Partes na presente Convenção 

reconhece que a obrigação de identificar, proteger, conservar, valorizar e transmitir às futuras 

gerações o patrimônio cultural e natural, situado em seu território, lhe incumbe 

primordialmente”12. A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos, de 

1981, indica em seu artigo vigésimo quarto, que “todos os povos têm direito a um meio 

                                                
12 O referido dispositivo parece transmitir a preocupação  com a sustentabilidade, nesse sentido, o intuito do 
desenvolvimento sustentável é “promover o desenvolvimento com equanimidade planetária e preservando o 
meio ambiente”. ALMEIDA, Guilherme Assis, CHRISTMANN, Martha Ochsenhofer. Ética e direito. Uma 
perspectiva integrada. São Paulo: Atlas, 2004, p. 65. 
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ambiente satisfatório, que favoreça seu desenvolvimento”. A Convenção sobre o Direito do 

Mar, de 1982, declara que o leito do mar, os fundos marinhos e seu subsolo (Área) 

representam Patrimônio Comum da Humanidade (art. 136) e que “no que se refere às 

atividades na Área, devem ser tomadas as medidas necessárias, de conformidade com a 

presente Convenção, para assegurar a proteção eficaz do meio marinho contra os efeitos 

nocivos que possam resultar de tais atividades”. O Protocolo adicional à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, de 1988, afirma em seu artigo décimo primeiro que “1- 

toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a dispor dos serviços públicos 

básicos; 2- Os Estados-Partes promoverão a proteção, preservação e melhoramento do meio 

ambiente”. A Convenção sobre a Diversidade Biológica, de 1992, adota como princípio que 

os Estados  

têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas políticas 
ambientais, e a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou 
controle não causem dano ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além 
dos limites da jurisdição nacional. 

 

Fica, assim, em parte, demonstrado o intuito internacional de proteção ambiental e a 

consciência de que os povos devem agir com fraternidade e solidariedade para proporcionar 

uma qualidade de vida saudável para as presentes e futuras gerações13. O comprometimento 

internacional para com a defesa do meio ambiente, constitui um dever ético que exige uma 

postura solidária, no intuito de se estabelecer o uso racional e sustentável dos recursos 

naturais em todo o mundo.  

Nesse sentido, cabe a ressalva de que tais declarações promoveram cartas de 

princípios, com índole de diretrizes reivindicatórias. Porém, parte da doutrina afirma que tais 

                                                
13 “De todos os problemas enfrentados pelo sistema mundial, a degradação ambiental é talvez o mais 
intrinsecamente transnacional e, portanto, aquele que, consoante o modo como for enfrentado, tanto pode 
redundar num conflito global entre o Norte e o Sul, como pode ser a plataforma para um exercício de 
solidariedade transnacional e integracional”. SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de alice. O social e o 
político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 2003, p. 296. 
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diretrizes14 não teriam caráter jurídico. Portanto, seriam princípios éticos, abstratos e com a 

função de inspirar o legislador15 na consagração das medidas entendidas pela comunidade 

internacional como necessárias, prudentes e desejáveis.  

Entretanto, a postura adotada no presente trabalho é a de que tais diretrizes 

internacionais possuem, também, conteúdo jurídico, na medida em que parte delas foi 

recepcionada pela Constituição16, implicando, assim, em força normativa17, e mesmo aquelas 

que não se apresentam expressamente no texto constitucional também possuem natureza 

jurídica, tendo em vista que norteiam as decisões em defesa do meio ambiente.  

Ressalta-se, assim, o parágrafo segundo, art. 5º da Constituição brasileira18, o qual 

afirma que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 

que a República Federativa do Brasil seja parte”, assim como o art.16 nº. 1 da Constituição 

portuguesa, que afirma: “os direitos fundamentais consagrados na constituição não excluem 

quaisquer outros constantes das leis e das regras de direito internacional”. 

                                                
14 A expressão diretrizes, ora empregada, não se encontra no sentido trabalhado pelo autor Ronald Dworkin, 
pois, para este, as diretrizes determinam objetivos a serem alcançados pelo Estado, no intuito de promover certas 
melhorias. Portanto, a referida contextualização de Dworkin parece não ser indicada para o âmbito internacional. 
Contudo, na medida em que tais acordos passam a ser recepcionados pela Carta Constitucional, é possível 
admitir uma natureza de diretriz, utilizada por Dworkin. V. Levando os direitos a sério.  São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 36. 
15 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 202. 
16 Quando os tratados são recepcionados pelo ordenamento jurídico “têm o condão impositivo de impulsionar a 
Administração Pública na direção da concretização do internacionalmente estatuído, através da mobilização de 
meios e recursos destinados à implementação de políticas públicas ambientais”. GOMES, Luís Roberto. O 
ministério público e o controle da omissão administrativa. O controle da omissão estatal no direito 
ambiental. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2003, p. 189. 
17 Konrad Hesse posiciona-se no sentido de que a norma constitucional tem pretensão de ser concretizada, tendo 
em vista que ela não existe em detrimento da realidade. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1991, p. 14. 
18 Celso de Albuquerque Mello apresenta uma postura radical até certo ponto, quando afirma que os tribunais 
brasileiros não conseguem aceitar a realidade dos direitos humanos. “O Direito é algo vivo e que deve 
corresponder ao espírito da época em que é elaborado e aplicado. A nossa é a dos direitos humanos e os tribunais 
pretendem viver no século XIX com o mais selvagem dos capitalismos”. V. O § 2º do art. 5º da Constituição 
Federal. In:  TORRES, Ricardo Lobo. Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 28. 
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Alguns autores afirmam que a ratificação do Poder Executivo, por meio de decreto de 

execução, quanto aos tratados de direitos humanos fundamentais, não seria necessária em 

razão da aplicação imediata proposta pelo art. 5º, parágrafo primeiro19.   

Sendo assim, é preciso esclarecer que o fato da Constituição brasileira não ter previsto, 

de forma expressa, certos direitos por meio de princípios, não implica dizer que esses não 

devam ser consagrados. O direito à vida, o direito à dignidade da pessoa humana, assim como 

o próprio direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, representam, no caso 

brasileiro, instrumentos para efetivação da proteção ambiental, consagrada por princípios 

gerais, em busca da qualidade de vida. 

No que se refere também ao Brasil, a doutrina trabalha com alguns princípios 

decorrentes, em certa medida, dos acordos e movimentos internacionais. Nesse sentido, como 

princípios gerais e conexos, destacam-se o do usuário-pagador e do poluidor-pagador.  

Quanto ao primeiro, a utilização dos recursos pode ser gratuita ou não, implicando, assim, em 

gastos para o usuário, tanto referente ao processo que torna possível a utilização como 

também decorrentes da própria utilização20.  

Enquanto isso, o princípio do poluidor-pagador21 impõe ao usuário dos recursos a 

obrigação de pagar pela poluição causada22, ou até mesmo pela poluição que ainda pode ser 

causada. Portanto, o poluidor deve suportar o ônus da prevenção e da reparação, assim, uma 

despesa não o isenta da outra. 

                                                
19 Nesse sentido, afirma Flávia Piovesan que “diante do princípio da aplicabilidade imediata das normas 
definidoras de direitos e garantias fundamentais, os tratados de direitos humanos, assim que ratificados, irradiam 
efeitos no cenário internacional e interno, dispensando-se a edição de decreto de execução”. V. Temas de 
direitos humanos. São Paulo: Max Limonad , 1998, p. 225. 
20 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 47.  
21 Toshio Mukai identifica o princípio do poluidor-pagador com o art. 4º, inciso II da Lei 6938/81, que dispõe 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, cujo texto propõe: “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”. V. Direito ambiental sistematizado. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2004, p. 39. 
22 Decreto-Lei n ° 488/85, de 25 de Novembro, em seu Art. 1.º afirma que "o detentor de resíduos, qualquer que 
seja a sua natureza e origem, deve promover a sua recolha, armazenagem, transporte e eliminação ou utilização 
de tal forma que não ponham em perigo a saúde humana nem causem prejuízos ao ambiente". Eis um exemplo 
do ônus imposto ao poluidor em nome da prevenção. 
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Outro princípio é o da precaução. Integrante do direito alemão desde os anos setenta, 

possui intuito de proteger o meio ambiente do risco de perigos ambientais23, impondo o 

controle da previsão dos riscos24. O referido princípio integra o conjunto de princípios 

ambientais aprovados pela Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, prevendo que:  

de modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando 
houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza 
científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental25. 

 

Como exemplo de incerteza científica, conforme exposto no princípio acima, que não 

justificaria a não intervenção por meio de medidas de precaução, pode ser citado o caso 

francês a respeito da suspeita da doença da vaca louca26. O governo da França solicitou 

parecer à Agência Francesa de Segurança Sanitária Alimentar sobre a hipótese de que a 

alimentação dos animais destinados ao consumo humano, à base de farinha de osso, farinha 

de carne e farinha de carne e osso, poderia provocar a chamada doença da vaca louca.  

Antes de tomar conhecimento do parecer solicitado e diante da incerteza científica, o 

governo francês determinou medidas de precaução, consistentes na apreensão dos referidos 

                                                
23 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 49. 
24 LEITE, José Rubens Morato, AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. Rio de 
Janeiro: Forense universitária, 2002, p. 62. 
25 Princípio décimo quinto da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, Rio 
de Janeiro, 1992. 
26 Claude Lévi-Strauss comentando as relações entre o homem e os animais, e o costume humano da 
alimentação carnívora, sob a perspectiva da doença da vaca louca, afirma que, ao lado da AIDS, a alimentação 
carnívora tornou-se outro perigo mortal. Ressalta o autor o risco que está representando para a humanidade a 
transmutação de herbívoros e carnívoros, e alerta que a tendência é a carne bovina tornar-se artigo de luxo, 
reservado para ocasiões especiais, tendo em vista o crescimento demográfico da população mundial, o qual 
inviabilizará, em longo prazo, a criação bovina, pois os espaços destinados a tais animais e a produção de seus 
alimentos terão que ser revertidos para utilização humana. Sendo assim, o homem deverá, ao longo do tempo, 
modificar sua alimentação, pois “romper hábitos milenares – essa é talvez a lição de sabedoria que um dia 
haveremos de aprender com as vacas loucas”. V. Lição de sabedoria das vacas loucas. Revista novos estudos 
Cebrap, nº. 70, nov. 2004, pp. 79-84.  
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produtos e sua posterior incineração. Eis, portanto, um exemplo da intervenção pública com 

base no princípio da precaução27. 

É importante ressaltar algumas das características do princípio da precaução, cuja 

relevância é indescritível. A primeira dessas características é a incerteza do dano ambiental, 

tendo em vista que, como já havia sido afirmado, não é necessária a certeza científica para 

que medidas de precaução sejam adotadas28. A obrigatoriedade do controle do risco para a 

vida, a qualidade de vida e o meio ambiente é outra característica29. Assim, o Poder Público 

passa a ter o dever30 de controlar as atividades que possam trazer riscos à vida, à qualidade de 

vida e ao meio ambiente. 

O custo das medidas de prevenção também aparece como característica do princípio 

da precaução, isto porque as medidas tomadas devem assegurar o benefício, entretanto, com o 

menor custo possível. A característica seguinte é a implementação imediata das medidas de 

prevenção, pois o adiamento das medidas não deve ser admitido. A precaução dos danos será 

mais bem sucedida quanto mais rápido forem tomadas as medidas preventivas31. E por fim, é 

válido ressaltar a inversão do ônus da prova, impondo, portanto, ao autor potencial, provar o 

afastamento de danos ambientais em suas atividades32. 

Entretanto, instala-se a seguinte dúvida: o princípio da precaução é um princípio 

político ou norma constitucional? A partir de sua consagração internacional, com a 

Declaração da ONU de 1992, entre outras, como instrumento norteador de preservação e 

defesa de uma qualidade de vida global, a precaução assume um caráter geral, constituindo 

um princípio representante de um valor comunitário que é o meio ambiente. 

                                                
27 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 57. 
28 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 58. 
29 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 59. 
30 A referida obrigação vem expressa na Constituição no art. 225, § 1º, V. “Para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao Poder Público: V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. 
31 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 60.  
32 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 63. 
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No entanto, é possível perceber que a precaução é, possivelmente, a ferramenta mais 

eficaz para a preservação ambiental. Nesse sentido, tendo em vista que a Constituição 

brasileira impõe em diversas normas o dever de preservação, torna-se factível considerar 

também o princípio da precaução como princípio constitucional implícito33, portanto, norma 

constitucional eficaz. 

Sendo assim, a denominação da precaução como princípio político de relevância 

internacional é indiscutível e deve, cada dia mais, ser levado em consideração até mesmo 

como um dever ético-moral34 dos Estados soberanos para com a população mundial. Contudo, 

o reconhecimento da precaução como norma principiológica constitui um poderoso artifício 

constitucional para exigência da preservação ambiental no Brasil. 

Torna-se necessário, assim, enxergar o princípio da precaução além de uma obrigação 

diplomática, mas também como obrigação normativa, cuja exigência de cumprimento é 

indispensável para a consagração do patrimônio ambiental. 

O próximo princípio a ser analisado é o da prevenção, que para alguns autores35 

equivale ao princípio da precaução36. No entanto, Paulo Leme Machado distingue esses dois, 

no intuito de bem delimitar a esfera de proteção do princípio da precaução, tendo em vista seu 

papel fundamental e indispensável para com a defesa do meio ambiente. Identifica, portanto, a 

                                                
33 Luís Roberto Gomes menciona o princípio da precaução como implícito, tendo em vista os mecanismos de 
prevenção adotados no art. 225 da Constituição Federal. Nesse sentido, v. O ministério público e o controle da 
omissão administrativa. O controle da omissão estatal no direito ambiental. Rio de Janeiro: Forense 
universitária, 2003, p. 188. 
34 Adolfo Sánchez Vázquez, interpretando a origem da moral, afirma que “a necessidade de ajustar o 
comportamento de cada membro aos interesses da coletividade leva a que se considere como bom ou proveitosos 
tudo aquilo que contribui para reforçar a união ou atividade comum e, ao contrário, que se veja como mau ou 
perigoso o oposto”. Ética. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2004, p. 40. 
35 Alguns autores chegam a firmar que a incerteza científica é razão para o impedimento de determinada 
atividade, portanto, a proposta de precaução mostra-se absoluta.  GOMES, Luís Roberto. O ministério público e 
o controle da omissão administrativa. O controle da omissão estatal no direito ambiental. Rio de Janeiro: 
Forense universitária, 2003, p. 189. 
36 “O Princípio da Prevenção, também conhecido como Princípio da Precaução, da Prudência ou da Cautela, está 
inscrito na Declaração do Rio (Princípio 15)”. GOMES, Luis Roberto. Princípios constitucionais de proteção ao 
meio ambiente. Revista de direito ambiental, ano IV, nº. 16, out./dez. 1999, p. 178.   
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prevenção, com o oitavo princípio da Declaração do Rio de Janeiro/9237, o qual prevê: “A fim 

de conseguir-se um desenvolvimento sustentado e uma qualidade de vida mais elevada para 

todos os povos, os Estados devem reduzir e eliminar os modos de produção e de consumo não 

viáveis e promover políticas demográficas apropriadas”. 

No que tange a legislação brasileira, é comum a identificação do princípio da 

prevenção com o art. 2º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, nº. 6938/8138, que 

dispõe:  

Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivos a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental, atendidos, dentre outros princípios, os 
seguintes: I – ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 
assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; II – Proteção dos 
ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; III – proteção de áreas 
ameaçadas de degradação. 

 

A doutrina costuma adotar como diferença entre prevenção e precaução a identificação 

da certeza científica. Nesse sentido, alguns autores costumam interpretar o princípio da 

precaução como desdobramento da prevenção, em virtude deste último ser dotado de um 

caráter mais específico39 e de uma “inexistência de certeza científica absoluta”, chegando 

alguns autores a afirmarem que a prevenção envolve perigo concreto e a precaução perigo 

abstrato40. 

É válido salientar que a proposta de precaução/prevenção não é impedir as atividades 

humanas41 , e sim preservá-las em longo prazo, tendo em vista que a proteção do meio 

ambiente não pode ser tida como adoção de medidas imediatistas, pois a preocupação reflete 

também a preservação dos direitos das gerações ainda por vir, tendo em vista o dever de 

                                                
37 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 68. 
38 MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2004, p. 38. 
39 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. São Paulo: Revista dos tribunais, 2000, p. 102. 
40 LEITE, José Rubens Morato, AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. Rio de 
Janeiro: Forense universitária, 2002, p. 62. 
41 CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro. Análise da aplicabilidade do princípio da precaução no processo de 
licenciamento ambiental da UHE Tijuco Alto no Ribeira de Iguape. Revista de direito ambiental, ano V, nº. 19, 
jul./set. 2000, p. 194.  
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solidariedade imposto pelo direito ao meio ambiente. E no que diz respeito à prevenção 

propriamente dita, seu objetivo é “a proibição da repetição da atividade que já se sabe 

perigosa”42, o que fortalece o intuito de preservação. 

Outro princípio de extrema importância é o da informação43, tendo em vista que a 

publicação dos dados ambientais permite a mobilização social, no sentido de aprovar ou não 

certas medidas ou atividades, exigir o cumprimento do princípio da precaução e da prevenção 

ou, ainda, exigir que a Administração, por exemplo, não permita determinadas obras. 

Portanto, a informação é essencial para o próprio processo democrático, inclusive quanto à 

preservação ambiental. Entretanto, é preciso salientar que para que o princípio da informação 

cumpra sua proposta de favorecer a participação, é necessária a implementação de projetos de 

educação ambiental, dever já previsto constitucionalmente. 

Sendo assim, diante das informações, a população terá condição de perceber a 

relevância da atuação administrativa e de acompanhar o trabalho desenvolvido pela 

Administração Pública, por meio das fundamentações apresentadas por esta última, que 

justificam certas posições do Poder Público diante do meio ambiente, no caso aqui em análise. 

Ressalta-se, portanto, que o argumento de autoridade não se mostra mais suficiente. Sendo 

assim, não basta que a Administração tome decisões com base no princípio da legalidade 

administrativa e entenda por cumprida sua função, pois, exige-se a participação da 

comunidade. Eis que nasce o princípio da participação44. 

                                                
42 LEITE, José Rubens Morato, AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. Rio de 
Janeiro: Forense universitária, 2002, p. 63. 
43 A Declaração do Rio de janeiro também se pronunciou quanto à importância da informação, declarando em 
seu princípio 10 que “no nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado a informações relativas ao 
meio ambiente que disponham as autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e atividades 
perigosas em suas comunidades”. Na Itália, o acesso às informações ambientais sobre a atuação da 
Administração pública constitui direito subjetivo. PUTTI, Pietro Maria, CAPILI, Giovanna. A responsabilidade 
por dano ambiental na Itália. Revista de direito privado, vol. 14, abril/jun. 2003, p. 64.  
44 Também em seu princípio décimo, a Declaração do Rio de Janeiro demonstrou a importância da participação 
afirmando que “o melhor modo de tratar as questões de meio ambiente é assegurando a participação de todos os 
cidadãos interessados, no nível pertinente”. Portanto, demonstra-se, assim, que informação e participação são 
indissociáveis. 
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Nota-se que os problemas ambientais, em grande parte, são decorrências dos avanços e 

progressos tecnológicos conquistados ao longo do século XX, e que por sua vez não puderam 

ser previstos45 e hoje não podem ser evitados46. Nesse sentido, a participação da comunidade 

torna-se instrumento fundamental para a tarefa de equacionar desenvolvimento e proteção 

ambiental, tendo em vista que a contribuição da ciência e da tecnologia deve estar voltada, 

também, para o meio ambiente solidário. 

2.3. Princípios Normativos do Meio Ambiente 

Comumente, o tratamento dado pela doutrina aos princípios considerava-os auxiliares, 

instrumentos de aplicação subsidiária do direito, tendo em vista que a atuação dependeria da 

ocorrência de lacunas47. Nesse sentido, os princípios atuariam na integração das normas tidas 

como insuficiente ou incompletas, tendo sido chamados ao longo do tempo de princípios 

gerais do direito48. 

No entanto, parece que a postura diante dos princípios sofreu uma modificação49, pois 

estes começaram a abandonar a função exclusiva de fonte subsidiária e passaram a ser 

considerados como espécie do gênero norma e, sobretudo, como uma imposição a ser seguida 

e respeitada, cuja integração e interpretação possuem algumas nuances próprias. Assim, os 

                                                
45 RIBEIRO, Antônio de Pádua. Biodiversidade e direito. Revista de direito ambiental, ano V, nº. 17, jan./mar. 
2000, p. 17.  
46 “A ciência é cada vez mais contestada pelas dúvidas que suscita e pelos conhecimentos que propõe”. 
CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro. Análise da aplicabilidade do princípio da precaução no processo de 
licenciamento ambiental da UHE Tijuco Alto no Ribeira de Iguape. Revista de direito ambiental, ano V, nº. 19, 
jul./set. 2000, p. 193.  
47 É válido lembrar o disposto no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil : “quando a lei for omissa, o juiz 
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito”, ressaltando, ainda, que 
os princípios aparecem como a última opção de integração. 
48 SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Limites e Possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2004, p. 07.  
49 Daniel Sarmento identifica na crise do positivismo jurídico, uma das razões para a ascensão dos princípios. 
Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2004, p.78. 
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princípios começam a deixar de ter a juridicidade negada passando a integrar, de fato, o 

contexto constitucional. 

A maior vitória dos princípios ao adquirirem o reconhecimento de sua juridicidade, foi 

sair do plano estritamente privado50, no qual eram reconhecidos apenas subsidiariamente, 

passando a exercer papel fundamental no direito público. Ou seja, elemento constitucional 

disponível para concretização da justiça. 

Nesse contexto de normatividade, o presente trabalho visa apresentar alguns dos 

princípios ambientais, os quais constituem normas, e, portanto, impõem um dever-ser51 no 

que tange a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente. Sendo assim, os princípios 

a serem apresentados neste capítulo diferenciam-se daqueles intitulados princípios gerais do 

meio ambiente, em virtude de que não visam, apenas, instituir as diretrizes de atuação em 

torno do meio ambiente, mas sim obrigar determinados comportamentos. 

O primeiro desses princípios normativos é o do acesso eqüitativo aos recursos 

naturais, tendo em vista que a própria Constituição declara o meio ambiente como bem de uso 

comum do povo52, que representa, na verdade, a obrigação do direito ambiental de regular a 

utilização dos recursos naturais. Ou seja, o princípio do acesso eqüitativo consagra o direito à 

igualdade na utilização dos recursos, porém impõe ao direito ambiental o dever de 

regulamentar a referida utilização no intuito de evitar agressões ambientais desnecessárias 

e/ou inadmissíveis53. Portanto, tal princípio não permite a exploração ambiental desmedida54, 

                                                
50 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2004, p. 81. 
51 “A Constituição não configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas também de um dever ser”. HESSE, 
Konrad. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991, p. 15. 
52 Expressão utilizada no artigo 225 da Constituição Federal de 1988. 
53 Segundo Paulo Leme Machado “é preciso estabelecer a razoabilidade dessa utilização, devendo-se, quando a 
utilização não seja razoável ou necessária, negar o uso, mesmo que os bens não sejam atualmente escassos”. 
Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 44. 
54 Nesse sentido, a Declaração de Estocolmo de 1972, em seu princípio 5, afirmou que “os recursos não 
renováveis do globo devem ser explorados de tal modo que não haja riscos de serem exauridos e que as 
vantagens extraídas de sua utilização sejam partilhadas a toda a humanidade”.  
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o que seria de uma absoluta incoerência, tendo em vista que todo princípio tem por finalidade 

guiar determinada atuação, a qual jamais poderia ser, nesse caso, a degradação. 

Ressalta-se, entretanto, que o acesso eqüitativo proposto por este primeiro princípio 

pretende uma utilização igualitária em longo prazo, ou seja, o acesso deve permitir a 

utilização dos recursos pelas futuras gerações55, o que também foi previsto pelo art. 225 da 

Constituição. Sendo assim, a utilização deve ser sustentável, permitindo a defesa do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado das gerações que ainda estão por vir56. 

Para Luís Roberto Gomes, a sustentabilidade constitui um princípio, que foi por ele 

chamado de princípio do desenvolvimento sustentável57. Segundo o autor, o referido princípio 

foi consagrado pela Constituição quando esta previu o dever do Poder Público e da 

coletividade, de preservação ambiental em nome das presentes e futuras gerações. 

Quanto ao princípio da precaução, o presente trabalho, como afirmado anteriormente, 

pretende defender sua dupla perspectiva, considerando-o tanto um princípio geral do direito 

ambiental, como também um princípio constitucional implícito58. Isto porque, diante do dever 

imposto à coletividade e ao Poder Público, de defender e preservar o meio ambiente (art. 225, 

caput, da CF), deduz-se o dever de agir com precaução59.  

Assim como diante do dever de preservar os processos ecológicos essenciais, de 

preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, de definir os espaços 

territoriais a serem especialmente protegidos, de exigir, diante de obra ou atividade 
                                                
55 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 45. 
56 A preocupação com o futuro envolve inclusive o problema da produtividade, pois “há a consciência, hoje, de 
que a degradação ambiental, além de seus reflexos ecológicos, interfere na produtividade e, até mesmo, em 
alguns casos, na própria viabilidade do empreendimento”. BATISTA, Rosângela Pofahl. Água: perspectivas 
ambiental e agrária. In: LARANJEIRA, Raimundo. Direito agrário brasileiro. São paulo: LTr, 1999, p. 197.  
57 Princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente. Revista de direito ambiental, ano IV, vol. 16, 
out./dez. 1999, p. 179.   
58 Nesse sentido, v. GOMES, Luís Roberto. O ministério público e o controle da omissão administrativa. O 
controle da omissão estatal no direito ambiental. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2003, p. 188. 
59 Esse dever de agir com precaução representa uma postura ética do Estado, diante do meio ambiente, na medida 
em que a decisão baseia-se em uma incerteza. HAMMERSCHMIDT, Denise. O risco na sociedade 
contemporânea e o princípio da precaução no direito ambiental. Revista de direito ambiental, ano VIII, nº. 31, 
jul./set. 2003, p. 145. 
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potencialmente degradadora, estudo prévio de impacto ambiental, de controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco, de 

promover a educação ambiental e de proteger a fauna e a flora60, como foi previsto nos incisos 

do parágrafo primeiro do art. 225, fica, também, posto o dever de precaução, mesmo que de 

forma implícita.  

Entretanto, é sabido que mesmo diante de princípios como o da precaução e o da 

prevenção, os danos ambientais ocorrem, restando apenas, portanto, medidas de reparação. 

Sendo assim, o direito ambiental, amparado pela Constituição61, utiliza-se do princípio da 

reparação para exigir do poluidor que cumpra sua responsabilidade e repare os danos 

provocados. Ressalta-se, por fim, que o direito brasileiro prevê a responsabilidade objetiva 

para os danos ambientais, o que implica dizer que não é necessária a culpa62 para estabelecer a 

responsabilidade. 

2.4. Meio Ambiente e a Terceira Dimensão 

A análise do capítulo da Constituição destinado ao meio ambiente remete a algumas 

considerações: primeiro, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi erigido à 

categoria de direito fundamental63 e parece ser indisponível. 

                                                
60 Ressalta-se que as referidas incumbências do Poder Público representam, de acordo com o previsto no 
parágrafo primeiro do art. 225 da Constituição, instrumentos para assegurar a efetividade do direito ao meio 
ambiente. 
61 Constituição Federal, art. 225, § 3º: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados”. 
62 Lei 6938/81, art. 14 § 1º: “Sem obstar as penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 
independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, afetados por sua atividade”.  
63 Cabe aqui salientar, a título de exemplificação, que a Constituição italiana não faz referência expressa ao meio 
ambiente, o que faz com que o direito ao meio ambiente seja identificado pela norma constitucional referente ao 
direito à saúde. PUTTI, Pietro Maria, CAPILI, Giovanna. A responsabilidade por dano ambiental na Itália. 
Revista de direito privado, vol. 14, abril/jun. 2003, p. 61.  
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Sua natureza fundamental justifica-se pela importância e substância do direito ao meio 

ambiente, cujo reconhecimento iniciou-se com o segundo pós-guerra, momento em que as 

discussões voltam-se para a solidariedade e fraternidade entre os povos64. Eis a chamada 

terceira dimensão de direitos fundamentais. 

Tal dimensão caracteriza-se, principalmente, pela indeterminação dos sujeitos, pois a 

titularidade deixa de ser individual e passa a ser coletiva ou difusa, tendo como principal 

exemplo o direito ao meio ambiente65. Segundo Bonavides, os direitos de terceira dimensão 

voltados para a fraternidade, possuem como destinatário o gênero humano66. 

Essa perspectiva humanitária dos diretos de solidariedade propiciou sua consagração 

internacional, por meio de tratados e acordos entre nações soberanas, tendo em vista que o 

esforço necessário para a manutenção da paz, por exemplo, ou para a preservação ambiental 

passa a ser global e não mais isolado67. A consagração do meio ambiente como direito 

fundamental de terceira dimensão deve levar em conta também a impossibilidade de se tratar 

a natureza de forma fatiada, pois a noção integrada do meio ambiente é extremamente 

necessária para sua preservação68.  

                                                
64 Entretanto, Boaventura ao comentar os riscos internacionais da degradação ambiental afirma que “nada parece 
mais difícil que a construção da solidariedade neste domínio”. V. Pela mão de alice. O social e o político na 
pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 2003, p. 298. 
65 SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2003, p. 
54. 
66 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 523. 
67 Nota-se, por exemplo, o problema ambiental decorrente do crescimento populacional em todo mundo. Tendo 
em vista que, a partir de 1950 a população mundial passou de 2.5 bilhões para  6.1 bilhões de pessoas, e que as 
previsões demográficas indicam que nos próximos cinqüenta anos o aumento será de 2.8 bilhões, levando a um 
total de 8.9 bilhões de pessoas em todo mundo, a preocupação deixa de ser isolada e passa a ser universal. Isto 
porque esse crescimento demográfico implica em aumento no consumo dos recursos naturais e aumento na 
poluição gerada, cujos efeitos não serão também isolados. Outro exemplo dos impactos ambientais de efeito 
global é a mudança de temperatura, tendo em vista que quase toda atividade humana causa algum tipo de efeito 
climático, desde os gases emitidos pelos carros até os gases produzidos pelas indústrias provocam danos 
climáticos que ultrapassam qualquer barreira territorial. Nesse sentido, v. DRIESEN, David M. The economic 
dynamics of environmental law. Massachusetts: MIT Press, 2003, pp. 123-133.  
68 “La normativa constitucional se presenta como um intento de contemplar globalmente los distintos planos de 
incidencia de la temática ambiental, com plena consciencia de que la naturaleza representa continuum que no 
puede fraccionarse arbitrariamente”. LUÑO, Antonio Enrique Perez. Derechos humanos, estado de derecho y 
constitución. Madri: Tecnos, 1999, p. 467. 
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A exigência de cooperação internacional e de superação da tradição individual-

subjetivista, por meio do reconhecimento de direitos cuja titularidade não é individual, reflete 

a necessidade do direito assumir uma nova postura que o permita trabalhar com direitos 

transindividuais69. 

Perez Luño comenta a dificuldade de consagração do meio ambiente como direito 

fundamental e aponta como uma das causas o fato do art. 45 da Constituição espanhola, o 

qual prevê o direito de todos de desfrutar do meio ambiente adequado70, não ser uma norma 

prescritiva e sim uma norma descritiva. Tal situação é chamada pelo autor de dificuldade 

axiológica71. 

No entanto, o autor cita algumas decisões do Tribunal Constitucional Espanhol, nas 

quais a qualidade de vida é mencionada como elemento concretizador da preservação 

ambiental e, conseqüentemente, da dignidade da pessoa humana72. O instrumento 

hermenêutico utilizado pelo referido Tribunal foi assumir que a exigência constitucional da 

qualidade de vida possui conteúdo prescritivo73, forçando, dessa forma, o cumprimento do 

art. 45 da Constituição espanhola. 

A preocupação prescritiva do autor espanhol, quanto à natureza fundamental do direito 

ao meio ambiente, pode ser abrandada caso seja adotada a idéia de concretização normativa 

                                                
69 “O paradigma (modelo/modo de produção do direito) liberal-individualista-normativista está esgotado. O 
crescimento dos direitos transindividuais e a crescente complexidade social (re)clamam novas posturas dos 
operadores jurídicos”. STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Uma exploração 
hermenêutica da construção do direito. Porto Alegre: Livraria do advogado, 1999, p. 15. 
70 O artigo 45 da Constituição espanhola prescreve: “1. Todos tienen el derecho a disfrutar de um médio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos 
velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la 
vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para 
quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones 
penales o, en su caso, administrativas, asi como la obligación de reparar el daño causado”. 
71 LUÑO, Antonio Enrique Perez. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. Madri: Tecnos, 1999, 
p. 470. 
72 LUÑO, Antonio Enrique Perez. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. Madri: Tecnos, 1999, 
p. 471. 
73 LUÑO, Antonio Enrique Perez. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. Madri: Tecnos, 1999, 
p. 470. 
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proposta por Friedrich Müller. Assim, “a base decisória de uma sentença não estaria 

simplesmente no texto da norma, mas teria de ser elaborado em primeira mão pelo juiz”74. 

Müller propõe a distinção entre texto e norma, demonstrando que a literalidade de uma 

prescrição é apenas o ponto de partida para uma atividade concretizadora, pois enquanto o 

texto da norma serve como um programa da norma, a normatividade provém de dados 

extralingüísticos75.  

Sendo assim, a norma é construída pelo intérprete76 durante a atividade de 

concretização, tendo em vista que o texto funciona como uma matéria bruta a ser lapidada, 

sendo o produto final desse trabalho a construção de uma norma de decisão. Momento em que 

a concretização do direito é alcançada77. 

Esse parece ter sido o caminho hermenêutico escolhido pela corte espanhola, ao 

assumir que diante do texto consagrador do direito ao meio ambiente, não era possível extrair 

diretamente a obrigação de preservação ambiental. O Tribunal partiu, então, para uma atitude 

concretizadora. Informou, assim, que o direito previsto no art. 45 impunha a qualidade de 

vida como dever a ser cumprido e, ainda ressaltou esta qualidade exigida como elemento para 

efetivação da dignidade da pessoa humana.  

Portanto, o Tribunal Constitucional espanhol desenvolveu a concretização do direito, 

na medida em que partindo do texto do art. 45 da Constituição, construiu a norma decisória 

que consagra o direito ao meio ambiente como direito fundamental, tendo em vista a 

                                                
74 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997, p. 185. 
75 Métodos de trabalho do direito constitucional. São Paulo: Max Limonad,  2000, p. 53. 
76 Humberto Ávila também ressalta o papel do intérprete na construção dos significados. Alerta, assim, o autor, 
que o intérprete não deve ser entendido como aquele que irá transmitir o significado, tendo em vista que ele 
constrói versões com base na linguagem. Nesse sentido, v. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos 
princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2004, pp. 23-26. 
77 “A concretização implica um caminhar do texto da norma para a norma concreta (a norma jurídica), que não é 
ainda, todavia, o destino a ser alcançado; a concretização somente se realiza em sua plenitude no passo seguinte, 
quando é definida a norma de decisão, apta a dar solução ao conflito que consubstancia o caso concreto”. 
GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 25. 
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interpretação dada à qualidade de vida como instrumento da dignidade da pessoa humana. 

Tendo como etapa final da atividade concretizadora a formulação das decisões que atestam o 

direito fundamental ao meio ambiente. 

Diante de tais considerações, a preocupação quanto à falta de um conteúdo prescritivo 

do artigo da Constituição espanhola, o qual prevê o direito ao meio ambiente, torna-se 

desnecessária, assim como, a possível utilização deste mesmo argumento para a realidade 

constitucional brasileira também seria inadequada.  

Isto porque o texto do art. 225 da Constituição brasileira78 pode, para alguns, não 

transmitir de imediato a obrigatoriedade79 da preservação ambiental, porém, a norma 

resultante de uma atividade interpretativa, a partir do referido texto, impõe o dever de 

cumprimento, no intuito de promover uma sadia qualidade de vida. 

Percebe-se, ainda, que o texto do art. 225 fala expressamente sobre o dever de 

preservação imposto tanto ao Poder Público como também à coletividade. Sendo assim, é 

possível extrair do referido programa, se assim for desejado, uma prescrição normativa clara: 

o dever constitucional de proteção ambiental. 

Nesse sentido, o fato de ter sido denominado pela Constituição como bem de uso 

comum do povo, significa que pertence a toda sociedade e não a indivíduos em separado. Ao 

ser qualificado como bem essencial à qualidade de vida, sugere que na sua ausência torna-se 

impossível uma vida de boa qualidade.  

                                                
78 O art. 225, caput, da CF de 1988 prevê: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 
79 Cabe aqui ressaltar a indagação feita por Dworkin: “obrigação é apenas um termo técnico que significa apenas 
o que é enunciado pela lei? Ou obrigação jurídica tem algo a ver com a obrigação moral?”. V. DWORKIN, 
Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 23. 
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Portanto, a defesa e a preservação do meio ambiente por parte do Poder Público 

deixaram de ser faculdade, passando a categoria de dever.  Ou seja, o referido Poder passa a 

atuar em defesa do ambiente não por capricho, mas porque assim determina o texto maior. 

É possível afirmar que, caso não haja uma reflexão por parte de todos, tanto poder 

público como coletividade, acerca da conduta a ser tomada diante da preservação, 

manutenção e equilíbrio deste patrimônio conjunto que é o meio ambiente, ou seja, da própria 

vida, as conseqüências serão desastrosas e em grande parte imprevisíveis80. Isto porque, 

muitas vezes uma simples alteração, aparentemente isolada, desencadeia uma série de outras, 

cujos efeitos não podem ser previstos a priori. 

Tal conduta deve ser amplamente discutida, principalmente porque com a mudança 

dos paradigmas tradicionais do direito81, a mobilização coletiva torna-se cada vez mais 

comum. Por outro lado, apesar de estar previsto desde a constituição de 1988, o direito ao 

meio ambiente apenas recentemente passou a compor a lide como objeto principal desta e 

como interesse primordial de todos. Para tanto torno a afirmar: a concepção formalista do 

direito mostra-se insuficiente e ineficaz. 

É diante desta realidade que o equilíbrio entre livre iniciativa e meio ambiente, 

atuando este último, em certas ocasiões como um limite à referida liberdade, passa a ser 

essencial na aplicação da justiça e preservação ambiental, como instrumento viável para o 

alcance da pretendida relação de equilíbrio entre atividade econômica e preservação 

ambiental, o que vai ser aqui analisado sob a perspectiva da licença ambiental. Esta discussão 

                                                
80 Boaventura definiu bem a angústia quanto ao rumo que o meio ambiente possa vir a tomar no século XXI 
quando afirmou que “uma reflexão cada vez mais aprofundada sobre os limites do rigor científico combinada 
com os perigos cada vez mais verossímeis de uma catástrofe ecológica ou da guerra nuclear fazem-nos temer que 
o século XXI termine antes de começar”. Um discurso sobre as ciências. Porto: Edições afrontamento, 2002, p. 
06. 
81 A redução de complexidade proveniente do paradigma dominante, expressão de Boaventura, não comporta o 
pluralismo característico do paradigma emergente. Como exemplo de problematização trazido pelo paradigma 
emergente, tem-se a dimensão difusa de certos direitos. Nesse sentido, v. Um discurso sobre as ciências. Porto: 
Edições afrontamento, 2002, passim. 
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vem sendo travada por meio da teoria da proporcionalidade, mais especificamente, por meio 

de uma ponderação entre princípios normativos. 

Isto porque, em virtude da textura aberta82 da Constituição, muitas normas não 

receberam tratamento “especial”, no sentido de ter sua aplicação detalhada, apresentando-se 

como princípios de conteúdo indeterminado a priori, cuja aplicação mostra-se variável, e não 

como regras detentoras de um baixo grau de indeterminação. Tal indeterminação 

principiológica seria a causa de eventuais colisões. 

Neste contexto de abertura constitucional foi introduzido, pela maior parte da doutrina, 

o princípio do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como direito 

fundamental protetor de um bem pertencente a um número indeterminado de pessoas, 

portanto, carecedor de uma interpretação que seja capaz de solucionar os conflitos de um 

plano além do interindividual. Entretanto, a perspectiva adotada nesta dissertação será a de 

que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto pelo art. 225 da 

Constituição Federal, pode ser considerado uma regra e não um princípio, ou seja, sua 

classificação normativa merece algumas observações, o que será melhor abordado no próximo 

capítulo.  

A dificuldade em trabalhar com o meio ambiente talvez esteja no fato de que o 

referido direito não comporta o entendimento de direito subjetivo público, tendo em vista sua 

dimensão difusa. Sendo assim, a perspectiva subjetivista diante dos direitos fundamentais não 

parece muito adequada, tornando preciso trabalhar com a idéia de valor no âmbito do direito 

constitucional. Para tanto, é preciso aceitar que os direitos fundamentais pertencem a uma 

                                                
82 “A textura aberta do direito significa que há, na verdade, áreas de conduta em que muitas coisas devem ser 
deixadas para serem desenvolvidas pelos tribunais ou pelos funcionários, os quais determinam o equilíbrio, à luz 
das circunstâncias, entre interesses conflitantes que variam em peso, de caso para caso”. HART, Herbert L. A. O 
conceito de direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2001, p. 148. 
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ordem objetiva de valores83 e que de fato existe uma constituição material84. Portanto, torna-

se pertinente uma interpretação valorativa, capaz de superar a literalidade do texto, o que não 

implica numa atitude subjetiva do operador, mas sim numa operação objetiva que utiliza os 

valores consagrados pelo sistema jurídico constitucional85.  

A superação da literalidade legal não implica assumir que os direitos fundamentais 

estão, em sua totalidade, expressos por meio de princípios, tendo em vista a alta 

indeterminação característica destes últimos, afastando-se, assim, a possibilidade de regras 

consagradoras de tais direitos. Portanto, afirmar que o direito ao meio ambiente é produto de 

uma regra constitucional não representa um demérito, nem tampouco significa não ser 

necessária uma interpretação valorativa das normas constitucionais. Assim, a superação do 

modo literal de interpretar o direito não é possível apenas no âmbito dos princípios, sendo 

uma necessidade também quando a relação analisada envolve regras, tema que passará a ser 

analisado em breve. 

O argumento de que obter a licença ambiental é um direito subjetivo, por exemplo, 

identifica-se com o pensamento liberal, quando os direitos fundamentais representavam a 

garantia dos interesses individuais por meio de uma postura negativa do Estado. No entanto, o 

meio ambiente é um direito de interesse universal, dotado de uma alta carga valorativa, que 

deve ser constantemente preservado e principalmente poupado de novos danos. 

Assim, quando se reconhece a carga valorativa presente na dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais, está se admitindo que os direitos fundamentais devem possuir uma 

eficácia não apenas individual, mas, principalmente, uma eficácia social, o que não significa 

                                                
83 De acordo com Perez Luño, “en su significación axiológica objetiva los derechos fundamentales representan el 
resultado del acuerdo básico de las diferentes fuerzas sociales, logrado a partir de relaciones de tensión y de los 
conseguientes esfuerzos de cooperación encaminados al logro de metas comunes”. Los derechos 
fundamentales. Madri: Tecnos, 1998, pp. 20-21. 
84 KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha. Os (des ) caminhos de um 
direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 77.  
85 Nesse sentido afirma Andréas Krell que “de qualquer maneira, fica evidente que a superação constitucional do 
normativismo positivista somente pode funcionar através da impregnação do ordenamento jurídico por uma 
ordem axiológica”. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha. Os (des) caminhos de um 
direito constitucional comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 83.  
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sua inclusão no rol dos direitos sociais, pois representam a consagração de valores de uma 

determinada comunidade86.  

Afirmar que o direito ao meio ambiente é um direito fundamental significaria, de 

acordo com a concepção formalista, que foi nomeado pela Constituição e que recebeu desta 

uma maior atenção, como por exemplo integrar o rol formal dos direitos fundamentais, torná-

lo imutável ou de difícil alteração, o que parece não ter acontecido. Por outro lado, analisando 

sob uma perspectiva material, o direito ao meio ambiente foi consagrado pela Constituição 

por fazer parte da ideologia do Estado a que pertence, principalmente no que diz respeito ao 

valor da solidariedade, estando, portanto, de acordo com os valores e princípios 

constitucionais, dentre eles o da solidariedade. 

Este mesmo valor da sociedade, consagrado pela norma constitucional do art. 3°, 

inciso I, orienta a necessidade de se estabelecer diálogos entre os direitos fundamentais. Seria 

assim responsável pela inclusão ou promoção do exercício do direito sob uma perspectiva 

solidária o que, entretanto, merece alguns esclarecimentos teóricos. 

                                                
86 Nesse sentido: “Pretende-se, sim, fazer ver que os direitos fundamentais não podem ser pensados apenas do 
ponto de vista dos indivíduos, enquanto faculdades ou poderes de que estes são titulares, antes valem 
juridicamente também do ponto de vista da comunidade, como valores ou afins que esta se propõe prosseguir”. 
ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Coimbra: 
Almedina, 1998, pp. 144-145. Também no mesmo sentido afirma Hesse que “como elemento da ordem objetiva, 
os direitos fundamentais constituem bases da ordem jurídica da coletividade”. Elementos de direito 
constitucional da república federal da Alemanha. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1998, p. 239. 



3. Bases Teóricas para Diálogo entre Direitos Fundamentais 

3.1. À Guisa de Esclarecimento 

Os direitos fundamentais não mais são tidos como ilimitados ou absolutos; essa é uma 

discussão superada. Por outro lado, a doutrina passou a discutir as possibilidades de limitação 

a tais direitos e, conseqüentemente, vem adotando algumas posturas teóricas que favorecem 

ou justificam as restrições impostas. A preocupação parece ser, de fato, não permitir um 

exercício autoritário dos preceitos fundamentais, demonstrando, portanto, que a flexibilização 

não é uma agressão aos direitos, e sim uma necessidade. 

Essa necessidade seria decorrência natural do não isolamento dos direitos 

fundamentais, ou seja, do fato de que estes direitos não existem de forma isolada, mas sim de 

forma relacionada. Portanto, tanto a previsão constitucional dos direitos fundamentais 

individuais, dispostos em um rol formal, exige a comunicação e inter-relação entre os direitos 

- a exemplo da propriedade privada e sua função social - como também se exige tal 

sistematicidade para com os direitos dispersos ao longo do texto constitucional, cujo exemplo 

é o tema da presente dissertação: o contorno dado pelo direito ao meio ambiente ao direito à 

liberdade de iniciativa. 

Diante deste contexto de comunicação entre direitos fundamentais, o princípio da 

proporcionalidade vem sendo utilizado como instrumento hermenêutico de restrições 

decorrentes dos encontros daqueles direitos diante de circunstâncias fáticas que exigem 

flexibilização. Sua atuação teve início na esfera administrativa, no intuito de conter a 

intervenção da Administração na esfera dos direitos individuais, passando, posteriormente, a 



 

 

63 

servir como forma de limitação constitucional em geral, independente do caráter subjetivo dos 

direitos.  

Todavia, a utilização da proporcionalidade como meio de permitir limitações 

razoáveis e suportáveis é mais freqüente quando o cenário envolve uma colisão entre direitos 

fundamentais, distanciando-se da hipótese de limitação imanente. Isto porque a teoria da 

ponderação se propõe a pôr fim ao conflito estabelecido diante dos fatos, utilizando, para isso, 

uma solução tida como proporcional a partir da análise de alguns critérios à luz dos princípios 

envolvidos, diferentemente do que propõe a teoria da imanência. 

Entretanto, o que faz intitular o presente capítulo de bases teóricas para o diálogo 

entre direitos fundamentais é a crença de que a teoria da colisão não permite o referido 

diálogo, enquanto este parece concretizar-se no âmbito da limitação imanente. Isto porque, 

apesar da afirmação de que o conflito entre os princípios decorre de circunstâncias fáticas, 

portanto, no plano abstrato os mesmos princípios convivem harmonicamente, a teoria da 

colisão parece precisar interromper qualquer indício de diálogo entre tais normas, para então 

estabelecer uma decisão ponderada. 

A própria idéia de colisão transmite uma noção de oposição que dificulta o 

estabelecimento de um diálogo entre princípios, exigindo, assim, que o intérprete proceda a 

uma ponderação para permitir a melhor escolha possível entre os direitos envolvidos no caso. 

Nesse sentido, pretende-se aqui, partindo de uma análise da proporcionalidade e da 

distinção feita entre regras e princípios, demonstrar que a relação estabelecida entre o direito 

ao meio ambiente e a livre iniciativa não constitui uma colisão, e sim um caso de limitação 

constitucional imanente. Sendo assim, esta relação de limitação permite um diálogo entre tais 

direitos, ao estabelecer que o exercício da livre iniciativa requer a defesa ambiental. Portanto, 

ambos os direitos operam juntos na concretização da solidariedade constitucional. 
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A razão de defender esta tese é a necessidade de criar uma esfera de diálogo entre os 

direitos, permitindo, assim, que a comunicação entre eles ocorra, tendo em vista que a teoria 

da proporcionalidade não parece favorecer esse tipo de relacionamento entre os preceitos 

constitucionais. 

Entretanto, a discussão em torno do princípio da proporcionalidade requer, 

primeiramente, a apreciação do conceito de princípio1 e sua conseqüente distinção quanto às 

regras jurídicas. Sendo assim, o presente trabalho assumiu como referência a diferenciação 

entre regras e princípios proposta por Robert Alexy, tida por ele como a mais importante 

distinção para a teoria dos direitos fundamentais, acarretando sérias conseqüências para a 

teoria dos limites, da qual faz parte o próprio princípio da proporcionalidade2.  

O intuito é demonstrar que, segundo a distinção entre espécies normativas, o direito ao 

meio ambiente pode ser interpretado como regra, que por sua vez densifica o princípio da 

livre iniciativa. Portanto, a hipótese de colisão entre tais direitos não seria possível. Por outro 

lado, os critérios apresentados para diferenciar uma regra de um princípio não parecem 

suficientes para justificar tal dicotomia. 

Diante de tal insuficiência, propõe-se perceber a relevância de interpretação voltada 

para a norma e não apenas para o texto normativo, provocando, dessa forma, um diálogo entre 

as normas independentemente de sua classificação como regra ou princípio. Assim, ao 

interpretar o artigo que prevê o direito ao meio ambiente, é possível perceber que a norma 

referente a tal dispositivo impõe uma obrigação, cuja flexibilização diante da livre iniciativa 

                                                
1 Bonavides analisa a postura adotada por Alexy quanto à relação entre a teoria dos princípios e o princípio da 
proporcionalidade, afirmando que o autor não deixa dúvidas de que “o caráter de princípio implica o de 
proporcionalidade e vice-versa”. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 
1998, p. 364. 
2 O autor afirma que a distinção entre regras e princípios representa a chave para resolver os principais 
problemas surgidos no âmbito dos direitos fundamentais. V. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: 
Centro de estudios constitucionales, 1997, p. 81. Ronald Dworkin também fez referência à distinção entre regras 
e princípios. Para ele, enquanto as regras são aplicadas à maneira do tudo-ou-nada, os princípios possuem a 
dimensão do peso ou importância. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, pp. 39-41.  
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não poderia ser admitida de acordo com a teoria da limitação imanente, tendo em vista a 

relação estabelecida entre o referido dispositivo e o que prevê a liberdade em questão.   

A primeira parte do presente capítulo pretende abordar a diferença entre regra e 

princípio, no intuito de demonstrar a possibilidade do direito ao meio ambiente assumir a 

natureza de regra constitucional, quando adotada como relevante à referida classificação, o 

que já afastaria de logo a possibilidade de uma colisão deste com o direito à livre iniciativa.  

Por outro lado, pretende, também, demonstrar que independente da referida 

classificação normativa, a norma constitucional que prevê o direito ao meio ambiente leva à 

consideração que o respectivo direito atua como limite imanente à liberdade de iniciativa, 

tendo em vista a interpretação dada aos dispositivos responsáveis por ambas as previsões. Tal 

apreciação ocorrerá à luz do exemplo de imanência da propriedade privada e sua função 

social. Eis o diálogo proposto. 

3.2. Entre Regras e Princípios 

Ao tratar da distinção entre regras e princípios, Robert Alexy alerta que ambos são 

normas, pois implicam em um dever-ser. Conseqüentemente, a análise passa a ser sobre tipos 

de normas3, não havendo, portanto, contraposição entre regras e princípios em razão de 

constituírem espécies de um gênero4. Entretanto, para efetuar a distinção entre os referidos 

tipos normativos é preciso analisar alguns critérios apresentados pelo autor.  

O primeiro seria o da generalidade. De acordo com este critério, os princípios possuem 

um alto grau de generalidade, enquanto as regras possuem um grau relativamente baixo5. Isto 

                                                
3 Segundo Ruy Samuel Espíndola “devido aos acréscimos teórico-analíticos de Dworkin e Alexy, pacificou-se a 
distinção entre regras e princípios como espécies do gênero norma de direito”. Conceito de princípios 
constitucionais: elementos teóricos para uma formulação dogmática constitucionalmente adequada. São 
Paulo: Revista dos tribunais, 1998, p. 61.  
4 Alexy alerta para o fato de que a diferença entre regras e princípios não seria apenas gradual mais também 
qualitativa. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de estudios constitucionales, 1997, p. 86. 
5 Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de estudios constitucionales, 1997, p. 83. 
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porque, as regras são editadas para regular uma situação jurídica determinada, enquanto os 

princípios possuem uma aplicação indefinida6. 

Sendo assim, Alexy apresenta como exemplo de princípio a norma que garante a 

liberdade religiosa e, uma norma que previsse o direito de todo preso converter outros presos 

seria uma norma com baixo grau de generalidade, portanto, uma regra. 

Entretanto, é recomendável analisar as críticas feitas por Humberto Ávila no que diz 

respeito ao referido critério. Afirma o autor que a diferenciação feita entre regras e princípios 

por meio do critério hipotético-condicional mostra-se frágil, na medida em que a forma de 

exteriorização do dispositivo não determina, a priori, o modo pelo qual a conduta será 

regulada. Portanto, estaria havendo uma confusão entre dispositivo e norma. Alerta ainda que, 

o intérprete possui liberdade para, usando da argumentação, atribuir intensidade ou não à 

finalidade a ser alcançada. Assim, as normas podem assumir ora a feição de regras, ora a 

feição de princípios7. 

Assumir que as regras são normas dotadas de baixa generalidade não implica afirmar 

que tais normas não necessitam de uma interpretação construtiva, bastando para sua aplicação 

que sejam interpretadas literalmente. Nesse sentido, é preciso ressaltar mais uma vez a 

importância da distinção entre enunciado e norma, ou entre texto e norma, como propõe 

Muller8, pois esta necessidade é normativa, de uma forma geral, independentemente de tratar 

de regras ou princípios. 

Sendo assim, até mesmo a mais simples das regras constitucionais necessita de uma 

interpretação no intuito de construir-se a norma referente àquele dispositivo. Ou seja, a 

aparente simplicidade ou, utilizando as palavras de Alexy, a baixa generalidade inerente às 

regras não afasta a necessária interpretação normativa destes dispositivos. 

                                                
6 ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais: elementos teóricos para uma 
formulação dogmática constitucionalmente adequada. São Paulo: Revista dos tribunais, 1998, p. 64. 
7 Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 33.  
8 Nesse sentido, v. Métodos de trabalho do direito constitucional. São Paulo: Max Limonad , 2000. 
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O segundo critério apontado por Alexy seria a determinação, pois enquanto os 

princípios determinam que algo seja realizado na maior medida do possível, tanto quanto às 

possibilidades jurídicas como também quanto às possibilidades reais, as regras só podem ser 

cumpridas integralmente. Tal critério é identificado pelo autor como decisivo para a distinção 

proposta.  

Ávila também se opõe a este critério, pois mais uma vez afirma ser necessária a 

distinção entre enunciado e norma, acrescentando, porém, que independente de ser uma regra 

ou um princípio, qualquer enunciado prescritivo mostra-se vago. Ressalta ainda, que assim 

como a aplicação das regras requer uma interpretação também dos princípios que a elas dizem 

respeito, os princípios, normalmente, precisam ser complementados por regras para a 

aplicação9.  

Essa parece ser a situação que envolve a livre iniciativa e o meio ambiente, pois se a 

liberdade de iniciativa for considerada um princípio, sua aplicação requer a observação dos 

princípios elencados pelo mesmo dispositivo que prevê a referida liberdade, como condição 

para o exercício daquele direito. Entre tais princípios encontra-se a defesa do meio ambiente, 

cuja aplicação envolve a apreciação do art. 225 da Constituição, responsável pela consagração 

do direito ao meio ambiente, que pode ser considerado uma regra constitucional. 

Ou seja, se o direito ao meio ambiente for considerado como uma regra constitucional 

e não um princípio, sua posição diante do direito à liberdade de iniciativa será de 

complementação e não de oposição.  Entretanto, a relação de complementação entre os 

dispositivos citados pode ocorrer independente da classificação dada a eles, pois a aplicação 

do princípio da livre iniciativa requer a interpretação do direito ao meio ambiente. Ou seja, 

interpretar normas exige relacioná-las, e não categorizá-las de forma incomunicável, sejam 

elas regras ou princípios, ou simplesmente normas. 

                                                
9 Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2004, pp. 
39-40. 
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Voltando a Alexy, o fato dos princípios poderem ser efetuados em graus distintos, 

diferentemente do que ocorre com as regras, fez com que fossem denominados de mandados 

de otimização, pois não possuem mandados definitivos, mas apenas prima facie, o que 

implica dizer que sofrerão uma otimização diante das possibilidades fáticas10. 

Entretanto, todo enunciado parece ser um mandado prima facie. Isto porque a clareza, 

quanto à ordem normativa dos dispositivos, é obtida a partir do ato de interpretação. Sendo 

assim, tanto os princípios como também as regras, possuem uma ordem prima facie que 

requer uma interpretação, inclusive dos fatos, no sentido de alcançar a norma que lhe diz 

respeito. 

Josef Esser ressalta que aparentemente a aplicação do direito é um simples ato de 

dedução, no qual ocorre a subsunção da circunstância de fato à norma apropriada. Entretanto, 

afirma o autor que antes de se chegar à conclusão resultante do procedimento dedutivo, é 

preciso observar dois juízos precedentes: se e como seria necessário regulamentar o conflito a 

ser decidido, e sua pertinência a uma norma. Sendo assim, Esser afirma serem necessárias 

pré-reflexões e valorações acerca da situação de fato11. 

Também no sentido de ressaltar a relevância da interpretação dos fatos, pronunciou-se 

Eduardo Rabenhorst, afirmando que o senso comum leva a crer que um “fato” é algo 

indiscutível. Assim, esta posição acerca dos fatos estaria baseada na idéia de que os fatos 

independem do observador12. Entretanto, “não é difícil compreender que na qualificação dos 

fatos existe um ‘círculo hermenêutico’ que condiciona mutuamente a interpretação dos fatos e 

a interpretação das regras”13. 

                                                
10 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de estudios constitucionales, 1997, 
p. 99.  
11 Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto. Camerino: Scientifiche, 
1983, p. 25. 
12 A interpretação dos fatos no direito. Anuário dos cursos de pós-graduação em direito, nº. 12, 2002. Recife: 
Universidade Federal de Pernambuco/CCJ, p. 193. 
13 RABENHORST, Eduardo Ramalho. A interpretação dos fatos no direito. Anuário dos cursos de pós-
graduação em direito, nº. 12, 2002. Recife: Universidade Federal de Pernambuco/CCJ, p. 204. 



 

 

69 

Assim, identificar um dispositivo como regra constitucional não implica 

necessariamente facilidade em adequá-la a um caso concreto, assim como não significa que 

todos a interpretarão da mesma forma. Um bom exemplo da dificuldade em distinguir regras e 

princípios é a idéia proposta nesta dissertação, pois ao contrário da maior parte da doutrina, 

que considera o direito ao meio ambiente (art. 225 da Constituição) um princípio alegando sua 

indeterminação, o presente trabalho interpreta o referido direito como regra, nos termos 

propostos por Alexy. 

No Epílogo à teoria dos direitos fundamentais, Alexy reafirma que os princípios são 

normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida do possível14. Seguindo este 

entendimento, a doutrina nacional apresenta, entre outras, a conceituação de princípio dada 

pelo próprio Humberto Ávila: “normas finalísticas, que exigem a delimitação de um estado 

ideal de coisas a ser buscado por meio de comportamentos necessários a essa realização”15.  

Nesse sentido, a delimitação dessas normas finalísticas não ocorreria arbitrariamente, 

tendo em vista que as restrições necessárias à realização de tais normas, de natureza 

principiológica, obedecem a critérios de proporcionalidade, vinculados às possibilidades 

fáticas e jurídicas.   

A diferença entre regras e princípios fez gerar um debate entre Hart e Dworkin, na 

medida em que este último acusou aquele de considerar o direito formado apenas por regras, 

ignorando, dessa forma, os princípios jurídicos. Tal acusação levou Hart a analisar o que foi 

acusado de ignorar, ressaltando dois critérios capazes de distinguir as regras dos princípios. O 

primeiro desses dois critérios seria uma questão de grau, tendo em vista que, 

os princípios são, relativamente às regras, extensos, gerais ou não específicos, no 
sentido de que, com freqüência, aquilo que pode ser encarado como um número de 
regras diferentes pode ser apontado como exemplificações ou ilustrações de um 
único princípio16.  
 

                                                
14 Revista Española de derecho constitucional, ano 22, nº. 66, set./dez. 2002, p. 26. 
15 Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 
72.  
16 HART, Herbert. O conceito de direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian,  2001,  p. 322. 
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Já o segundo critério diz respeito ao fato dos princípios contribuírem para a 

justificação das regras, tendo em vista fazerem referências a objetivos, finalidades, direito ou 

valor17.  

O primeiro critério apresentado por Hart parece reforçar um dos argumentos de Alexy, 

que seria a generalidade própria dos princípios e ausente no âmbito das regras. Todavia, para 

este último autor, a distinção entre regras e princípios torna-se evidente nos casos em que as 

primeiras conflitam e os segundos colidem. Isto porque, diante de um conflito de regras, a 

solução será introduzir uma cláusula de exceção em uma das regras, ou declarar uma delas 

inválida.  

Na hipótese de não ser possível adotar uma regra de exceção para pôr fim a um 

conflito entre duas regras, a solução será invalidar uma delas. Porém, qual das duas? Pode-se 

optar em resolver aplicando regras como lex posterior derogat legi priori e lex specialis 

derogat legi generali, ou, identificando a importância das regras envolvidas no caso em 

questão. Em ambas as situações, a decisão refere-se à validade das regras18.   

Como exemplo de conflito entre regras, cuja solução se dá por meio de uma cláusula 

de exceção, Alexy propõe a hipótese em que uma regra proíbe a saída da sala antes do sino 

tocar, e outra ordena a saída em caso de alarme de incêndio. Sendo assim, se soasse o alarme 

e não o toque de saída, estaríamos diante de um caso de contradição entre dois juízos de 

dever-ser, para o qual a solução seria a introdução de uma cláusula de exceção à primeira 

regra, cuja previsão seria a hipótese de incêndio19. 

                                                
17 HART, Herbert. O conceito de direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian,  2001,  p. 322. 
18 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de estudios constitucionales, 1997, 
p. 88. 
19 Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de estudios constitucionales, 1997, p. 88. 
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Já a colisão de princípios, exige para sua solução que um dos princípios ceda em 

relação ao outro20, o que não implica em invalidar um deles, mas sim em efetuar uma 

ponderação21, utilizando como instrumento o princípio da proporcionalidade, identificado por 

Bonavides como um princípio essencial da Constituição22. É possível afirmar existir um dever 

de proporcionalidade23 diante de uma colisão, em virtude da necessidade de analisar o peso 

dos princípios envolvidos. 

A necessidade de impor uma restrição a um dos princípios envolvidos, no intuito de 

otimizar a efetivação do outro depois de efetuada a análise de ponderação, não representa, em 

tese, a formulação de uma regra de exceção, como ocorre entre as regras. 

Sendo assim, quando dois princípios encontram-se em uma situação de colisão, as 

condições fáticas indicarão qual o princípio portador de maior peso diante do caso em análise, 

o que não representa uma análise quantitativa, pois, como afirmou Larentz, não se tratam de 

grandezas mensuráveis24, e nem implica na invalidação de um dos princípios25. Nesse sentido, 

são necessárias razões suficientes para que um dos princípios prevaleça em relação ao outro. 

Ou melhor, é necessário analisar a postura dos dois princípios diante do que Alexy chama de 

condições de precedência26. 

                                                
20 “Em caso de conflito, se se quiser que a paz jurídica se restabeleça, um ou outro direito (ou um dos bens 
jurídicos em causa) tem que ceder até certo ponto perante o outro ou cada um entre si”. LARENZ, Karl. 
Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997, p. 575.  
21 “Cuando se trata de la aplicación de los principios constitucionales (en especial de principios que establecen 
derechos), se argumenta, a veces, que la operación de la subsunción no es adecuada y que debe sustituirse por 
otra operación denominada ponderación” (grifo do autor). MORESO, José Juan. Conflictos entre principios 
constitucionales. In: CARBONELL, Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Madri: Trotta, 2003, p. 100. 
22 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 360. 
23ÁVILA, Humberto Bergmann. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de 
proporcionalidade. Revista de direito administrativo, nº. 215, jan./mar. 1999, p. 158. 
24 Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997, p. 575. 
25 “Diferentemente das regras, dois ou mais princípios podem se compor e incidir sobre um mesmo fato. Ocorre 
que, na aplicação dos princípios, procede-se a uma ponderação de bens, atuando os dois princípios no caso 
concreto, com pesos distintos, sem que um retire a validade do outro”. SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio 
da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Limites e possibilidades. Rio de 
Janeiro: Lumen juris, 2004, p. 15. 
26 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de estudios constitucionales, 1997, 
p. 93. 
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No intuito de exemplificar uma situação de colisão entre princípios solucionada pela 

ponderação, torna-se pertinente a análise do caso Lebach. Uma pessoa que havia sido 

condenada como cúmplice do assassinato de quatro soldados sente-se agredida em seu direito 

fundamental de proteção à personalidade, na medida em que uma emissora de televisão 

pretende transmitir um documentário intitulado “O assassinato de soldados em Lebach”.  

Eis a tensão estabelecida entre a proteção da personalidade e a liberdade de 

informação. Perceba que o primeiro princípio, considerado isoladamente, levaria à proibição 

da veiculação do documentário, enquanto o segundo, assim também considerado, levaria à 

permissão. Tais normas são completamente válidas e nenhuma delas possui uma precedência 

absoluta sobre a outra, portanto, o confronto entre as duas propõe a colisão27. 

Em situações como estas, o Tribunal vê-se obrigado a decidir com base nas 

circunstâncias do fato. Quanto ao caso Lebach, o Tribunal decidiu proibir a transmissão do 

documentário, por entender que a repetição de tais informações, tendo em vista que não são 

atuais, poriam em perigo a ressocialização do autor, estabelecendo, assim, a precedência da 

proteção à personalidade em relação ao direito à informação. Portanto, o princípio da 

personalidade, diante do caso, apresentou maior peso28 em relação ao princípio da liberdade 

de informação29. 

Ressalta-se, assim, que é possível chegar à mesma decisão sem, contudo, precisar 

identificar uma colisão, bastando, portanto, afirmar que o direito à liberdade de informação, 

como todo direito fundamental, possui alguns limites, dentre eles o respeito à personalidade 

das pessoas. Dessa forma, estabelece-se o diálogo entre os direitos, ao contrário de envolvê-

                                                
27 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de estudios constitucionales, 1997, 
p. 96. 
28 Como bem saliente Gustavo Ferreira, em outro caso de colisão entre os princípios da personalidade e da 
liberdade de imprensa é possível que este último prevaleça sobre o primeiro, acentuando, assim, que a 
prevalência de um princípio em detrimento do outro, nos casos de colisão, está vinculada às circunstâncias do 
caso em apreço. Portanto, a regra formulada pela ponderação é restrita à situação fática em análise no momento. 
O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Limites e 
possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2004, p. 16. 
29 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de estudios constitucionales, 1997, 
p. 97. 
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los em uma situação de oposição. Ou seja, a análise necessária diz respeito ao âmbito de 

proteção do direito à liberdade de informação, percebendo, assim, se sua consagração permite 

ofensas à personalidade das pessoas, por exemplo. 

Entretanto, ressalta Alexy, que enquanto os conflitos entre regras são solucionados 

tendo por base a dimensão da validade, as colisões entre princípios são resolvidas na 

dimensão do peso30, o que ao final constitui de fato a diferença conceitual entre as duas 

espécies normativas analisadas, embora existam posicionamentos que contestam a 

impossibilidade das regras serem ponderadas31. 

Nesse sentido, Dworkin parece confirmar o posicionamento de Alexy ao afirmar que 

as regras são aplicadas à maneira do “tudo-ou-nada”, enquanto os princípios são aplicados 

tendo em vista a dimensão do peso e da importância32. Sendo assim, diante de um conflito 

entre regras, uma delas deverá ser afastada do ordenamento, pois é inválida33, o que não 

ocorre quando da colisão entre dois princípios. 

Todavia, Hart fez uma consideração a respeito deste posicionamento de Dworkin que 

deve ser ressaltada. Afirma o autor que é possível ocorrer uma situação em que duas regras 

são aplicáveis ao mesmo caso concreto, sendo uma delas considerada mais importante. Assim,  

uma regra que seja superada em concorrência com uma regra mais importante num 
caso dado, pode, tal como um princípio, sobreviver, para determinar o resultado em 
outros casos, em que seja julgada como sendo mais importante do que outra regra 
concorrente34. 
 
 

A observação feita por Hart faz questionar o critério apontado por Alexy como 

decisivo para distinguir regras de princípios, ou seja, a diferença da forma como se soluciona 

                                                
30 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de estudios constitucionales, 1997, 
p. 89. 
31 Nesse sentido, v. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 44. 
32 Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 42. 
33 Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 43. 
34 HART, Herbert. O conceito de direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian,  2001,  p. 324. 
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o conflito de regras e a colisão entre princípios, mais especificamente o fato da validade das 

regras e da dimensão dos princípios. 

Ao classificar as normas como regras ou princípios, não se pretende conceder a estes 

últimos um status de maior relevância em detrimento daquelas. A necessidade de se efetuar 

uma construção dos princípios à luz do caso concreto, parece ter provocado ao redor de tais 

normas uma sensação de mistério e requinte, responsável por certo esquecimento dos 

intérpretes quanto às regras e uma clara preferência pelos princípios. 

Essa fama principiológica atingiu especialmente os direitos fundamentais que 

passaram, na maior parte das vezes, a serem interpretados essencialmente como princípios, 

demonstrando uma clara falta de associação, por parte dos intérpretes, quanto aos critérios 

apontados como diferenciadores entre regras e princípios, gerando, nas palavras de Eros Grau, 

o “paradigma dos princípios”35 que se vive hoje. 

 Isto porque algumas normas consagradoras de direitos fundamentais preenchem toda 

a descrição adotada para as regras, mas a doutrina insiste em afirmar que se trata de 

princípios. Tal postura vem provocando uma verdadeira mania por colisão entre direitos 

fundamentais, levando-se a crer que os problemas constitucionais resolvem-se, em grande 

parte, por meio de uma ponderação proporcional de princípios constitucionais. 

Talvez essa tendência em identificar os direitos fundamentais como princípios, mesmo 

quando a norma mostra-se, diante dos critérios apontados, claramente como regra, seja ainda 

conseqüência do tradicional e equivocado hábito hermenêutico de que a interpretação mostra-

se necessária diante de normas imprecisas e de texto ambíguo ou indefinido. Ou seja, a 

habitual confusão entre texto e norma termina por provocar a referida preferência. 

Parece que assumir que os direitos fundamentais estão expressos por meio de normas 

de natureza principiológica garante aos intérpretes a tarefa da interpretação, já que, diante do 

                                                
35 Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 129. 
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entendimento em torno das regras como normas dotadas de um alto grau de determinação e 

baixo grau de generalidade, somado à idéia do intérprete como operador de imprecisões, não 

haveria necessidade de interpretar as regras. 

Sendo assim, é preciso perceber que a necessidade de interpretação independe da 

espécie normativa, gerando inclusive a dúvida sobre a necessidade de separar as normas como 

regras ou princípios, pois mesmo diante de enunciados determinados e precisos, a construção 

da norma faz-se necessária. Tal necessidade implica o reconhecimento dos direitos 

fundamentais como normas carentes de interpretação, independente de serem expressas por 

meio de regras ou princípios.  

Contudo, é preciso ressaltar que identificar uma colisão entre direitos fundamentais, 

nos moldes propostos por Alexy, que parece ser o que vem sendo adotado, requer 

primeiramente o envolvimento de dois princípios consagradores de direitos, o que, entretanto, 

não vem ocorrendo freqüentemente. Isto porque a constante identificação de colisões entre 

direitos fundamentais nem sempre aponta dois princípios desta natureza. Em muitas das vezes 

a pretensa colisão envolve princípios gerais ou até mesmo regras, como pode ser o caso do 

direito ao meio ambiente, quando utilizada a proposta teórica de classificação normativa.  

Assim, afirmar que o direito ao meio ambiente (art. 225 da Constituição Federal) 

constitui um princípio que em certas situações colide com o direito à liberdade de iniciativa 

(art. 170 da Constituição) é um exemplo da aplicação indevida da teoria da colisão. O erro 

consiste no fato de que a referida circunstância representa um exemplo de limitação 

constitucional imanente, decorrente da relação entre uma norma constitucional, tida por 

alguns como princípio, (livre iniciativa) e uma outra norma constitucional, apta a ser 

classificada como regra, (direito ao meio ambiente), demonstrando a necessidade de observar 

se a colisão de fato está ocorrendo entre princípios.  
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Por outro lado, a identificação da limitação imanente sofrida pelo direito à livre 

iniciativa, em decorrência da necessidade constitucional deste direito respeitar a defesa do 

meio ambiente, ocorre independentemente das normas envolvidas serem consideradas regras 

ou princípios. Ocorre em razão da sistematicidade existente entre as normas constitucionais. 

 

3.3. A Necessária Identificação dos Princípios Envolvidos   

Como já havia sido afirmado, a diferença entre regra e princípio é tida por Robert 

Alexy como fundamental para a aplicação do princípio da proporcionalidade, instrumento 

hermenêutico capaz de pôr fim à colisão entre direitos fundamentais. Isto porque conforme 

também já havia sido afirmado, a teoria da colisão volta-se para o choque entre princípios 

especificamente, ficando, assim, excluída a possibilidade de aplicar-se a referida proposta 

quando o conflito envolve regras ou princípios gerais. 

Cabe aqui ressaltar o posicionamento de alguns autores, no sentido de que as colisões 

entre princípios ocorre em razão de certas características deste tipo normativo, as quais são: a 

incondicionabilidade e iderrotabilidade. Sendo assim, para que uma norma seja identificada 

como princípio e, conseqüentemente, participante de uma dada colisão ela precisaria conter 

um enunciado sem condições de aplicação e ser, também, não derrotável36. 

Sendo assim, ao assumir a hipótese de colisão entre direitos fundamentais, 

necessariamente está também sendo assumida a proposta de diferenciação entre regras e 

princípios, o que não parece ser necessário quando adotada a teoria da limitação imanente. 

Nesse sentido, tendo em vista que diante de uma colisão entre princípios os critérios 

tradicionalmente utilizados para solucionar uma antinomia não atendem às necessidades 

                                                
36 Eis o posicionamento de José Juan Moreso, seguido por Luis Prieto Sanchis. V. Neoconstitucionalismo y 
ponderación judicial. In: CARBONELL, Miguel. Neoconstitucionalismo(s). Madri: Trotta, 2003, p. 138.  
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interpretativas típicas das normas principiológicas, e considerando que o princípio da 

proporcionalidade vem sendo aplicado como instrumento hermenêutico para solução de 

colisão entre direitos fundamentais, torna-se pertinente esclarecer a necessidade de bem 

identificar os princípios normativos envolvidos nas situações de conflito37. 

Essa distinção torna-se necessária na medida em que, segundo Alexy, os princípios 

enquanto normas possuem a capacidade de impor determinados comportamentos, como é o 

caso do princípio da precaução, previsto, de forma implícita38 ao longo do art. 225 da 

Constituição. Porém, essa imposição refere-se à realização de algo na maior medida do 

possível, tendo em vista o alto grau de indeterminação próprio dos princípios. 

Enquanto isso, as regras representam comandos diretos, o que inviabilizaria sua 

flexibilização diante das situações fáticas, como é o caso, por exemplo, da inadmissibilidade 

de provas ilícitas e da norma que garante que ninguém será submetido à tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante, ambas previstas expressamente no rol de direitos 

fundamentais individuais da Constituição.  

Tais previsões parecem ocorrer por meio de regras de direitos fundamentais, e não de 

princípios constitucionais, em virtude do modo imperativo de ambas e do seu alto grau de 

determinação e baixa generalidade, como propõe a teoria ora analisada. Entretanto, ambas as 

normas vêm sendo interpretadas como princípios, e freqüentemente são envolvidas em 

situações de colisão. 

 

                                                
37 Um exemplo de confusão quando da aplicação do princípio da proporcionalidade é a sua utilização como uma 
forma de realização do interesse público, como propõem alguns autores. Nesse sentido: “a medida que pretende 
realizar o interesse público deve ser adequada aos fins subjacentes a que visa concretizar”. STUMM, Raquel 
Denize. Princípio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro. Livraria do advogado: Porto 
Alegre, 1995, p. 79. 
38 Eros Grau comentando sobre os princípios que constituem o sistema jurídico, afirma que “de início, 
evidentemente, teremos os princípios explícitos, recolhidos no texto da Constituição ou da lei. Além desses, 
também compõem aquela ordem os princípios implícitos, inferidos como resultado da análise de um ou mais 
preceitos constitucionais ou de uma lei ou conjunto de textos normativos da legislação infraconstitucional”. 
Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 134. 
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Quanto à prova ilícita, especificamente, a doutrina processual penal defende em alguns 

casos a admissão de tal prova, argumentando existir o princípio da proporcionalidade pro 

societate, cuja finalidade seria defender os interesses sociais perante os processos criminais, 

sob a denominação ora de interesse público, ora de bem comum, ora de segurança, ou até 

mesmo de justiça.  

Sendo assim, comumente identifica-se uma necessidade de agredir o direito à 

intimidade, privacidade e sigilo de correspondência, entre outros, do acusado e suposto réu, 

no intuito de buscar provas que demonstrem sua participação no delito cometido. Tudo isso 

seria justificável em razão da aplicação do princípio da proporcionalidade pro societate, capaz 

de permitir a admissão de provas ilícitas no processo, mesmo que isso signifique uma 

ilegitimidade processual. 

O exemplo citado, apesar de não possuir nenhuma relevância direta para o tema do 

presente trabalho, torna possível perceber o nível da banalização sofrida pela teoria da 

proporcionalidade no direito brasileiro. A distorção sofrida foi tão alta, a ponto de a doutrina 

criar uma nova espécie de proporcionalidade, apta a colaborar com a pretensão punitiva do 

Estado, sem, contudo, perceber que esta proposta não pode ser comportada pela autêntica 

teoria da proporcionalidade. 

Por outro lado, o exemplo acima representa bem a falta de familiaridade dos 

intérpretes, ou talvez a  imprecisão dos critérios distintivos entre regras e princípios, pois é 

plenamente possível defender a idéia de que a norma constitucional que afirma serem 

inadmissíveis as provas ilícitas, constitui uma regra e não um princípio. Se assim for 

entendido, a aplicação da proporcionalidade como solução para colisão, na qual a regra da 

inadmissibilidade de provas ilícitas estiver envolvida será indevida, tendo em vista que a 

referida teoria aplica-se, exclusivamente, à colisão de princípios. 
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Entretanto, de volta à discussão estabelecida por esta dissertação, a diferença entre 

texto e norma é de alta relevância, devendo, assim, o intérprete não se limitar a interpretar 

enunciados, apesar da interpretação do texto ser uma etapa necessária e também importante. 

Logo, quando os enunciados afirmam ser inadmissível determinado comportamento ou que 

ninguém será submetido a algo, não parece ser possível chegar a uma interpretação normativa 

permissiva, por meio de acomodação das normas diante das circunstâncias fáticas.  

No que diz respeito aos princípios tidos como gerais, estes não possuem força 

normativa39. Assim sendo, não impõem direitos nem obrigações de forma direta, atuando 

como instrumentos de integração de lacunas, portanto, meio de esclarecimento de situações 

não previstas diretamente ou de forma clara, norteando, assim, a interpretação  e aplicação das 

normas em geral.  

No entanto, a formulação da lei de ponderação, cujo instrumento de execução é o 

princípio da proporcionalidade, parece estar voltada para casos de colisão de direitos 

fundamentais bem definidos e individualizados, inviabilizando, assim, a participação dos 

princípios gerais como um dos direitos colidentes.  

A noção de bem comum ou interesse público, por exemplo, colidindo com um direito 

ou liberdade individual não estaria apta a ser solucionada pelo procedimento de ponderação40, 

tendo em vista que a proporcionalidade é alcançada após a ponderação entre dois 

direitos/interesses previstos por meio de princípios jurídicos.  

                                                
39  “Os princípios gerais do direito pertencem à linguagem dos juristas. São proposições descritivas (e não 
normativas) através das quais os juristas referem, de maneira, sintética, o conteúdo e as grandes tendências do 
direito positivo”. GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 133. 
40 O Agravo de Instrumento, nº. 70005183561, julgado pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, demonstra bem a situação em que um direito fundamental de primeira dimensão é identificado 
como em colisão com o interesse público. “Ponderação do direito á prova. Interesses da busca da verdade  e da 
segurança jurídica que sacrificam , no caso concreto, a tutela da intimidade”. Nota-se que o direito à intimidade, 
cuja previsão se dá por meio de uma norma principiológica, estaria em colisão com o interesse público na busca 
da verdade, o que representa um princípio geral do direito processual penal e da segurança jurídica. Nesse 
sentido, apesar da Ementa indicar “aplicação do princípio da proporcionalidade”, fica demonstrado que, no caso 
em análise, não houve a correta identificação dos princípios normativos envolvidos. Conseqüentemente, a 
decisão não deve ser identificada como proporcional. 
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Essa seria a situação se o direito à liberdade de iniciativa fosse identificado como um 

direito em colisão com o princípio do interesse público, caso o empreendimento estivesse 

causando desconfortos. Assim sendo, não estaria detectada uma colisão entre direitos 

fundamentais, e sim de uma análise acerca do que representa o direito à livre iniciativa 

propriamente dita, e se esta tem condições de se sobrepor ao interesse público. 

Todavia, é no contexto de ampliação da postura quanto à posição dos princípios no 

ordenamento jurídico, que a aplicação do princípio da proporcionalidade parece ter sofrido 

uma distorção41. Isto porque constantemente a doutrina e a jurisprudência vêm analisando 

supostos casos de colisão entre princípios e adotando medidas, tida por eles, como 

proporcionais.   

Entretanto, quando em um dos lados da colisão encontram-se princípios como 

interesse público, bem comum, justiça ou segurança, a medida restritiva adotada não pode ser 

considerada como produto de uma análise proporcional do caso, de acordo com a proposta 

teórica acerca da proporcionalidade. Esta incapacidade explica-se pelo fato de que tais 

princípios não constituem normas de direitos fundamentais propriamente ditos, e sim 

princípios gerais ou, até mesmo, valores constitucionais. O que não implica dizer que não 

fazem parte do contexto constitucional, pois terminam por irradiar a aplicação dos direitos 

fundamentais, porém não constituem direitos desta natureza, propriamente ditos. 

Essa postura, até certo ponto de distorção, se dá pelo fato de que no lugar de se 

trabalhar com dois direitos fundamentais dispostos em uma situação de colisão, vem se 

                                                
41 Parece haver ainda uma dificuldade em reconhecer a normatividade dos princípios, ou ainda, uma dificuldade 
em separar o conceito de princípios gerais como forma de integração de lacunas, dos princípios como espécie do 
gênero norma. 
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interpretando, não raramente, princípios gerais como um dos pólos do conflito42, 

consequência também da euforia principiológica, porém carente de critérios, assumida na 

jurisprudência e doutrina brasileira. Razão pela qual se optou por utilizar no presente trabalho, 

a denominação princípios normativos, indicando, assim, que se trata especificamente de 

normas. 

Nesse sentido, o intuito é demonstrar que o princípio da proporcionalidade como lei de 

ponderação deve ser aplicado quando dois direitos fundamentais, previstos na forma de 

princípios normativos, encontram-se em uma situação de colisão. Sendo assim, a identificação 

dos direitos em choque constitui a primeira das etapas para solucionar uma colisão. 

Quanto ao caso específico de uma possível colisão entre a defesa do meio ambiente e o 

direito à liberdade de iniciativa, a etapa referente à identificação dos princípios envolvidos 

poderia ser cumprida facilmente, na medida em que ambos os princípios encontram-se 

explícitos no art. 170 da Constituição Federal. Isto porque a livre iniciativa vem prevista no 

caput do art. 170 e a defesa do meio ambiente vem disposta expressamente como princípio no 

inciso VI do mesmo artigo. 

Entretanto, em muitas situações, a própria Constituição43, por meio de regras, propõe 

reduzir o alto grau de indeterminação dos princípios, resultando, assim, em limites a certos 

                                                
42 Como exemplo de tal postura, tem-se a Ementa do processo nº. 200304010260731, julgado pelo Tribunal 
Regional da 4ª Região, a qual dispõe:  “No caso em tela, é possível verificar-se a colisão entre os direitos á 
intimidade e ao sigilo de dados, de um lado, e o interesse público à arrecadação tributária eficiente (ordem 
tributária hígida), de outro, a ser resolvido, como prega  a doutrina e a jurisprudência, pelo princípio da 
proporcionalidade”. Percebe-se, assim, que a colisão identificada no referido processo ocorre entre o direito à 
intimidade e ao sigilo de dados, os quais representam princípios consagradores de direitos fundamentais, cuja 
previsão encontra-se no art. 5º, incisos X e XII da Constituição, e, como princípio oposto o interesse público à 
arrecadação eficiente, que por sua vez não constitui um princípio normativo e sim um princípio geral do direito 
tributário. Diante de tais considerações, é notável a inadequação da teoria da proporcionalidade na solução do 
caso em questão. 
43 Tais situações foram chamadas por Alexy de “restrições diretamente constitucionais”. ALEXY, Robert. 
Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de estudios constitucionales, 1997, pp. 277-282.  
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direitos, como ocorre no caso da função social da propriedade. Esta atua como regra44 

constitucional limitadora do direito fundamental à propriedade privada e como ocorre, 

também, com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que atua como regra 

limitadora do direito à liberdade de iniciativa. 

Apesar do art. 170 enunciar expressamente a defesa ambiental como princípio - o que 

levaria ao entendimento de que tal defesa estaria, em certos casos, envolvida numa colisão de 

direitos fundamentais, onde o outro pólo seria a própria liberdade de iniciativa - é preciso 

ressaltar que a interpretação dada a estes dispositivos requer45, também, a interpretação do art. 

225, cujo propósito é declarar o direito fundamental ao meio ambiente, ou seja, o instrumento 

material de defesa do meio ambiente. 

Nesse sentido, ressalta-se que o enunciado do art. 225 da Constituição ao expressar 

que todos têm direito ao meio ambiente, impondo ao poder público e à coletividade o dever de 

defender e preservar, pode ser identificado como uma regra e não um princípio jurídico, na 

medida em que (1) prevê uma situação jurídica determinada46, pois garante a todos o direito e 

impõe o dever ambiental e (2) implica a aplicação integral da norma47, tendo em vista que a 

perspectiva difusa elimina a possibilidade de ser aplicada na melhor medida possível.  

O fato de o texto utilizar o termo meio ambiente ecologicamente equilibrado não 

constitui indeterminação suficiente para que a norma seja considerada um princípio. Ou o 

                                                
44 A identificação da espécie normativa que prevê preceitos fundamentais ainda sofre algumas confusões, a ponto 
do mesmo dispositivo ser interpretado como regra constitucional e princípio ao mesmo tempo. Nesse sentido: “A 
inserção da função social da propriedade no rol de direitos e garantias fundamentais significa que a mesma foi 
considerada pelo constituinte como regra fundamental (...). É interessante notar que a Constituição reservou à 
função social da propriedade a natureza de princípio próprio e autônomo”.  GONDINHO, André Osório. Função 
social da propriedade. In: TEPEDINO, Gustavo. Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000, p. 412. 
45 É válido lembrar a ressalva feita por Eros Roberto Grau de que “não se interpreta o direito em tiras”. Ensaio e 
discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 40. 
46 Essa situação jurídica determinada corresponde ao primeiro critério de distinção entre regras e princípios, 
apontado por Alexy.  
47 A exigência de uma aplicação integral também é um dos critérios diferenciadores apresentados por Robert 
Alexy. 
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meio ambiente é entendido como direito de todos e dever público-privado, ou não será o 

direito ao meio ambiente efetivado, e sim apenas consagrado constitucionalmente. 

Sendo assim, entendido o direito ao meio ambiente como regra constitucional 

limitadora da livre iniciativa, a colisão referida parece ser afastada. Ou seja, o art. 170 

determina como pré-condições ao exercício da liberdade de iniciativa vários princípios. Entre 

eles, a defesa do meio ambiente.  

Assim sendo, torna-se conveniente afirmar que liberdade de iniciativa e meio ambiente 

não constituem um exemplo de colisão entre direitos fundamentais, tendo em vista que a 

defesa ambiental representa elemento constitutivo para o exercício da livre iniciativa. 

Portanto, não há de fato um confronto, mas sim uma relação condicional entre tais direitos, 

não sendo, portanto, recomendável utilizar a teoria da proporcionalidade. 

Como salientado anteriormente, a existência de algumas condições para o exercício da 

livre iniciativa termina por afastar a possibilidade deste direito estar envolvido em situações 

de colisão, tendo em vista que para tal precisaria ser incondicionável e indeterminado. 

Como bem salienta Fabíola Albuquerque, “a livre iniciativa não é um princípio isolado 

e muito menos colidente com os demais. É um princípio que deve ser interpretado em 

conformidade como os outros que informam a ordem econômica”48. Fica, assim, demonstrado 

que o intérprete possui o dever de analisar o meio ambiente como requisito para o exercício 

da livre iniciativa, diferentemente de enxergar tais direitos como colidentes. 

Esta exigência de relacionar o direito ao meio ambiente com o direito à liberdade de 

iniciativa ocorre em razão da natureza fundamental de ambas as normas, ou seja, o exercício 

da livre iniciativa não deve ser arbitrário ou até mesmo autoritário, ao ponto de não respeitar 

um direito também fundamental que é o direito ao meio ambiente. Sendo assim, a necessidade 

                                                
48 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Liberdade de contratar e livre iniciativa. In: RAMOS, Carmem Lucia 
Silveira. Direito civil constitucional. Curitiba: Juruá, 2002, p. 109. 
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de relacionar tais direitos ocorre, como já havia sido afirmado, independente da classificação 

de regra ou princípio. 

 

3.4. Critérios para Resultados Proporcionais 

A experiência francesa do Conselho de Estado, como órgão de controle dos atos 

discricionários da Administração, traz alguns indícios da aplicação da proporcionalidade. Isto 

porque o respeito ao princípio da legalidade e a possibilidade de um desvio de poder devem 

ser analisados pelo referido órgão administrativo, cuja autoridade permite a reforma das 

decisões administrativas. Sendo assim, o Conselho, no exercício do referido controle, busca 

identificar a adequação dos atos administrativos aos fatos por eles visados, analisando os 

motivos e finalidades apresentados49. 

Na Alemanha, a aplicação do princípio da proporcionalidade também se inicia no 

âmbito do direito administrativo, mais precisamente no que diz respeito às restrições impostas 

à liberdade e à propriedade individual por meio do poder de polícia50. Sendo assim, as 

medidas adotadas pela Administração deveriam impor limitações, desde que necessárias51. “A 

atuação deve estar voltada a um objetivo e não pode ir além daquilo que seria necessário e 

adequado ao atingimento dessa meta, com a menor agressão possível a direitos”52. 

                                                
49 O juízo de adequação efetuado pelo Conselho de Estado francês, reflete a identificação da proporcionalidade 
dos atos administrativos, no intuito de evitar uma atuação arbitrária da própria Administração. BARROS, Suzana 
de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de 
direitos fundamentais. Brasília: Brasília jurídica, 2000, p. 41.  
50 “No século XIX, a idéia de proporcionalidade integra, no direito administrativo, o princípio geral do direito de 
polícia, manifestando-se na necessidade de limitação legal da arbitrariedade do poder executivo”.   STUMM, 
Raquel Denize. Princípio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro. Porto Alegre: Livraria 
do advogado, 1995, p. 78. 
51 O controle dos atos administrativos, efetuado pela França, termina por influenciar a atuação administrativa 
alemã. BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília jurídica, 2000, p. 44. 
52 SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. Limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2004, p. 110.  
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Entretanto, o episódio da segunda guerra mundial provoca a elaboração de uma nova 

Constituição alemã, em cujas normas encontra-se a proteção do núcleo essencial dos direitos 

fundamentais. Com base em disposições como esta, o Tribunal Constitucional alemão 

identificou três aspectos a serem observados quanto à restrição a direitos fundamentais por 

meio do princípio da proporcionalidade: necessidade, adequação e proporcionalidade quanto à 

medida adotada53. Tais aspectos, identificados pela jurisprudência alemã, vieram a sofrer pela 

doutrina a denominação de subprincípios da proporcionalidade.  

Nesse sentido, apesar da origem administrativa, o princípio da proporcionalidade 

adquire força constitucional54, na medida em que o Tribunal Constitucional alemão percebe a 

necessidade de evitar restrições arbitrárias aos direitos fundamentais55, propondo a 

identificação da necessidade, adequação e proporcionalidade do meio utilizado. 

A consagração constitucional da proporcionalidade fez com que esta assumisse o 

status de princípio, cujo desdobramento provoca a existência de três elementos56, sendo o 

primeiro deles denominado de princípio da conformidade ou adequação de meios.  

Assim, a medida escolhida para realizar o interesse público57 deve mostrar-se apta a 

alcançar o fim desejado. A observação recai, portanto, no que diz respeito à utilidade da 

medida, no intuito de identificar uma relação de causalidade entre o meio escolhido e o fim 

                                                
53 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das 
leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília jurídica, 2000, p. 46. 
54 STUMM, Raquel Denize. Princípio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro. Porto 
Alegre: Livraria do advogado, 1995, p. 78. 
55 A doutrina e a jurisprudência alemã utilizam, com certa freqüência, o termo proibição de excesso, no intuito 
de evitar o abuso de medidas legislativas quanto aos direitos ou liberdades dos indivíduos, enquanto a 
terminologia americana utilizada para situações como estas, é a razoabilidade. BARROS, Suzana de Toledo. O 
princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos 
fundamentais. Brasília: Brasília jurídica, 2000, p. 72. Quanto à origem do princípio da razoabilidade, a doutrina 
aponta o devido processo legal, cujas fases processual e substantiva estabeleceram o controle dos atos 
legislativos e das decisões discricionárias da Administração, por meio de um juízo de razoabilidade. BARROSO, 
Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 219.  
56 Segundo Mariano Bacigalupo, o princípio da proporcionalidade estabelece uma tripla exigência, imposta às 
leis limitadoras de direitos fundamentais. V. La aplicación de la doctrina de los ‘limites inmanentes’ a los 
derechos fundamentales sometidos a reserva de limitación legal. Revista española de derecho constitucional, 
año 13, num. 38, may./ago., p. 300.  
57 STUMM, Raquel Denize. Princípio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro. Livraria do 
advogado: Porto Alegre, 1995, p. 79. 
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desejado. Portanto, se não for constatada uma relação de causa e efeito, a inadequação estará 

comprovada, devendo, dessa forma, ser afastada a medida adotada58.  

Enquanto isso, o elemento da necessidade impõe identificar se o objetivo almejado 

não poderia ser realizado por meio de uma medida menos restritiva, ou seja, se a restrição 

proposta é realmente necessária59. Diferentemente da análise da adequação, o subprincípio da 

necessidade ou da intervenção mínima não se limita à análise da medida escolhida, mas impõe 

a necessidade de se observar outras possíveis medidas, cujos efeitos seriam menos gravosos 

aos direitos envolvidos60.  

Se for tomado como exemplo o caso apresentado por Alexy, no qual determinado 

fornecedor estava comercializando um produto de arroz inflado coberto por chocolate, porém, 

sem informar devidamente sua composição61, ou melhor, anunciando ser um produto 

puramente de chocolate, é possível identificar bem os critérios acima referidos.  

Diante de tal situação, o Tribunal alemão achou por bem proibir a venda do referido 

produto, no intuito de proteger os consumidores de possíveis erros na hora da compra.  

Quanto à adequação, é possível estabelecer uma relação de causalidade entre o fim 

desejado (proteção dos consumidores) e o meio escolhido (proibição da venda), tendo em 

vista que a impossibilidade de comprar determinado produto, de fato protege os consumidores 

de erros na hora da compra. 

Entretanto, quando a análise recai sobre a necessidade, a postura adotada pelo Tribunal 

foge à noção de proporcionalidade ora apresentada. Isto porque, proibir a circulação do citado 

produto não parece ser a medida menos restritiva a direitos. Agindo dessa forma, a Corte 

alemã não só limitou o direito à liberdade de iniciativa do produtor, como também o direito de 
                                                
58 SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. Limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2004,  pp. 110-111. 
59 STUMM, Raquel Denize. Princípio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro. Livraria do 
advogado: Porto Alegre, 1995, p. 79. 
60 SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. Limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2004, p. 112. 
61 ALEXY, Robert. Epílogo a la Teoría de los Derechos Fundamentales. Revista española de derecho 
constitucional, ano 22, nº. 66, set./dez. 2002, p. 28. 
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compra e, sobretudo, de liberdade de escolha dos consumidores que desejam consumir o 

referido produto. 

Sendo assim, tendo em vista os elementos de utilidade e necessidade, parece que a 

determinação de cumprimento do dever de informação dos fornecedores atenderia bem a não 

só o critério da utilidade como, principalmente, o critério da necessidade. Assim sendo, o 

fornecedor do referido alimento exerceria seu direito à livre iniciativa, porém, limitado em 

favor do direito à informação próprio de qualquer consumidor. 

Por fim, é necessário observar a proporcionalidade em sentido estrito, cujo significado 

é a adequação entre meios e fins. Ou seja, a ponderação entre os interesses envolvidos deve 

“alcançar a melhor proporção entre os meios e os fins”62.  

A idéia é que a restrição sofrida por um dos direitos fundamentais envolvidos seja 

justificável, na medida em que o outro direito precisa de tal limitação para seu exercício63. 

Portanto, a afetação de um dos princípios deve ser a estritamente necessária para garantir a 

aplicação do outro princípio. Esta flexibilidade dos princípios, diante de uma colisão de 

direitos fundamentais, torna-se possível por serem estes, de acordo com Alexy, mandados de 

otimização. Portanto, sua aplicação se dá na maior medida do possível, e não de forma 

absoluta64. 

Analisando novamente o exemplo do produto achocolatado, torna-se possível 

identificar, diante de um caso concreto, o que vem a ser o princípio da proporcionalidade em 

sentido estrito. Caso o Tribunal tivesse optado por determinar o recolhimento dos produtos 

expostos à venda sem as devidas informações e impusesse tais informações como condição 

para que os referidos produtos voltassem a serem vendidos, a adequação entre meio e fim 

                                                
62 STUMM, Raquel Denize. Princípio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro. Livraria do 
advogado: Porto Alegre, 1995, p. 81. 
63 “Cuida-se, aqui, de uma verificação da relação custo-benefício da medida, isto é, da ponderação entre os danos 
causados e os resultados a serem obtidos”. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da 
Constituição. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 228. 
64 Essa denominação proposta por Alexy reflete o entendimento de que os direitos fundamentais estão passíveis 
de sofrerem limitações. Conseqüentemente, a proposta de absolutismo não será concebida. 
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seria alcançada. Nesse sentido, o direito à liberdade de iniciativa sofreria uma restrição 

justificável em razão da defesa do direito do consumidor à informação e os critérios para a 

obtenção de um resultado proporcional teriam sido cumpridos. 

 

3.5. Limites Imanentes e a Percepção das Fronteiras 

A garantia constitucional à liberdade de iniciativa não deve ser entendida em termos 

absolutos como um direito inatingível, principalmente quando diante de um interesse difuso 

como é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cuja alta carga valorativa não 

deve ser esquecida, e sim reconhecida.  

Nesse sentido, cabe analisar a teoria das restrições ou limitações a direitos 

fundamentais65, cujo ponto de partida é exatamente a negativa de direitos absolutos e 

ilimitados. A doutrina do direito constitucional já trabalha de forma pacífica com o 

entendimento de que a natureza de fundamental não consagra aos direitos um status de 

ilimitados, mas sim admite que as relações estabelecidas entre tais direitos terminam por 

impor certos limites aos mesmos ou, ainda, ressaltar limites já presentes. 

Entretanto, é imprescindível ressaltar que a limitação a direitos fundamentais deve 

respeitar o conteúdo essencial dos mesmos. Sendo assim, cabe observar se há uma 

correspondência do direito, enquanto tipo abstrato, em relação à regulação concreta e se a 

limitação imposta ao direito em questão não seria impraticável, ou melhor, se não seria pouco 

razoável66. 

                                                
65 Peces-Barba salienta que a discussão recai sobre limites jurídicos e não sobre limites de fato, que terminam 
por limitar o exercício dos direitos, como é o caso do direito à liberdade de expressão para aqueles que não 
sabem ler nem escrever. Isto, segundo autor, é um problema de eficácia de direitos. V. Curso de derechos 
fundamentales. Teoría  general. Madri: Universidade Carlos III/Boletín oficial del Estado, 1999, p. 588. 
66 LUÑO, Enrique Perez. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. Madri: Tecnos, 1999, p. 311. 
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O caso anteriormente analisado do produto alimentício achocolatado67, parece ser uma 

hipótese de limitação a direito fundamental, na qual houve uma violação ao conteúdo 

essencial. Isto porque, a decisão já referida do Tribunal de suspender a venda do produto 

mostrou-se desmedida68, tendo em vista que atingiu diretamente o conteúdo essencial da 

liberdade de iniciativa, o qual corresponde à liberdade de empreender sem interferência direta 

do Estado. Sendo assim, obrigar o fornecedor a informar devidamente o consumidor quanto à 

constituição do produto parece ser uma limitação razoável, já prevista, no direito brasileiro69, 

como condição para o exercício da livre iniciativa70. 

Isto posto, é notável que o problema da limitação dos direitos fundamentais passa, 

necessariamente, pela delimitação de tais direitos71, tendo em vista que os contornos dos 

direitos fundamentais, resultados de uma atividade interpretativa, representam o âmbito de 

proteção. Tais contornos, muitas vezes já declaram certas restrições, ou melhor, já 

demonstram que certas situações não serão aceitas ou que certas condições devem ser 

cumpridas72. 

Partindo de tais considerações, convém lembrar a postura de Robert Alexy diante do 

que ele chama de possibilidade lógica de restrição a direitos fundamentais73. Afirma o autor 

que o conceito de restrição sugere uma distinção entre o direito e suas restrições. Dessa forma, 
                                                
67 ALEXY, Robert. Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales. Revista española de derecho 
Constitucional, ano 22, nº 66, set./dez. 2002. 
68 “Muchas veces se presentam como límites lo que no son situaciones al margeny no comprendidas en la 
protección del derecho”. MARTÍNEZ, Gregorio Peces-Barba. Curso de derechos fundamentales. Teoría  
general. Madri: Universidade Carlos III/Boletín oficial del Estado, 1999, p. 589. 
69 A Constituição brasileira previu dentre os direitos fundamentais a defesa do consumidor (art. 5º, XXXII), 
assim como o direito de todos ao acesso à informação (art. 5º, XIV). No sentido de explicitar o dever de 
informação imposto ao titular da livre iniciativa, afirmou Paulo Lôbo que “é direito à prestação positiva oponível 
a todo aquele que fornece produtos e serviços no mercado de consumo”. A informação como direito fundamental 
do consumidor. Anuário dos cursos de pós-graduação em direito, nº. 11, 2000. Recife: Universidade Federal 
de Pernambuco/CCJ, p. 311. 
70 O art. 170 da Constituição Federal impõe o respeito ao princípio da defesa do consumidor para que a liberdade 
de iniciativa cumpra seu papel de fundamento da ordem econômica e o Código de Defesa do Consumidor, que, 
por sua vez, estabelece como um dos direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara quanto aos 
produtos e serviços (art. 6º, III). 
71 CAMPO, Javier Jiménez. Derechos fundamentales. Concepto y garantías. Madri: Trotta, 1999, p. 36. 
72 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 
Coimbra: Almedina, 1998, p. 219. 
73 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de estudios constitucionales, 1997, 
p. 267. 
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tem-se o direito em si e o direito restringido. Tal postura diante das restrições a direitos 

fundamentais é denominada de teoria externa, em razão de que não existe, para a referida 

teoria, uma relação necessária entre o conceito de direito e o de restrição. Sendo assim, a 

relação surge por meio de uma necessidade, externa ao direito, de compatibilizar os diversos 

direitos74. Esta opção parece não preocupar-se com o âmbito de proteção dos direitos, 

direcionando sua atenção para limites práticos, surgidos diante dos casos, os quais irão 

determinar a necessidade ou não de limitações aos direitos envolvidos. 

Por outro lado, segundo o autor, a chamada teoria interna afirma que o direito e suas 

restrições representam uma só coisa, ou seja, o direito com um determinado conteúdo. Dessa 

forma, o conceito de restrição é substituído pelo de limite, na medida em que “las dudas 

acerca de los límites del derecho no son dudas acerca de si el derecho debe o no ser limitado 

sino acerca de cuál es su contenido”75. Aqui é possível identificar uma preocupação clara com 

o âmbito de proteção dos direitos, na medida em que o próprio conteúdo pode vir a consagrar 

limites. 

Ao expor seu comentário acerca das teorias externa e interna, Alexy faz dois alertas: 

primeiro que, para aqueles mais identificados com a noção individualista de Estado e 

sociedade, a teoria externa parece ser mais indicada. Em contrapartida, os que se identificam 

como membros de uma comunidade tenderão à teoria interna76. Segundo: a concepção de 

acordo com a teoria externa ou interna depende, essencialmente, do fato de que as normas de 

direitos fundamentais podem ser previstas por meio de regras ou de princípios. Assim, se os 

                                                
74 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de estudios constitucionales, 1997, 
p. 268. 
75 Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de estúdios constitucionales, 1997, p. 269. 
76 “La polémica entre la teoría interna y externa no es, en modo alguno, tan sólo una polémica entre cuestiones 
conceptuales y problemas de construcción. Entre las teorías de la restricción y los supuestos normativos 
generales existen claras conexiones. Así, quien sostiene una teoría individualista del Estado y la sociedad, 
tenderá más a la teoría externa y aquél a quien le interese la posición de miembro o membresía en una 
comunidad, tenderá a la teoría interna”. ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: 
Centro de estudios constitucionales, 1997, p. 269. 
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direitos estão dispostos de modo definitivo, estaria refutada  a teoria externa e se dispostos de 

maneira prima facie, estaria refutada a teoria interna77. 

Logo, se conclui que a teoria externa só permite ser aplicada quando diante de normas 

principiológicas de direitos fundamentais, enquanto a teoria interna mostra-se adequada 

quando as restrições envolvem direitos fundamentais consagrados por meio de regras, como é 

o caso de adotar-se o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como regra 

constitucional.  

Cabe atentar para o fato de que a postura externa diante dos direitos fundamentais 

parece identificar-se com a teoria da colisão proposta pelo autor, tendo em vista que nesta 

proposta teórica, o que faz um dos direitos envolvidos sofrer uma relativização é uma 

necessidade externa, ou seja, as circunstâncias do caso concreto. Isto porque os princípios em 

abstrato convivem harmonicamente, o que implicaria dizer que na ordem conceitual não 

haveria restrições, mantendo-se assim, a proposta externa. 

Além do mais, a ponderação dos direitos envolvidos na colisão não parece precisar 

estabelecer uma relação entre o conceito do direito e suas restrições (teoria externa), 

ressalvada a proteção do núcleo essencial, na medida em que as restrições serão exercidas a 

depender das condições fáticas apresentadas pelas circunstâncias do caso, o que pretende ser o 

meio para uma medida proporcional. 

Canotilho identifica o problema de se analisar a articulação de direitos, bem como suas 

limitações, como uma querela que há muito está presente tanto no âmbito constitucional 

como também no âmbito civil, afirmando que essa indeterminação conceitual resulta em duas 

teses. A primeira seria a teoria interna, cujas premissas seriam 

(1) os direitos e os respectivos limites são imanentes a qualquer posição jurídica; 
(2) o conteúdo definitivo de um direito é, precisamente, o conteúdo que resulta 

                                                
77 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de estudios constitucionales, 1997, 
p. 269. 
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desta compreensão do direito ‘nascido’ com limites; logo (3) o âmbito de proteção 
de um direito é o âmbito de garantia efectivo (sic) desse direito78.  
 

Por outro lado, afirma o autor português que, a teoria externa propõe que  

(1) os direitos e as restrições são dimensões separadas; (2) as restrições são sempre 
‘desvantagens’ impostas externamente aos direitos; (3) o âmbito de proteção de um 
direito é mais extenso do que a garantia efectiva, porque os direitos sem restrições 
são apostos limites que diminuem o âmbito inicial de proteção79. 
 

Todavia, é preciso reconhecer que a teoria da colisão de direitos fundamentais quebra 

com o modelo absolutista de decisões, fundado no dogma da subsunção e demonstra que a 

ordem jurídica pode ser trabalhada por meio de um modelo de relativizações. Como salienta 

João Paulo Teixeira, ao discutir a virada pós-positivista no direito constitucional, “dada a 

especificidade das normas constitucionais, os métodos tradicionais pouco têm a contribuir”80. 

Contudo, é preciso reconhecer, também, que a delimitação dos direitos constitui uma 

etapa importante, cujos efeitos para as restrições não podem ser abandonados e que a relação 

entre o conceito e as restrições pode vir a compatibilizar os direitos, sem que para isso, 

precise-se estabelecer um procedimento de colisão.  

Sendo assim, é preciso observar com cautela se a teoria da colisão não estaria mais 

próxima do que o autor chama de noção individualista de Estado. Tal postura dificulta 

estabelecer na presente dissertação a relação entre liberdade de iniciativa e meio ambiente, 

tendo em vista que este é um direito difuso, portanto, mais próximo de uma postura 

comunitária (teoria interna) e distante de ser solucionada por meio de uma postura 

individualista. Soma-se a isso a dificuldade, ou, até mesmo, impossibilidade, de se estabelecer 

os contornos necessários aos direitos quando em aplicação a teoria externa81. 

Entretanto, a expressiva maioria da doutrina trabalha a hipótese de limitação a direitos 

fundamentais como uma possibilidade legislativa, ou seja, a limitação ficaria a cargo das leis 

                                                
78 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 201. 
79 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 202. 
80 Racionalidade das decisões judiciais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 77. 
81 “Nos casos de colisões entre direitos não é fácil delimitar o âmbito de proteção e o âmbito de garantia efectivo 
(sic), pela simples razão de que a intervenção restritiva surge associada ao próprio exercício de um direito”. 
CANOTILHO, J. J. Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 200. 
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infraconstitucionais, de acordo com a previsão constitucional82, o que de fato constitui uma 

possibilidade, mas não a única. Sendo assim, à primeira vista, têm-se os direitos fundamentais 

vistos como os submetidos a uma reserva legal, e aqueles que não estão submetidos a tal 

reserva83, o que implica dizer que a cláusula de reserva de lei seria concretizada quando da 

elaboração de uma lei que venha regulamentar de forma específica a limitação prevista84. 

A limitação por meio do legislativo se dá em razão da constante imprecisão presente 

em muitas das normas definidoras de direitos fundamentais85 e, na maioria das vezes, a 

interferência legal para acentuar a eficácia de certos direitos é uma exigência da própria 

Constituição.  

Todavia, o princípio da proporcionalidade não representa, apenas, um instrumento 

para ponderação de conflitos entre direitos fundamentais no plano de decisão judicial, mas 

também como elemento de ponderação acerca da atuação legislativa em matéria de restrição a 

direitos fundamentais.  

Sendo assim, a elaboração de leis restritivas de direitos fundamentais deve atender aos 

requisitos da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, como defende 

Robert Alexy ao longo do Epílogo à teoria dos direitos fundamentais86, o que não pretende 

ser aqui explorado. 

                                                
82 Alguns autores chegam a firmar que os limites aos direitos constitucionais só podem ser considerados se 
previstos constitucionalmente. Nesse sentido, afirma Konrad Hesse que “como as garantais de liberdade jurídico-
fundamentais são fundamentadas pela Constituição, assim também podem os limites dessas garantias encontrar 
sua base somente na Constituição”. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998, p. 250. 
83 BACIGALUPO, Mariano. La aplicación de la doctrina de los ‘limites inmanentes’ a los derechos 
fundamentales sometidos a reserva de limitación legal. Revista española de derecho constitucional, año 13, 
num. 38, may./ago, p. 299. 
84 No direito brasileiro temos o exemplo do inciso XII do art. 5º da Constituição, o qual dispõe: “é inviolável o 
sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal 
ou instrução processual penal” (grifo meu). Percebe-se, assim, que o referido dispositivo contém uma cláusula de 
reserva legal, cuja regulamentação se deu pela Lei n° 9296/1996. 
85 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 
Coimbra: Almedina, 1998, p. 224.  
86 ALEXY, Robert. Epílogo a la Teoría de los Derechos Fundamentales. Revista española de derecho 
Constitucional, ano 22, nº. 66, set./dez. 2002, pp. 28-64. 
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Já Vieira de Andrade afirma que os limites imanentes podem estar previstos na 

Constituição tanto no preceito relativo ao direito fundamental limitado, o que me parece ser o 

caso do art. 170 da Constituição brasileira, como pode estar também em outros preceitos 

constitucionais, o que parece ser, também, a hipótese brasileira da função social da 

propriedade. Admitindo, também, o autor que em algumas situações os limites imanentes só 

poderão ser identificados por meio de interpretação, em razão de estarem implícitos na 

Constituição87.  

Uma sentença proferida pelo do Tribunal Administrativo Federal da Alemanha no 

início da década de noventa, é considerada polêmica88, tendo em vista que reconheceu limites 

imanentes não submetidos a reserva legal, ou seja, implícitos, razão pela qual merece ser 

analisada.  

O Ministério da Saúde alemão, ao publicar aos consumidores uma lista de produtos 

cuja fabricação envolvia um determinado componente químico possivelmente nocivo à saúde, 

sofreu um recurso administrativo, pois um dos fornecedores alegou a ilegalidade da medida e 

identificou nesta o motivo da queda na venda de seu produto89. 

O Tribunal identificou que a atuação da Administração pode ser considerada como 

limitadora de direitos fundamentais, entre eles o de liberdade de ofício e profissão, e de forma 

indireta assumiu que a medida carecia de legalidade, tendo em vista que o ministério não 

poderia amparar-se nas habilitações gerais impostas pelo poder de polícia. Contudo, afirmou 

que o Governo Federal, implicitamente reconhecido pela Constituição, possuía o poder de 

                                                
87 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 
Coimbra: Almedina, 1998, pp. 215-216.  
88 Mariano Bacigalupo chega a acusar a referida sentença como provocadora de uma involução dogmática. V. La 
aplicación de la doctrina de los ‘limites inmanentes’ a los derechos fundamentales sometidos a reserva de 
limitación legal. Revista española de derecho constitucional, año 13, num. 38, may./ago, p. 312.  
89 BACIGALUPO, Mariano. La aplicación de la doctrina de los ‘limites inmanentes’ a los derechos 
fundamentales sometidos a reserva de limitación legal. Revista Española de derecho constitucional, año 13, 
num. 38, may./ago, p. 308.  



 

 

95 

advertir os cidadãos em situações de crise, o que, naturalmente, incluiria o alerta público aos 

titulares de direitos fundamentais em situação de perigo90. 

Fica assim demonstrado que a sentença acima comentada buscou garantir a força da 

Constituição por meio da interpretação dada a alguns princípios constitucionais, afastando, 

dessa forma, o entendimento de que as normas da Constituição precisam de regulamentação 

para ser efetivadas. É compreensível que a regulação fornece um maior conforto para o 

julgador. No entanto, este não deve estar voltado exclusivamente para normas constitucionais 

regulamentadas, tendo em vista que a aplicação das normas não está restrita ao fato de serem 

elas explícitas, em virtude da efetividade dos princípios implícitos91.  

Portanto, a teoria dos limites imanentes não deve ser interpretada apenas como análise 

da regulação das normas constitucionais, mas também como a possibilidade dos direitos 

fundamentais serem limitados em razão de princípios, regras e valores constitucionais, apesar 

de em certos casos estarem implícitos. 

O caso analisado assemelha-se ao tema desta dissertação por tratar, também, de um 

direito difuso que é a defesa do consumidor92. À primeira vista teríamos mais uma hipótese de 

colisão de direitos fundamentais, mais especificamente liberdade de iniciativa e defesa do 

consumidor, disposto a ser resolvido por um procedimento de ponderação, no intuito de 

adotar-se uma medida proporcional. 

Entretanto, mais uma vez, a identificação dos contornos constitucionais mostra-se 

necessária, principalmente por se tratar de um direito difuso. Diante de tal dificuldade, a teoria 

                                                
90 BACIGALUPO, Mariano. La aplicación de la doctrina de los ‘limites inmanentes’ a los derechos 
fundamentales sometidos a reserva de limitación legal. Revista Española de derecho constitucional, año 13, 
num. 38, may./ago, p. 311.  
91 “Os princípios, todos eles – os explícitos e os implícitos -, constituem norma jurídica”. GRAU, Eros Roberto. 
Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 45. 
92 “As relações de consumo são necessariamente transindividuais, pois irradiam efeitos além dos sujeitos 
concretos da aquisição ou utilização de determinado produto ou serviço, para alcançar todos os que sejam por 
elas atingidos, em ato ou potência”. LÔBO NETTO, Paulo Luiz. A informação como direito fundamental do 
consumidor. Anuário dos cursos de pós-graduação em direito, nº. 11, 2000. Recife: Universidade Federal de 
Pernambuco/CCJ, p. 310. 
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dos limites imanentes, cujo tratamento requer a observação do âmbito de proteção dos direitos 

fundamentais93 - ou seja, a observação das relações entre o direito e suas restrições - parece 

ser mais indicada para resolver conflitos que envolvem direitos difusos. 

 

3.6. No Rastro da Função Social 

Nesse momento torna-se pertinente a análise do direito à propriedade e a previsão 

constitucional brasileira quanto à sua função social, pois o que pode parecer, claramente94, 

para alguns, uma colisão entre os princípios constitucionais previstos no art. 5º, incisos XXII 

e XXIII, representa, para outros, uma hipótese de limites imanentes, ou até mesmo, uma 

simples relação entre princípios e regras. 

Convém interpretar a possibilidade de colisão entre as normas acima referidas e a 

primeira indagação a ser feita é: considerando-se que tanto a propriedade privada como a sua 

função social são princípios95, como exercer o princípio da função social sem exercer, 

simultaneamente, o princípio da propriedade? Bem, se a teoria da colisão entre direitos 

fundamentais identifica que os princípios envolvidos no caso concreto permitem, quando 

separados, o pleno exercício do direito por eles consagrados, não implicando em colisão, 

torna-se, de fato, necessário identificar como a função social pode ser exercida isoladamente.  

                                                
93 “Âmbito de proteção significa que um bem é protegido, mas nesse âmbito podem intervir medidas 
desvantajosas de entes públicos ou de entes privados, que, mesmo sendo lícitos, carecem de justificação e de 
limites”. CANOTILHO, J. J. Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 199. 
94 Nesse sentido: “existem situações onde vislumbramos claramente colisão entre direitos fundamentais, como 
por exemplo nos casos onde de um lado encontramos o direito da liberdade de expressão e do outro o direito à 
intimidade ou privacidade, ou ainda, o princípio da função social da propriedade  e o direito à propriedade”. 
ANDRADE, Fernando Gomes. Considerações acerca da hermenêutica constitucional nos casos concretos de 
colisão de direitos fundamentais. Revista idéia nova, ano 2, nº. 2, jan./jul. 2004, p. 131. 
95 Para a consideração da função social da propriedade como princípio normativo, v. TEPEDINO, Gustavo. O 
Código Civil, os chamados microssistemas e a Constituição: premissas para uma reforma legislativa. In: 
TEPEDINO, Gustavo. Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 12. 
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Portanto, se for adotado, no caso ora em questão, o procedimento proposto por 

Alexy96, ter-se-ia a propriedade privada como P1 e a função social como P2, o que resultaria 

dizer que P1 sozinho conduziria ao exercício do direito à propriedade, não provocando assim 

um problema. Porém, P2 considerado isoladamente conduziria ao exercício da função social, 

o que, de fato, constitui um problema, pois não parece possível exercer a função social da 

propriedade sem exercer, simultaneamente, o próprio direito à propriedade. 

Sendo assim, se a colisão de direitos fundamentais ocorre em virtude do encontro de 

direitos fundamentais no plano fático, os quais no plano abstrato coexistem pacificamente97 e, 

ainda,  permitem ser exercidos separadamente de forma tranqüila, sem gerar, portanto 

empecilhos, torna-se, assim, inadequada tal teoria para o caso da propriedade privada e sua 

função social no direito brasileiro.  

Isto porque, enquanto as normas ora analisadas convivem harmonicamente no plano 

abstrato, como prevê a teoria da colisão de direitos fundamentais, quando presentes no plano 

fático, não parecem estar em lados opostos. Ou seja, prontas a serem analisadas pelo 

intérprete, a fim de se identificar qual delas possui maior peso diante do caso, para, ao final, 

ser tomada uma decisão proporcional98 por mais que a função social não represente um desejo 

do titular da propriedade, pois ela parece ser um elemento constitutivo da própria propriedade 

e não um dispositivo autônomo e independente apto a ser afastado pelo proprietário.  

Talvez o problema esteja em identificar qual espécie normativa (princípio ou regra) 

que melhor comporta o dispositivo constitucional da função social da propriedade e 

                                                
96 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de estudios constitucionales, 1997, 
p. 96. 
97 Segundo Fabíola Albuquerque, apesar dos princípios da propriedade e da função social indicarem a primeira 
vista uma colisão, “eles têm o dom de conviverem simultaneamente, sem se excluírem”. Direito de propriedade 
e meio ambiente. Curitiba: Juruá, 1999, p. 79. 
98 Esta postura parece refletir bem a idéia de propriedade como direito subjetivo, herança da concepção liberal. 
No entanto, o Estado Social de Direito prevê não apenas interesses individuais mas, principalmente, exigências 
comunitárias. LUÑO, Antonio Enrique Perez. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. Madri: 
Tecnos, 1999, p. 439. 
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estabelecer a relação entre as normas. Para tanto, é conveniente analisar as três possibilidades 

vislumbradas. A primeira seria que tanto o direito à propriedade como a função social 

representam princípios jurídicos. Neste caso, as regras dispostas nos arts. 184 e seguintes da 

Constituição, que tratam da política agrícola e fundiária e da reforma agrária, resolveriam a 

possível colisão, tendo em vista que “as regras são aplicações dos princípios”99. Assim, a 

solução estaria na própria Constituição, não sendo necessário, portanto, a aplicação do 

princípio da proporcionalidade como instrumento de ponderação, tendo em vista que as 

disposições constitucionais já propõem uma solução. 

A segunda hipótese consiste em considerar que o direito à propriedade privada é um 

princípio e a função social uma regra. Entretanto, tendo em vista que “não se manifesta jamais 

uma antinomia jurídica entre princípios e regras jurídicas”100 e que “as regras são concreções 

dos princípios”101, a possibilidade de colisão entre os dispositivos citados estaria igualmente 

afastada, e o posicionamento de que a regra que consagra a função social de fato constitui 

uma limitação à propriedade e não um direito em oposição, estaria reforçado. 

A última opção seria considerar tanto a propriedade privada quanto sua função social 

como regras, o que poderia ser resolvido primeiro analisando a validade de ambas as normas, 

passando-se, então, depois de constatado que são igualmente válidas, para a aplicação da 

regra de exceção, cuja previsão já se encontra na Constituição, por meio dos arts. 184 e 

seguintes.  Sem contar que o critério para solução de antinomias que estabelece a escolha da 

norma mais específica em detrimento da mais geral também resolveria, apesar da suposta 

antinomia encontrar-se no âmbito constitucional. Ou seja, a identificação da especialidade 

                                                
99 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 189. 
100 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 185. 
101 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 185. 
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recairia em observar qual norma constitucional é mais específica, o que não deixa também de 

ser uma solução.  Portanto, a colisão de princípios estaria mais uma vez afastada. 

Diante de tais considerações, e somados os fatos de que o art. 5º da Constituição faz 

parte do Título que trata de garantias fundamentais, portanto, não parece comportar 

flexibilizações, já que pretende garantir direitos e que o enunciado do inciso XXIII desse 

mesmo artigo mostra-se impositivo, ao afirmar que a propriedade atenderá a sua função 

social, a conclusão quanto à espécie normativa que melhor representa a função social da 

propriedade parece ser a regra e não o princípio. Ou seja, uma regra que visa delimitar o 

âmbito de proteção de um princípio normativo. 

Convém ressaltar que, apesar da Constituição incluir o direito à propriedade dentre os 

direitos individuais, inclui também, dentre os mesmos direitos, a consagração do dever social 

daquele direito, sob a denominação de função social da propriedade. Isto posto, é possível 

perceber que o discurso da Constituição brasileira de 1988 não comporta ou não favorece o 

exercício de direitos sob a ótica estritamente individual, tendo em vista que ressaltou a quebra 

do paradigma individual-subjetivo presente em um dos mais fortes direitos liberais: a 

propriedade.  

A razão que impede vislumbrar a imagem da propriedade privada e da função social 

desta como aptas a sofrerem um procedimento de ponderação, é o simples fato de que 

propriedade privada e função social da propriedade102 representam a união de duas normas 

constitucionais - ou representam um princípio constitucional que seria a propriedade voltada 

para a sua função social – em busca da consecução de uma finalidade. Esta seria o exercício 

do direito de propriedade de acordo com o que Vieira de Andrade denomina de dever de 

                                                
102 Segundo Perez Luño, a função social da propriedade é um critério delimitador do conteúdo do direito à 
propriedade privada. V. Derechos humanos, estado de derecho y constitucion. Madri: Tecnos, 1999, p. 434.  



 

 

100 

responsabilidade comunitária, em razão da solidariedade103 estar atribuída aos direitos 

fundamentais104 como um todo e não apenas a denominada terceira dimensão.  

Sendo assim, a idéia de propriedade como direito fundamental de primeira dimensão, 

oposto, portanto, às interferências do Estado e consagrador de liberdades individuais105, cede 

lugar a um direito também de propriedade, porém, envolvido pela perspectiva do dever e da 

solidariedade. Nesse sentido,  

A idéia de um direito de propriedade absoluto e ilimitado, fruto das concepções 
político-econômicas do liberalismo, tem vindo a descaracterizar-se pela acentuação 
do fim social daquele direito, em paralelo a evolução dos sistemas político-
econômicos para formas mais solidárias de participação dos cidadãos e das 
instituições106. 

 

Não deixa de ser surpreendente a postura de colisão diante da propriedade privada e 

função social da propriedade, tendo em vista que a Constituição, em seu art. 184, caput, prevê 

a possibilidade de desapropriação107 de imóvel rural cuja função social não esteja sendo 

cumprida, por motivo de interesse social para fins de reforma agrária, reforçando, ainda no 

art. 185, que a propriedade produtiva é insuscetível de desapropriação para fins da referida 

reforma. 

                                                
103 “Garante-se o direito de propriedade privada, vinculado a uma função social, cuja conseqüência importa na 
consecução de formas mais solidárias de participação dos cidadãos”. ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Direito 
de propriedade e meio ambiente. Curitiba: Juruá, 1999, p. 78.  
104 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 
Coimbra: Almedina, 1998, p. 146.   
105 “Os direitos individuais não devem mais ser entendidos como pertencentes ao indivíduo em seu exclusivo 
interesse, mas como instrumentos para a construção de algo coletivo. Hoje não é mais possível a 
individualização de um interesse particular completamente autônomo, isolado ou independente do interesse 
público”. BERCOVICI, Gilberto. A Constituição de 1988 e a função social da propriedade. Revista de direito 
privado, vol. 7, jul./set. 2001, p. 73. 
106 CANOTILHO, J. J. Gomes. Proteção do ambiente e direito de propriedade (crítica de jurisprudência 
ambiental). Coimbra: Coimbra, 1995, p. 10. 
107 É válido salientar que “a prerrogativa concedida ao Poder Público de desapropriar bens particulares, por 
exigência do bem público, não se confunde com o princípio da função social da propriedade. (...) Isto porque, a 
desapropriação não possui a natureza jurídica de sanção, pena imposta ao proprietário, mas configura apenas o 
exercício de um poder estatal justificável pela necessidade pública eventualmente existente”. GONDINHO, 
André Osório. Função social da propriedade. In: TEPEDINO, Gustavo. Problemas de direito civil-
constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 407. 
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Cabe neste momento também, uma análise da propriedade a partir do art. 170 da 

Constituição, pois mais uma vez o legislador previu o direito de propriedade privada e em 

seguida o respeito à função social desta. Assim,  

o princípio da função social ampliou o sentido de conceito econômico da 
propriedade, compreendida como direito de iniciativa privada econômica. Daí ser 
imprescindível o Estado intervir na atividade econômica na qualidade de agente 
normativo e regulador, papel este cristalizado a partir dos incisos previstos no art. 
170 da Constituição de 1988 e assim satisfazer às necessidades sociais e atender aos 
princípios da justiça social108. 

 

Ou seja, por meio da interpretação do texto constitucional, a função social da 

propriedade não constitui uma possibilidade de princípio colidente à propriedade privada, e 

sim elemento constitutivo da mesma109, a ponto do legislador constituinte prever a hipótese de 

desapropriação, quando a propriedade não atender o requisito da função social. 

Entretanto, se entendida como direito liberal, de cunho exclusivamente individual, a 

propriedade afasta a possibilidade de uma limitação, estabelecendo-se, assim, um conflito de 

interesses. Porém, a Constituição ao apresentar no art. 3º, como um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, parece propor o comprometimento com o Estado Social e Democrático de Direito, 

permitindo, assim, uma visão também solidária110 da propriedade. Ou seja, mais uma vez se 

afirma que o dever de solidariedade refere-se a todos os direitos fundamentais, 

independentemente de sua origem histórica ou dimensão, como preferem alguns. Nesse 

sentido, 

(...) Há uma ‘ideologia constitucional’ que aponta para o cumprimento do 
desiderato constitucional: a construção das condições de possibilidade do 

                                                
108 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Direito de propriedade e meio ambiente. Curitiba: Juruá, 1999, pp. 79-
80.  
109 Nesse sentido, Canotilho afirma que as restrições de direito privado e de direito público ao exercício do 
direito à propriedade integram o conteúdo do direito. CANOTILHO, J. J. Gomes. Proteção do ambiente e 
direito de propriedade (crítica de jurisprudência ambiental). Coimbra: Coimbra, 1995, p. 10. 
110 Para Peces-Barba, apesar de a solidariedade ter feito parte dos ideais modernos propostos pela revolução 
francesa, ela parece não ter se desenvolvido de forma expressiva, pois foi congelada pela concepção 
individualista e egoísta. V. Curso de derechos fundamentales. Teoría  general. Madri: Universidade Carlos 
III/Boletín Oficial del Estado, 1999, p. 278. 
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cumprimento do estabelecido nos arts. 1º, 3º e 170 da Constituição. Tais 
dispositivos representam a espinha dorsal da estrutura do Estado Social-
Constitucional brasileiro111. 

 

Diante do exposto, parece inadequada para o diálogo entre propriedade e função 

social, a teoria da colisão entre princípios, mostrando-se, assim, mais indicada a teoria dos 

limites imanentes em sua forma expressa. Isto porque a análise dos incisos XXII e XXIII do 

art. 5º da Constituição, juntamente aos arts. 170, 184 e 185 também da Constituição,  

demonstram claramente que a estrutura da propriedade privada no ordenamento jurídico 

brasileiro sofreu uma mutação112 e encontra-se limitada, de forma imanente, em razão dos 

valores solidários previstos no texto constitucional.  

Convém lembrar que a denominação limites não deve ser interpretada de forma 

negativa113. Primeiro porque além do direito de propriedade permanecer garantido aos 

indivíduos114, passa a exercer, também, uma função social. Portanto, o saldo mostra-se 

positivo115. Segundo porque, ao assumir que o direito de propriedade encontra-se limitado, de 

forma imanente, em razão da exigência de uma função social, estabelece-se o diálogo entre 

tais normas, proporcionando uma harmonia e reforçando a coerência estabelecida pela própria 

Constituição. E por último, a limitação imanente parece oferecer a possibilidade de uma 

atuação preventiva. Ou seja, entendido desde então que o direito à propriedade exige uma 

                                                
111 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica. Uma nova crítica ao direito. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004, p. 85. 
112 “A mudança ocorrida foi de mentalidade, deixando o exercício do direito de propriedade de ser absoluto. A 
função social é mais que uma limitação, trata-se de uma concepção que se consubstancia no fundamento, razão e 
justificação da propriedade”. BERCOVICI, Gilberto. A Constituição de 1988 e a função social da propriedade. 
Revista de direito privado, vol. 7, jul./set. 2001, p. 76. 
113 “Quando se fala em função social, não se está fazendo referência às limitações negativas do direito de 
propriedade, que atingem o exercício do direito de propriedade, não a sua substância”. BERCOVICI, Gilberto. A 
Constituição de 1988 e a função social da propriedade. Revista de direito privado, vol. 7, jul./set. 2001, p. 76. 
114 Eros Roberto Grau alerta que o princípio da função social só tem sentido quando referente à propriedade 
privada. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 207.  
115 “Um novo atributo insere-se na propriedade, que além de privada, ou seja, ligada a um sujeito particular de 
direito, atenderá a uma destinação social, isto é, seus frutos deverão reverter de algum modo à sociedade, o que 
não exclui naturalmente o poder de fruição particular inerente ao domínio, sem o qual o conteúdo privado da 
propriedade estaria esvaziado”. DERANI, Cristiani. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max limonad, 
1997, p. 249. 
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função social, previnem-se alguns conflitos em torno do exercício desse direito, o que não 

parece ser possível no âmbito da teoria da colisão. 

Continuando no rastro do direito à propriedade, cabe agora analisá-lo diante do direito 

ao meio ambiente, no intuito de perceber se esse encontro de direitos fundamentais representa 

uma hipótese de colisão ou mais uma hipótese de limites constitucionais imanentes. 

Nesse sentido, alguns autores chegam a identificar a necessidade da propriedade ser 

exercida em harmonia com o meio ambiente, como um princípio constitucional denominado 

de função socioambiental da propriedade. Seu enunciado seria que a propriedade “somente 

possa ser compreendida e cumprida quando, respeitado o interesse coletivo, estiver em 

consonância com a preservação do meio ambiente, em prol das presentes e futuras 

gerações”116. 

No entanto, o termo socioambiental apenas denomina uma das faces da função social 

da propriedade, tendo em vista que esta última dificilmente será delimitada com precisão, na 

medida em que novas circunstâncias podem vir a ser identificadas com a função social da 

propriedade117, desde que em consonância com os preceitos constitucionais. Portanto, não 

cabe identificar a exigência de uma função social apenas em referência a produtividade desta 

propriedade ou de sua utilização efetiva, pois o exercício voltado para a defesa ambiental 

também representa o cumprimento constitucional da função social. 

Esse entendimento acerca da exigência de uma função socioambiental da propriedade 

decorre da própria Constituição ao afirmar que a função social, quanto à propriedade rural, 

será cumprida quando a propriedade atender, entre outros requisitos, à utilização adequada 

dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente (art. 186).  

                                                
116 GOMES, Luís Roberto. O ministério público e o controle da omissão administrativa. O controle da 
omissão estatal no direito administrativo.  Rio de Janeiro: Forense universitária, 2003, p. 203. 
117 GALIZA, Andréa. A proteção ao patrimônio cultural e o direito de propriedade na Constituição de 1988 – 
uma análise da possibilidade de colisão.  Revista da secretaria de assuntos jurídicos, ano VII, nº. 7, p. 95.  
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Somados a esse dispositivo constitucional, que regula especificamente a propriedade 

rural, tem-se o Estatuto da cidade, cujo parágrafo único do art. 1º dispõe que o referido 

Estatuto “estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 

como do equilíbrio ambiental” e o Código Civil, em seu art. 1228, § 1º, afirma que 

(...) o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas 
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 
evitada a poluição do ar e das águas.  

 

Fica assim demonstrado que a interpretação sistemática118 dos dispositivos acima 

referidos impõe também à propriedade urbana o dever de preservação ambiental. 

Diante das limitações impostas pelas normas acima referidas é possível concluir que a 

relação entre propriedade e meio ambiente não constitui uma hipótese de colisão, tendo em 

vista que relativização imposta ao direito de propriedade, em virtude da defesa do direito ao 

meio ambiente, tem o intuito de preservar os interesses ambientais de todos, inclusive do 

próprio titular da propriedade.  

Sendo assim, mais uma vez não se torna necessário estabelecer uma relação de 

oposição entre os direitos de propriedade e meio ambiente, pois sua harmonização decorre da 

interpretação dos preceitos constitucionais. Do contrário, ter-se-ia que sopesar o interesse 

individual do proprietário em exercer seu direito à propriedade como quiser, e o direito ao 

meio ambiente que também constitui um direito deste mesmo proprietário e de todas as 

demais pessoas. Portanto, a identificação de uma medida proporcional constituiria uma tarefa 

um tanto quanto comprometida. 

                                                
118 “O Código Civil precisa ser estudado à luz da Constituição Federal”. GONDINHO, André Osório. Função 
social da propriedade. In: TEPEDINO, Gustavo. Problemas de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000, p. 399. 
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Cabe aqui também analisar a natureza normativa dos direitos em questão, no intuito de 

identificar a existência ou não de uma colisão. Assim, se identificados o direito de 

propriedade (art. 5º, XXII da CF) e o direito ao meio ambiente (art. 225, caput, da CF) como 

princípios normativos, a solução para se estabelecer a relação entre eles pode ser dada 

mediante a aplicação do art. 186 da Constituição, no caso de tratar-se de propriedade rural, ou 

recorrendo-se a normas infraconstitucionais, porém dotadas de especificidade, como o 

Estatuto da cidade (art. 1º) ou Código Civil (art. 1228, § 1º). 

Se, entretanto, a propriedade for entendida como princípio, e o meio ambiente como 

regra, vale o que foi exposto no exemplo da função social: o meio ambiente seria uma forma 

de densificar a propriedade, tendo em vista não ser possível o conflito entre um princípio e 

uma regra. Finalizando a análise, se ambas as normas forem regras, a solução se dá por meio 

da regra de exceção, que no caso seria o art. 186 da Constituição e a aplicação em analogia 

desta norma ao caso de propriedade urbana, complementado pelo Estatuto da cidade e pelo 

Código Civil. 

Ou seja, tendo em vista que o direito ao meio ambiente possui natureza difusa, 

justificam-se as restrições sofridas pelo direito à propriedade, na medida em que esta assumiu, 

com a Constituição, um “caráter pluralizante”119, precisando, portanto, ser analisada não 

apenas sob a ótica de um direito subjetivo individual, mas também, sob os pontos de vista 

social, econômico e ambiental, como já se propôs a Constituição120. 

É preciso perceber que o direito à propriedade privada sofreu uma mudança de 

estrutura, tendo em vista que, ao nascer com uma carga jusnaturalista, assumiu a postura de 

direito subjetivo. Isso provocou no sujeito uma situação de (um) poder exigir o respeito por 

                                                
119 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Direito de propriedade e meio ambiente. Curitiba: Juruá, 1999, p.146.  
120 Segundo Lênio Streck, a Constituição brasileira “em que pese o seu caráter aberto, é uma Constituição densa 
de valores, compromissária e voltada para as transformações das estruturas econômicas e sociais”.  V. 
Jurisdição constitucional e hermenêutica. Uma nova crítica do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 18. 
Dessa mudança estrutural parece fazer parte tanto a função social da propriedade como também o dever 
ambiental imposto à livre iniciativa.  
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suas liberdades e direitos individuais. Porém, o argumento do direito natural, transformado em 

direito subjetivo, passa a requerer a sustentação em normas objetivas, provocando sua 

consagração em declarações formais. Estas, por sua vez, passam a prever a definição e 

alcance do direito à propriedade. Entretanto, até então, a preocupação está voltada para as 

aspirações burguesas da modernidade. Assim,  

las declaraciones de derechos habían sido producto de la mentalidad que regía el 
siglo XIX, eran el fruto de un modo de pensar homogéneo y de una sociedad 
uniforme en donde prevalecían los intereses de la clase dominante, es decir, los 
intereses de la burguesía. Esta es la razón, para que todas y cada una de las 
libertades individuales que se reconocían giraran en torno a dos derechos 
específicos considerados inviolables y absolutos: la propiedad y la libertad de 
empresa121. 

 

Neste sentido, a análise diante da relação já reconhecida pela doutrina, entre 

propriedade privada e sua função social, incluindo-se aí a perspectiva ambiental, mostra-se 

indicada para se estabelecer a importância da relação existente entre liberdade de iniciativa e 

meio ambiente. Isto porque, tanto o direito à propriedade como o direito à livre iniciativa 

surgiram impregnados de uma carga subjetivista e, conseqüentemente, individual, produto das 

aspirações burguesas próprias da modernidade. Portanto, no que diz respeito ao direito de 

propriedade e a liberdade de iniciativa, é preciso enxergar o velho com os novos olhos do 

Estado Social e Democrático de Direito. 

 

3.7. Liberdade de Iniciativa e Meio Ambiente: Limites e Possibilidades 

A teoria dos limites imanentes parece ser a mais adequada para abordar a definição 

dos contornos constitucionais quanto aos direitos à liberdade de iniciativa e meio ambiente. 

                                                
121 CÓRDOBA, Jorge Ivan Rincón. Las generaciones de derechos fundamentales y la acción de la 
administración pública. Bogotá: Externado de Colombia, 2002, p. 42. 
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Isto porque a referida proposta teórica apresenta as fronteiras entre direitos fundamentais 

como produto da interpretação constitucional122 acerca do âmbito de proteção dos direitos, 

não sendo necessária a identificação de colisão, nem tampouco a interferência legislativa em 

todas as hipóteses de limitação. Quanto a esta última, a ausência de sua previsão 

constitucional em relação a alguns direitos fundamentais, como é o caso da liberdade de 

iniciativa, não implica dizer que tais direitos são ilimitados, pois seus limites podem ser 

imanentes123 e já previstos pela própria Constituição, como ocorreu com o art. 170. 

Apesar de alguns autores identificarem claramente uma hipótese de colisão entre a 

liberdade de iniciativa e o meio ambiente - como observa Toshio Mukai ao comentar os 

princípios da ordem econômica, pois para o autor seria uma “contraposição de princípios 

constitucionais, expressamente contemplados pela Constituição brasileira de 1988”124 -  a 

presente dissertação não se propõe a utilizar a referida teoria. 

A razão reside no fato de que a defesa do meio ambiente integra a estrutura do direito 

à liberdade de iniciativa, em decorrência da previsão constitucional acerca da Ordem 

Econômica125. Ou seja, a Constituição de 1988 prevê a defesa ambiental como requisito para 

o exercício da liberdade de iniciativa e até mesmo para que esta cumpra sua função de 

fundamentar aquela Ordem. E, tendo em vista que para a consecução da defesa ambiental, no 

âmbito da liberdade de iniciativa, é preciso o reconhecimento do dever imposto pelo direito 

                                                
122 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 
Coimbra: Almedina, 1998, p. 215.  
123 BACIGALUPO, Mariano. La aplicación de la doctrina de los ‘limites inmanentes’ a los derechos 
fundamentales sometidos a reserva de limitación legal. Revista española de derecho constitucional, año 13, 
num. 38, may./ago, p. 305. 
124 O autor parece estar seguro de sua postura, pois fala expressamente em contraposição de princípios. Direito 
ambiental sistematizado. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2004, p. 35. 
125 Esta preocupação aparece também em Cristiane Derani ao afirmar que “a concretização de uma qualidade de 
vida satisfatória, capaz de atingir toda sociedade, está intrinsecamente relacionada ao modo de como esta 
sociedade dispõe da apreensão e transformação de seus recursos, ou seja, de como desenvolve sua atividade 
econômica. Esta assertiva conduz necessariamente à indagação de qual o conteúdo daquilo que se resume como 
desenvolvimento econômico, e de que maneira seus elementos constitutivos estão presentes no texto 
constitucional”. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 236. 
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ao meio ambiente, é preciso perceber que a teoria da colisão parece não comportar a referida 

relação entre o direito à livre iniciativa e o direito ao meio.  

Sendo assim, não faria sentido identificar tais direitos como colidentes diante das 

circunstâncias fáticas, pois como ocorre com a função social da propriedade, a defesa do meio 

ambiente constitui uma exigência do direito à liberdade de iniciativa. Portanto, da mesma 

forma que a propriedade privada sofreu uma alteração estrutural126, pois exige, a partir da 

Constituição de 1988, o cumprimento de sua função social, o direito de empreender sem 

sofrer interferências diretas por parte do Estado também passou por alterações estruturais, em 

virtude da exigência constitucional de preservação ambiental. 

A proposta constitucional parece condicionar o exercício da liberdade de iniciativa por 

uma série de princípios; entre eles, a defesa do meio ambiente, objeto do presente estudo. 

Estabelecendo tal relação entre livre iniciativa e meio ambiente, a Constituição provocou uma 

alteração no âmbito de proteção daquele direito, na medida em que o exercício da liberdade 

de iniciativa representa o direito de empreender livremente sem, contudo, provocar prejuízos 

ambientais. Nesse sentido, o princípio da defesa do  meio ambiente representa um limite 

imanente à livre iniciativa. 

A razão de se defender que a liberdade de iniciativa sofre uma limitação imanente por 

parte de alguns princípios constitucionais, dentre os quais a defesa do meio ambiente, consiste 

no fato de que a teoria dos limites imanentes parece consagrar os direitos e interesses em 

longo prazo, e não apenas de forma imediatista, em busca de uma solução prática. Ou seja, ao 

se afirmar que a liberdade de iniciativa encontra-se limitada pelo princípio ambiental, está se 

                                                
126 “A exigência de se proteger certos bens e interesses da coletividade, contudo, exigia uma interferência mais 
profunda na própria maneira de se conceber a propriedade. Ao conferir-lhe uma função social, a Constituição 
não apenas limitou o exercício do direito, preservando valores sociais ou coletivos, mas modificou sua estrutura, 
imprimindo-lhe um conteúdo distinto daquele que possuía anteriormente. Operou assim, uma mudança 
qualitativa no âmbito normativo do direito de propriedade”. GALIZA, Andréa. A proteção ao patrimônio cultural 
e o direito de propriedade na Constituição de 1988 – uma análise da possibilidade de colisão.  Revista da 
secretaria de assuntos jurídicos, ano VII, nº. 7, p. 94. 
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consagrando o direito ao meio ambiente e a uma qualidade de vida do próprio titular da livre 

iniciativa, assim como de todas as outras pessoas, pois o meio ambiente é um direito de 

titularidade indefinida,  e além do mais, pertencente às gerações futuras127.  Portanto, ao 

contrário do que ocorreria na proposta de ponderação, pois a opção seria ponderar entre um 

direito individual e um direito difuso, a proposta de limites imanentes parece conseguir unir 

em diálogo direitos individuais e difusos. 

Outra razão é que, assim como ocorre com o direito à propriedade e sua função social, 

a admissão de um limite ambiental imanente à liberdade de iniciativa favorece uma postura de 

prevenção. Ou seja, perceber que o exercício da livre iniciativa, consequentemente seu âmbito 

de proteção, exige a observação do direito ao meio ambiente, propõe a eficácia do mais 

importante instrumento de defesa ambiental: a prevenção de novos danos. 

Perceba que caso a solução se dê mediante a harmonização de interesses colidentes, e 

caso o direito à livre iniciativa seja relativizado, o discurso é de perda direta para o titular 

deste direito, tendo em vista que sua meta de empreender não será cumprida. Por outro lado, 

se a solução é dada em razão de se considerar o meio ambiente como limite imanente à 

liberdade de iniciativa, em razão, principalmente, de uma preocupação de sustentabilidade, o 

discurso é de perda parcial. Isto porque, apesar do titular do direito individual envolvido não 

lograr êxito em sua proposta de desenvolvimento, seu ganho em termos ambientais, por 

também fazer parte do sujeito indeterminado, estará sendo declarado expressamente128. 

Mais uma vez, torna-se necessário considerar a dificuldade de harmonizar uma colisão 

entre direitos fundamentais, na qual o titular de um direito envolvido é também titular do 

                                                
127 Canotilho afirma que o sujeito do meio ambiente é a geração. V. Estudos sobre direitos fundamentais. 
Coimbra: Coimbra, 2004, p. 177. 
128 O direito ambiental “não lida com a espécie clássica de direitos, e que por isso exige formas diferenciadas de 
estabelecimento de relações discursivas para uma correta compreensão de seu conteúdo (...)”. LEITE, José 
Rubens Morato, AYALA, Patryck de Araújo. O direito ambiental na sociedade de risco. Rio de Janeiro: 
Forense universitária, 2002, p. 160. 
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outro direito envolvido129. A situação parece ficar ainda mais grave, na medida em que não é 

possível se conhecer todos os titulares do último direito. Portanto, seus interesses passam estar 

pressupostos em razão dos valores consagrados pela Constituição. Sendo assim, o direito 

ambiental parece não conseguir operar por meio de estratégias de intersubjetividade130, típicas 

das relações jurídicas. 

É preciso ressaltar que o princípio da defesa ambiental, previsto pelo art. 170, deve ser 

interpretado em conjunto com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, art. 

225, pois, apoiando-se nas palavras de Eros Grau “não se interpreta o direito em tiras”131. 

Neste último artigo, a Constituição mostra-se impositiva ao declarar que é dever do Poder 

Público e da coletividade, a defesa e preservação do meio ambiente para as futuras gerações, e 

demonstra a importância deste para uma boa qualidade de vida. 

No que diz respeito ao art. 225 da Constituição, é válido ressaltar sua importante tarefa 

de complementação. Tendo em vista que a liberdade de iniciativa apresenta-se condicionada 

por princípios expressos, dentre os quais a defesa do meio ambiente, é preciso recorrer ao art. 

225 para que se esclareça o conteúdo do princípio disposto no inciso IV do art. 170.  

Assim, na medida em que o presente trabalho ressalta a possibilidade de se adotar a 

postura na qual o direito ao meio ambiente ecologicamente foi previsto por meio de uma regra 

jurídica, a relação entre livre iniciativa e meio ambiente, mesmo que entendida como uma 

colisão, resolve-se mediante a complementação dada pela regra citada. Entretanto, convém 

                                                
129 “No campo do Direito Civil, problemas como as ocupações de terras têm sido tratados, no mais das vezes, 
como conflitos interindividuais, o que igualmente demonstra  a crise de paradigmas, que se instala justamente 
porque a dogmática jurídica, em plena sociedade transmoderna e repleta de conflitos transindividuais, continua 
trabalhando com a perspectiva de um Direito cunhado para enfrentar conflitos interindividuais, bem nítidos em 
nossos Códigos”. STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica. Uma nova crítica ao 
direito. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 83. 
130 Fabíola Albuquerque, ao analisar a dificuldade de se estabelecer o titular do meio ambiente, alerta para a 
“insuficiência do caráter necessariamente intersubjetivo da relação jurídica, como resposta teórica adequada”. 
Direito de propriedade e meio ambiente. Curitiba: Juruá, 1999, p. 145. 
131 Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 40. 
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ressaltar mais uma vez que a relação de condicionamento existente entre algumas normas 

constitucionais independe da classificação dada às mesmas. 

Entretanto, não se deve falar em colisão uma vez que a regra condicionante (art. 225) 

opera em um plano de conformação e harmonia, servindo de fundamento hermenêutico para a 

relação de imanência entre livre iniciativa e direito ao meio ambiente.  

E no que diz respeito ao dever de proteção ambiental, Canotilho mostra-se bastante 

enfático ao afirmar que o problema não constitui apenas diretos, mas principalmente deveres, 

pois é preciso reconhecer a “necessidade de se ultrapassar a euforia do individualismo de 

direitos fundamentais e de se radicar uma comunidade de responsabilidade de cidadãos e 

entes públicos perante os problemas ecológicos e ambientais”132. 

O autor foi feliz ao ressaltar a euforia de direitos fundamentais individuais, pois este 

parece ser um problema que impede a recepção da idéia de limites imanentes à liberdade de 

iniciativa.  

A possibilidade de direitos individuais sofrerem restrições por parte da Constituição, 

em razão de interesses metaindividuais, parece, ainda, ser encarada como uma postura de 

absolutismo, pois costuma ser identificada como uma opção rígida. O que não deixa de causar 

espanto, pois a consagração de direitos individuais sem uma preocupação comunitária de fato 

representa uma postura absoluta e egoísta.  Assim, 

pretende-se, sim, fazer ver que os direitos fundamentais não podem ser pensados 
apenas do ponto de vista dos indivíduos, enquanto faculdades ou poderes de que 
estes são titulares, antes valem juridicamente também do ponto de vista da 
comunidade, como valores ou fins que esta se propõe prosseguir133. 

 

Canotilho também propõe deveres como a outra face dos direitos fundamentais e, no 

que diz respeito ao meio ambiente, impõe a cooperação entre grupos e cidadãos como dever 

                                                
132 Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 178. 
133 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 
Coimbra: Almedina, 1998, p. 145. 
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para com o meio ambiente. Ressalta ainda que a própria defesa dos interesses ambientais das 

futuras gerações não constitui um dever apenas do Estado e de suas entidades, mas também da 

comunidade, o que deu origem, segundo ele, a um comunitarismo ambiental134. 

A exigência de um comportamento ambientalmente aceito - o que para alguns autores 

consiste em uma obrigação/dever - baseia-se na necessidade de uma postura sustentável, o 

que implica dizer que desenvolvimento econômico e meio ambiente devem ser conciliados135, 

representando um fundamento razoável para a limitação ora proposta.  

O objetivo seria desfrutar dos recursos sem exauri-los, conservando, assim, o direito 

de todos de também utilizá-los136. Portanto, a capacidade econômica passa a ser limitada em 

nome da prevenção e da precaução ambiental. Isto porque,  

o adjetivo sustentável, relaciona-se com o uso não destrutivo dos recursos naturais e 
com a preservação do planeta para as gerações futuras, assim, sendo a necessidade 
de uma ação não violenta para essa nova abordagem do desenvolvimento137. 

 

Nesse contexto de sustentabilidade encontra-se a preocupação de reconhecer os 

limites138 imanentes ao direito à liberdade de iniciativa impostos pela Constituição, o que 

permite ser observado a partir da interpretação dos artigos 170 e 225, como já fora assinalado. 

Portanto, o intuito de equilibrar o desenvolvimento e o meio ambiente impõe a percepção do 

direito à livre iniciativa dotado de um contorno ambiental, ou seja, seu âmbito de aplicação 

                                                
134 CANOTILHO, J.J. Gomes. Estado constitucional ecológico e democracia sustentada. In:  SARLET, Ingo 
Wolfgang. Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e comparado. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2003, p. 501. 
135 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 26. 
136 GOMES, Luís Roberto. O Ministério Público e o controle da omissão administrativa. O controle da 
omissão estatal no direito ambiental. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2003, p. 195. 
137 ALMEIDA, Guilherme Assis de, CHRISTMANN, Martha Ochsenhofer. Ética e direito. Uma perspectiva 
integrada. São Paulo: Atlas, 2004, p. 72. 
138 Paul Hawken parece não temer ser radical ao afirmar não haver forma educada de dizer que os negócios 
(business) estão destruindo o planeta. The ecology of commerce. Nova York: Harper business, 1993, p. 03. 
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conduz ao cumprimento da preservação ambiental. Assim, o intuito não é conter ou evitar o 

crescimento, e sim torná-lo sustentável139. 

Seguindo a linha do desenvolvimento sustentável, Canotilho propõe um Estado 

Ambiental cuja exigência de ser um Estado de Direito não foi ignorada, que teria como 

propósito, entre outros, conformar as políticas e estruturas organizatórias dos Estados e 

comunidades a uma forma ecologicamente sustentada. O autor confirma o “dever de adopção 

(sic) de comportamentos públicos e privados amigos do ambiente de forma a dar expressão 

concreta à assumpção da responsabilidade dos poderes públicos perante as gerações 

futuras”140. 

O compromisso público e privado com relação ao patrimônio ambiental deve ser 

seguido pela estrutura do Estado Social e Democrático de Direito, não sendo necessário para 

tanto, a adoção de um Estado Ambiental. Este parece representar uma das faces  daquele, 

mais especificamente quanto à exigência de solidariedade presente no art. 3º da Constituição.  

No que diz respeito ao referido dispositivo constitucional, Lênio Streck o identifica 

como norte para a construção de um Estado Social, identificando como algumas condições 

para esta empreitada a garantia dos direitos sociais, a intervenção do Estado na economia e a 

função social da propriedade141. Assim, a dimensão Social do Estado de Direito parece 

justificar uma atuação em nome da preservação ambiental, mesmo que para isso seja preciso 

estabelecer alguns limites e contornos no Direito. Para tanto, a postura da Administração, 

principalmente diante da concessão de licença ambiental, deve ser repensada no intuito de 

provocar uma instância para o diálogo entre direitos fundamentais. 

 
                                                
139 Fala-se em incentivos para a promoção dos valores ambientais, em razão de que sucesso econômico e 
qualidade ambiental não são incompatíveis quando somados à democracia. FIORINO, Daniel. Making 
environmental policy. Berkeley: University of California, 1995, p. 205. 
140 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado de Direito. Lisboa: Gradiva, 1999, p. 44. 
141 Jurisdição constitucional e hermenêutica. Uma nova crítica do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 
75. 



4. Licença Ambiental: Instância para o Diálogo 

4.1. Instrumento de Prevenção a Serviço do Jardim e da Praça 

A análise da relação em torno da liberdade de iniciativa e do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado remete a outra discussão: a interferência do Poder Público1 na 

efetivação de direitos, cujos propósitos, à primeira vista, aparentam ser meramente privados, 

como é o caso da liberdade ora em análise. Porém, quando exercidos, provocam efeitos que 

ultrapassam a esfera privada2, atingindo o que muitos chamam de interesse público. 

Este dito interesse público envolve sensivelmente o direito ao meio ambiente e seu 

respectivo licenciamento. Assim, fala-se em prevenção no âmbito do licenciamento ambiental 

porque este representa uma das formas de controle prévio3, tendo em vista que a atuação da 

Administração ocorre antes do início das atividades controladas, permitindo, dessa forma, que 

o meio ambiente não sofra novas degradações. 

Nesse sentido, a licença ambiental apresenta-se como o instrumento administrativo 

dotado de um poder essencial: estabelecer o diálogo entre o direito de empreender e o dever 

                                                
1 A interferência estatal pode ser exercida “de modo efetivamente concreto e dinâmico, com iniciativas próprias, 
e ainda que resulte de tais atuações a limitação de direitos nos seus mais diversificados graus (...)”. OLIVEIRA, 
Alexandre Vidigal de. Proteção ambiental em juízo. Omissão administrativa – questões relevantes. Revista de 
direito ambiental, ano II, nº. 7, jul./set. 1997, p. 133. 
2 Helena Passos ressalta que os impactos ambientais gerados pela degradação e poluição geram prejuízos sociais, 
que afetam mais intensamente as camadas mais carentes da população e os benefícios econômicos resultantes 
das referidas atividades são usufruídos mais intensamente pelos mais ricos. Discricionariedade administrativa e 
justiça ambiental. In: MILARÉ, Edis. Ação civil pública. Lei nº. 7347/89. Quinze anos. São Paulo: Revista dos 
tribunais, 2002, p. 471. 
3 É válido ressaltar que a licença pode apresentar-se na forma de três modalidades, não excludentes entre si: 
licença prévia, licença de instalação e licença de operação. V. ROHDE, Geraldo Mário. Licença prévia – LP e 
prática de licenciamento ambiental no Brasil. Revista de direito ambiental, ano V, nº. 18, abril/jun. 2000, pp. 
213-229. 
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de proteção ambiental. Portanto, muito mais que o reconhecimento de um direito subjetivo4, a 

concessão da licença representa uma autorização5 por parte do Poder Público para o 

desenvolvimento de determinada atividade, cuja execução não deve acarretar prejuízos 

ambientais. Daí a importância do licenciamento ser enxergado como um instrumento de 

prevenção6, na medida em que a Administração possui legitimidade para impor determinadas 

condições quando da consecução da licença, momento em que livre iniciativa e meio 

ambiente necessariamente precisam se comunicar. 

Assim, o licenciamento ambiental, exigido por meio do poder de polícia da 

Administração7, visando ressaltar o interesse ambiental no que diz respeito ao direito 

particular de empreender, surge como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, 

lei nº. 6938/81, art. 9º, IV, e passa a ser conceituado pelo art. 1º, I, da resolução nº. 237/97 do 

CONAMA, que dispõe:  

licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação de 
empreendimento e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares 
e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 

 

Em termos positivos, a licença representa uma espécie de ato administrativo, tendo 

sido conceituada como “ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a Administração 
                                                
4 “O interessado em obter a licença tem direito subjetivo à sua expedição. O direito subjetivo está ligado ao 
princípio da segurança jurídica, pelo qual o particular vê assegurado que a norma em vigor, que lhe é favorável, 
seja cumprida”. SANTOS, Márcia Walquiria Batista dos. Licença urbanística. São Paulo: Malheiros, sem data, 
p. 139. Nesse sentido, percebe-se também que “na formulação da noção dogmática de direito subjetivo surge a 
idéia de um campo de ação livre atribuído ou reconhecido ao indivíduo pela ordem jurídica, no qual os demais 
não podem intervir”. GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. A limitação da autonomia privada nos 
direitos reais e pessoais. Revista de direito privado, vol. 14, abril/jun. 2003, p. 281. 
5 O termo autorização foi aqui utilizado não no sentido de ato administrativo, mas como execução do verbo 
autorizar. 
6 Convém destacar que a licença urbanística não atua de forma preventiva, pois representa instrumento de 
limitação de direitos. Entre eles, o direito à propriedade privada, tendo em vista a exigência constitucional 
quanto à função social. SANTOS, Márcia Walquiria Batista dos. Direito do particular de obter a licença 
urbanística. Boletim de direito administrativo, setembro/2001, p. 698.  
7 Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua poder de polícia como “atividade estatal de condicionar a 
liberdade e a propriedade ajustando-se aos interesses coletivos” e ressalta que sua denominação tem origem no 
Estado de Polícia, portanto, anterior ao Estado de Direito, razão pela qual deve ser substituída por limitações 
administrativas à liberdade e à propriedade. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004, pp. 
716-717. 
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faculta àquele que preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade”8. É 

diferenciada de outra espécie de ato que é a autorização, cujo conceito apresentado é: “ato 

administrativo unilateral, discricionário e precário pelo qual a Administração faculta ao 

particular o uso privativo de bem público, ou desempenho de atividade material, ou a prática 

de ato que, sem esse consentimento, seriam legalmente proibidos”9. 

Os respectivos conceitos fazem surgir, para alguns autores, a dúvida acerca do 

licenciamento, pois, para estes, o ato administrativo que melhor representa a análise 

desenvolvida pela Administração é a autorização10 , e não a licença, na medida em que a 

Constituição utilizou o termo autorização quando tratou da livre iniciativa no art. 170, 

parágrafo único11.  

Entretanto, o ponto principal acerca da distinção entre as duas espécies acima 

referidas, é o fato de que a licença representa um ato declaratório, tendo em vista que, 

segundo a doutrina, o sujeito possui o direito subjetivo de desenvolver uma atividade12. Daí 

decorre seu caráter vinculatório. Por outro lado, a autorização não declara, mas constitui 

direito ao ser concedida, pois representa uma faculdade da Administração, na medida em que 

esta não está vinculada à sua concessão13. 

                                                
8 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2002, p. 219. 
9 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2002, p. 218. Celso Antônio 
Bandeira de Mello ressalta que a autorização tanto pode facultar a prática de determinado ato jurídico, como 
também pode manifestar sua concordância em relação a um ato já praticado, no intuito de conceder eficácia. V. 
Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 402. 
10 Dois argumentos são utilizados com freqüência para assegurar a natureza de autorização da licença: o ato 
autorizador de instalação e operação de atividade potencialmente poluidora possui um caráter preventivo, o que 
seria uma característica da autorização, e trata-se de ato administrativo sujeito à revisão, o que não é permitido 
no âmbito da licença. DAWALIBI, Marcelo. Licença ou autorização ambiental. Revista de direito ambiental, 
ano V, nº. 17, jan./mar. 2000, p. 182. 
11 Nesse sentido, v. MACHADO, Paulo Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
250. 
12 “A licença só é pertinente naquelas hipóteses em que preexiste o direito subjetivo ao exercício da atividade”. 
SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 278. 
13 A autorização “não pressupõe um direito anterior a ser exercido. Vale dizer, o direito ao exercício da atividade 
autorizada nasce com a outorga da autorização”. SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 
São Paulo: Malheiros, 2002, p. 278. 
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Andreas Krell ressalta que a vinculação administrativa é gradual, na medida em que 

oscila da absoluta vinculação à absoluta discricionariedade, sem representar contudo, uma 

diferença qualitativa, mas apenas quantitativa. Nesse sentido, afirma que “esses extremos, no 

entanto, quase não existem na prática; a intensidade vinculatória depende da densidade 

mandamental dos diferentes tipos de termos lingüísticos utilizados pela respectiva lei”14. 

Porém, a polêmica acerca do ato administrativo que melhor comporta a defesa ambiental, 

apesar de extremamente relevante, não representa objeto de análise da presente dissertação.  

Diante disso, cabe ressaltar que independente de tratar-se de licença ou autorização 

ambiental, o ato administrativo sujeita à Administração aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art. 37 da Constituição 

Federal. 

Para o presente trabalho, algumas dessas diretrizes merecem ser analisadas 

especificamente, além de outras igualmente importantes, como o princípio da participação 

popular na preservação ambiental, tendo em vista que o constituinte incumbiu a coletividade, 

juntamente com o Poder Público, de preservar o meio ambiente15. Assim, a participação 

popular mostra-se altamente relevante no momento de ser estabelecida a comunicação entre 

livre iniciativa e meio ambiente, sendo necessário para isso, que o dever de publicidade16 seja 

cumprido. 

                                                
14 Discricionariedade administrativa e proteção ambiental. O controle dos conceitos jurídicos indeterminados e a 
competência dos órgãos ambientais. Um estudo comparado. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2004, p. 23. 
15 O dever de proteção ambiental foi imposto ao Poder Público e a coletividade pelo art. 225 da CF. 
16 A menção ao princípio da publicidade remete a uma passagem de Hannah Arendt, na qual a autora comenta o 
significado do termo público: “tudo o que vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior 
divulgação possível. Para nós, a aparência – aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós mesmos – 
constitui a realidade”. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2004, p. 59. Assim, a 
importância da publicidade administrativa seria em razão de que a realidade é constituída por aquilo que é 
conhecido. 
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Nesse sentido entendeu a lei nº. 6938/8117, quando em seu art. 10, § 1º estabeleceu que 

“os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no 

jornal oficial do Estado, bem como em um periódico regional ou local de grande circulação”. 

Parece que o intuito é convocar a população a tomar parte das discussões que visam analisar 

os riscos de certas iniciativas, em virtude de esta também ter sido incumbida da preservação 

ambiental e, sobretudo, pelo fato do meio ambiente ser um patrimônio difuso. 

Sendo assim, para que a participação popular de fato ocorra é necessário que se 

respeite o princípio da publicidade18, previsto como um dos princípios norteadores da 

Administração Pública, permitindo, dessa forma, que as pessoas tenham acesso aos processos 

administrativos, o que constitui o direito constitucional à informação (art. 5º, XXXIII), dentre 

os quais os que dizem respeito as licenças ambientais. 

Nesse sentido, a publicidade representa uma das faces da cidadania19 ao permitir à 

população exigir da Administração o exercício de atividades as quais está vinculada, assim 

como, combater condutas que se mostrem impróprias e contrárias à moralidade pública20. 

Além do mais, a participação popular é um dos aspectos do Estado Democrático de 

Direito21, possibilitando que os titulares do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado mantenham-se informados quanto à conduta do Estado no que diz respeito ao 

meio ambiente e participar do controle da atividade estatal. 

                                                
17 O art.10 da Lei 6938/81 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio ambiente foi regulamentado pela 
resolução 237/97do CONAMA. Nesse sentido, v. ACKER, Francisco Thomaz Van. Breves considerações sobre 
a resolução 237, de 19.12.1997, do CONAMA, que estabelece critérios para o licenciamento ambiental. Revista 
de direito ambiental, ano II, nº. 8, out./dez. 1997, pp. 165-169. 
18 De acordo com o art. 37 da Constituição Federal, a Administração pública obedecerá ao princípio da 
publicidade, entre outros. 
19 FRANÇA, Vladmir da Rocha. Invalidação judicial da discricionariedade administrativa no regime 
jurídico-administrativo brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 85. 
20 A moralidade também constitui um dos princípios norteadores da Administração pública (art. 37 da 
Constituição Federal). 
21 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade. Novas reflexões sobre os 
limites e controles da discricionariedade. Rio de Janeiro: Forense, 2002, pp. 05-09.  
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Entretanto, o princípio da participação popular adquire maior eficácia quando exigido 

o estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório como condições para análise do 

pedido de licença ambiental, pois do contrário estará ofendida a própria cidadania22 

ambiental23. A exigibilidade do estudo prévio de impacto ambiental é também um dos 

princípios constitucionais disciplinadores da ação estatal, tendo sido previsto pela 

Constituição em seu art. 225, § 1º, IV, constituindo assim um pressuposto para a concessão da 

licença24 em razão desta exigência reforçar o intuito de prevenção.  

Ressalta-se ainda que, tendo em vista a vinculação da Administração ao princípio da 

legalidade, este também rege o licenciamento ambiental. Portanto, agir de acordo com o 

princípio da legalidade é respeitar a exigência do licenciamento como forma de controlar a 

utilização dos recursos naturais e a ocorrência de possíveis danos ambientais. É preciso, 

entretanto, observar que o princípio da legalidade representou uma das principais forças do 

Estado liberal de Direito, remetendo todos à primazia da lei, assim, “expresa la idéia de la ley 

como acto normativo supremo e irresistible al que, em línea de principio, no es oponible 

ningún derecho más fuerte, cualquiera que sea su forma y fundamento”25. 

Todavia, no que diz respeito à licença ambiental, o cumprimento da legalidade não 

representa apenas uma análise fria da lei, pois exige uma atividade discricionária, tendo em 

vista a indeterminação de termos como atividades potencialmente poluidoras, utilizado na 

definição de licença apresentada pela resolução 237 do CONAMA. Sendo assim, para que a 

Administração atue no estrito cumprimento da legalidade, ela precisará cumprir a exigência 

                                                
22 FINK, Daniel Roberto, ALONSO JR., Hamilton, DAWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos do 
licenciamento ambiental. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2002.  
23 O termo cidadania ambiental foi usado por Helena Passos ao tratar dos fundamentos constitucionais da 
cidadania ambiental e o problema da discricionariedade administrativa. Discricionariedade administrativa e 
justiça ambiental. In: MILARÉ, Edis. Ação civil pública. Lei nº. 7347/89. Quinze anos. São Paulo: Revista dos 
tribunais, 2002, p. 468. 
24 GOMES, Luís Roberto. O Ministério Público e o controle da omissão administrativa. O controle da 
omissão estatal no direito ambiental. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2003, pp. 198-201. 
25 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Madri: Trotta, 1999,  p. 24. 
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do licenciamento. Para tal, necessitará efetuar uma abordagem discricionária e técnica a 

respeito dos possíveis danos decorrentes da atividade em análise. 

Cumpre aqui lembrar que o fato de ser necessária uma atuação discricionária diante de 

termos indeterminados não transforma o ato de licença em autorização, pois a 

discricionariedade não diz respeito à concessão da licença ou autorização. Ou seja, não 

representa uma análise em torno de uma faculdade administrativa, e sim ao fato de que 

atividade potencialmente poluidora, representa uma indeterminação que precisa ser definida 

diante das circunstâncias. 

“Parece mais coerente, entretanto, ver o uso de conceitos jurídicos indeterminados, 

bem como a concessão de discricionariedade, como manifestações comuns da técnica 

legislativa de abertura das normas jurídicas, carecedoras de complementação”26. A 

necessidade de complementação é plenamente compreensível, tendo em vista a 

impossibilidade de se criar regras uniformes, definidoras das atividades poluidoras. Assim, as 

diretivas oficiais ulteriores27 passam a ser extremamente necessárias, assumindo, dessa forma, 

a Administração, o papel de interpretar os fatos utilizando recursos, também, técnicos, no 

intuito de avaliar sua capacidade de degradação. Em poucas palavras: a Administração 

promove o diálogo entre a liberdade de iniciativa e o meio ambiente. 

Sendo assim, a consciência por parte da Administração na figura de seus servidores, 

em torno da importância da licença como instrumento de prevenção e da análise discricionária 

como instância para o diálogo, torna-se ainda mais necessária. Isto porque, a observação 

quanto ao potencial de degradação das atividades não ficará a cargo do posicionamento 

                                                
26 KRELL, Andreas J. Discricionariedade administrativa e proteção ambiental. O controle dos conceitos 
jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais. Um estudo comparado. Porto Alegre: 
Livraria do advogado, 2004, p. 35. 
27 Essa consideração foi feita por H. Hart ao abordar a textura aberta do direto que segundo ele seria “áreas de 
conduta em que muitas coisas devem ser deixadas para serem desenvolvidas pelos tribunais ou pelos 
funcionários, os quais determinam o equilíbrio, à luz das circunstâncias, entre interesses conflituantes (sic) que 
variam em peso, de caso para caso”. O conceito de Direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2001, p. 148. 
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pessoal daqueles, pois o exercício de uma valoração técnica diz respeito “não a uma 

ponderação comparativa de interesses secundários, mas sim uma mera valoração de factos 

(sic) e circunstâncias susceptíveis de apreciação vária (sic)”28.  

Fica assim exposto, portanto, que a análise discricionária da Administração 

desenvolvida no âmbito do licenciamento ambiental não vislumbra a possibilidade de 

verificação dos interesses apresentados, e sim a interpretação dos fatos por meio de 

conhecimentos técnicos aptos a densificar os conceitos jurídicos indeterminados apresentados. 

Isto porque a análise técnica referida representa um conceito de experiência, ou seja, refere-se 

“aos dados da experiência sensitiva”29, o que não implica dizer que quando aplicado a 

situações complexas como as ambientais, não confira uma margem de apreciação por parte da 

Administração.  

Convém ressaltar que a apreciação feita pela Administração, em razão de termos que 

requerem uma atividade discricionária, não constitui um poder, e sim um dever30. Ou seja, na 

medida em que a Administração encontra-se vinculada ao princípio da legalidade, sua atuação 

em nome da determinação diante dos fatos, de termos que se apresentam indeterminados no 

plano normativo, não lhe concede um poder discricionário, e sim um dever de, por meio de 

atividades discricionárias, atingir as finalidades previstas. No caso em questão, a finalidade de 

proteção ambiental. 

Identificar na Administração uma finalidade ambiental remete à discussão a uma 

necessária abordagem sobre o que se convencionou chamar de interesse público, pois a 

existência da Administração pública sempre esteve direcionada a satisfazer fins que se 

                                                
28 SOUSA, Antonio Francisco de. Conceitos indeterminados no direito administrativo. Coimbra: Almedina, 
1994, p. 112.  
29 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 
1999, p. 61. 
30 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 
15. 
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qualificam como de interesse geral31. Nesse sentido, convém lembrar que o interesse público 

nem sempre representa a soma dos interesses particulares ou privados, pois a possibilidade de 

opor-se a estes não é remota32. E nesta seara de interesses públicos e privados encontra-se o 

licenciamento ambiental, como momento responsável em harmonizar tais interesses, cuja 

expressão se dá por meio dos direitos à liberdade de iniciativa e meio ambiente. 

Entretanto, tendo em vista que a Administração moderna surgida logo após a 

revolução francesa33 comportava-se de forma a demonstrar sua abstenção, pois o momento era 

de garantir liberdades e direitos individuais, inclusive contra abusos do próprio Estado, o 

século XX marcou uma postura intervencionista por parte da Administração, comumente 

identificada como Estado Social. Neste, a preocupação não estava voltada apenas para as 

liberdades e direitos individuais, mas também para a existência de um interesse público, frente 

ao qual os direitos individuais podem chegar a ceder34.  

Essa marca privada tão forte deixada pelo Estado de Liberal e a marca pública, em 

oposição, deixada pelo Estado Social parece terem provocado a noção dicotômica entre 

interesse público e interesse privado até hoje difundida. Assim, o Estado Democrático de 

Direito teria a incumbência de não assumir nenhuma das duas posturas referidas, mas sim 

                                                
31 Eros Grau atenta para a distinção entre interesse público, cujo titular é o Estado, e interesse social, cujo titular 
é a sociedade. A ordem econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 28. 
32 GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida. A limitação da autonomia privada nos direitos reais e 
pessoais. Revista de direito privado, vol. 14, abril/jun. 2003, p. 289. 
 
33 Alexandre da Maia, interpretando Hannah Arendt, ressalta que com a revolução francesa “começa a surgir a 
esfera social, autônoma e intermediária entre a pública e a privada, haja vista que o plano social começa a 
mesclar elementos próprios do mundo privado como os de seara pública”.  Ontologia jurídica. O problema de 
sua fixação teórica (com relação ao garantismo jurídico). Porto Alegre: Livraria do advogado, 2000, p. 51. 
34 ESCOLA, Héctor Jorge. El interes público como fundamento del derecho administrativo. Buenos Aires: 
Depalma, 1989, p. 36. 
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conjugá-las no intuito da promoção do que se chama de justiça social35, utilizando para isso 

seu maior instrumento: a democracia. 

Percebe-se, assim, que a interpretação dada ao interesse público como em oposição ao 

interesse privado, ou vice-versa, foi decorrência das experiências liberal e social dos Estados 

de Direito, sem, porém, terem sido superadas por completo até hoje. Tal dicotomia foi 

transportada para a atuação administrativa no que diz respeito à sua função de licenciamento. 

Isto porque a concessão da licença ambiental, mediante algumas condições impostas pela 

Administração, vem sendo frequentemente tratada como um momento em que o Estado 

precisaria sopesar o interesse privado em empreender e o interesse público de proteção 

ambiental. 

Entretanto, esta visão de oposição entre o público e o privado deve ser superada, pois 

nas palavras de Hannah Arendt, 

conviver no mundo significa essencialmente ter um mundo de coisas interposto 
entre os que nele habitam em comum, como uma mesa se interpõe entre os que se 
assentam ao seu redor; pois, como todo intermediário, o mundo ao mesmo tempo 
separa e estabelece uma relação entre os homens36. 

 

Assim, à primeira vista o interesse em empreender mostra-se separado do interesse 

ambiental, o que provocaria o conflito entre o público e o privado37. Entretanto, quando 

interpretado sob a ótica aqui proposta, o encontro de tais interesses demonstra, na verdade, a 

relação indissociável que existe entre eles, e não uma separação. Portanto, utilizando o 

exemplo da mesa apresentado por Arendt como o mundo comum, produto das mãos humanas 

e não da natureza, a licença seria a mesa interposta entre o público e o privado, pois ao 

                                                
35 Segundo Paulo Lôbo, “a justiça social é uma justiça promotora, pois submete as atividades da vida privada à 
promoção das superações ou reduções das desigualdades sociais e regionais (arts. 3º, III, e 170, VII, da 
Constituição)”. Direito do Estado federado ante a globalização econômica. Anuário dos cursos de pós-
graduação em direito, nº. 12, 2002. Recife: Universidade Federal de Pernambuco/CCJ, pp. 334. 
36 A condição humana. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2004, p. 62. 
37 Lênio Streck salienta que o modo capitalista de produção impõe a separação entre Estado e sociedade, 
acarretando uma maior força na dicotomia direito público/direito privado. Jurisdição constitucional e 
hermenêutica. Uma nova crítica do direito. Rio de Janeiro: Forense , 2004, p. 50. 
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mesmo tempo em que separa - pois se encontra entre os dois pólos - também une, já que 

promove o encontro entre eles. 

Ainda utilizando as idéias da autora, cabe destacar sua proposta em relação ao social 

como união entre elementos públicos e privados38, na medida em que a esfera pública também 

comporta os interesses privados, e estes últimos, se considerados isoladamente, sem sua 

participação pública, perdem o sentido, pois  

para o indivíduo, viver uma vida inteiramente privada significa, acima de tudo, ser 
destituído de coisas essenciais à vida verdadeiramente humana: ser privado da 
realidade que advém do fato de ser visto e ouvido por outros, privado de uma 
relação ‘objetiva’ com eles decorrente do fato de ligar-se e separar-se deles 
mediante um mundo comum de coisas, e privado da possibilidade de realizar algo 
mais permanente que a própria vida39. 

 

A menção feita pela a autora em relação à realização de algo permanente, reflete seu 

entendimento quanto à importância da esfera pública, pois afirma que se o mundo precisa de 

um espaço público, sua construção não comporta uma postura egoísta, baseada na 

mortalidade, devendo, assim, transcender o fato de que a vida humana é limitada pelo tempo. 

Dessa forma, a esfera pública em Arendt é condição para a sobrevivência do mundo diante 

das gerações40. 

Utilizando agora a denominação dada por Nelson Saldanha às ordens privada e 

pública como jardim e praça, respectivamente, convém enfatizar mais uma vez a necessária 

conjunção entre interesses públicos e privados, no intuito de se estabelecer a licença 

ambiental como instrumento administrativo de prevenção do meio ambiente à serviço, 

portanto, da praça e do jardim. Assim, o jardim representa a ordem privada, tendo em vista 

que sempre foi visto como um refúgio, espaço privilegiado, responsável por transmitir uma 

                                                
38 “A forma de solucionar tal impasse consiste em criar um ente que envolva ambas as partes da dicotomia 
social,que funcionará como catalisador a equilibrar essas forças. Tal entre, fruto do trabalho, é o Estado”. MAIA, 
Alexandre da. Ontologia jurídica. O problema de sua fixação teórica (com relação ao garantismo jurídico). 
Porto Alegre: Livraria do advogado, 2000, p. 52. 
39 A condição humana. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2004, p. 68. 
40 A condição humana. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2004, pp. 64-65. 
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sensação de segurança, um paraíso. Enquanto isso, a praça tem como atributo o ar aberto, 

representando uma ordem menos pessoal, implicando na liberdade não como “uma 

descomprometida e anômica permissão total de agir, mas uma condição social situada”41. 

Nesse sentido, percebe-se que a praça como vida institucionalizada só possui sentido 

na medida em que é freqüentada por aqueles que possuem seus próprios jardins, mas que, 

contudo, precisam, em certa medida, da convivência pública fornecida pelo ambiente daquela. 

Entretanto, circular entre as belezas da praça requer um exercício de liberdade situada, como 

bem disse Nelson Saldanha, o que implica dizer que a liberdade quando exercida fora do 

âmbito do jardim adquire outra estrutura, tendo em vista que o espaço não é mais de refúgio e 

sim de abertura. 

Sendo assim, a atuação da Administração pública no que diz respeito à licença 

ambiental representa uma postura de análise da liberdade privada, cujo exercício não acarreta 

conseqüências apenas para o âmbito do jardim, mas termina por abalar também o cenário da 

praça. Portanto, perceber que a liberdade de iniciativa possui um contorno ambiental e que 

este precisa ser ressaltado pela Administração representa o reconhecimento de que praça e 

jardim juntos formam uma bela paisagem. 

4.2. Estudo de Caso: Licença para Carcinicultura 

No intuito de demonstrar a relevância da atuação administrativa voltada para o 

contorno ambiental do direito à livre iniciativa, pretende-se aqui desenvolver uma análise de 

caso no qual o devido licenciamento não foi considerado instrumento essencial para a 

delimitação do direito de empreender livremente, pois faltou uma postura ambientalmente 

correta do próprio poder público, tendo em vista que a licença foi concedida sem o 

                                                
41 SALADANHA, Nelson. O jardim e a praça. O privado e o público na vida social e histórica. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 1993, p. 38. 
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cumprimento de certas condições legais. A situação refere-se ao licenciamento de projetos 

de carcinicultura no Estado do Ceará. 

O intuito da análise que se segue é ressaltar a distorção de comportamento da esfera 

pública diante da necessidade de defesa do meio ambiente, tendo em vista que o órgão 

legitimado a promover a preservação ambiental mostrou-se bem mais comprometido com os 

enfoques econômicos da atividade em questão do que com a defesa do direito ao meio 

ambiente. Ou seja, não se propôs a estabelecer um balanceamento entre meio ambiente e 

desenvolvimento42. 

Diante disso, o Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições legais, propôs, 

perante a Justiça Federal, Ação Civil Pública (nº. 40/2003), com pedido de liminar 

(Processo nº. 08105.000868/00-07) por danos causados ao meio ambiente, contra a União, o 

IBAMA, o Estado do Ceará e a SEMACE, em razão do desequilíbrio ecológico na zona 

costeira decorrente da atividade de carcinicultura (criação de camarão marinho em 

cativeiro). 

Na presente Ação foi apresentado um quadro no qual estavam relacionados os 

principais impactos ambientais provocados pela carcinicultura, o que convém ser aqui 

reproduzido43: 

TIPO DE IMPACTO AÇÕES EFEITOS 

1. Construção de canais Canalização e desvio de 
fluxos de água 

Redução no aporte de 
nutrientes, acúmulo de 
substâncias tóxicas no 
sedimento 

2. Construções de barreiras, 
taludes e/ou tanques 

2.1 Acúmulo de água no 
sedimento 

2.1.1 Impedimento de trocas 
gasosas e hipersalinidade 

                                                
42 Estabelecer o referido balanceamento não é, de fato, uma tarefa fácil. Assim, cabe ressaltar que: “there are two 
basic questions in environmental policy: what is the right balance between environmental protection and use? 
And how do we induce economic agents to use the environment in a fashion that we have determined is 
desirable?”. KOLSTAD, Charles D. Environmental economics. New York: Oxford University, 2000, p. 28.  
43 Quadro produzido pela Profª. Drª. Yara Schaeffer-Novelli, especialista em oceanografia biológica: bioecologia 
dos manguezais – Instituto Oceanográfico, USP, pelo Prof. Dr. Mário Luiz Gomes Soares, NEMA – Núcleo de 
Estudos em Manguezais – Dep. De oceanografia, UERJ e pela bióloga Solange Alves Nascimento, ADEMA – 
Administração Estadual do Meio Ambiente – Governo do Estado de Sergipe. V. Ação Civil Pública nº. 40/2003, 
Processo nº. 08105.000868/00-07, p. 04.  
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2.2 Impedimento da entrada 
das marés 

2.2.1 evaporação da água do 
sedimento e aumento da 
temperatura e da salinidade 

3. Sedimentação por erosão 
do talude e descarga de 
efluente 

3.1 Sufocamento das raízes 
respiratórias 

3.1.1 Impedimento das 
trocas gasosas 

4. Contaminação por 
patógenos, hormônios, 
carrapaticidas, compostos 
químicos, resíduos 
alimentares e fertilizantes 
lançados por efluentes dos 
tanques 

4.1 Aumento no aporte de 
nutrientes 
4.2 Acúmulo de matéria 
orgânica no sedimento 
4.3 Contaminação de peixes 
e mariscos por agentes 
patogênicos 
4.4 Perda da quantidade das 
águas estuarinas 
4.5 Contaminação por 
substâncias químicas 

4.1.1 Efeito positivo – 
incremento no crescimento 
do mangue e feito negativo – 
excesso causa a mortandade 
de espécies vegetais e 
eutroficação da coluna 
d’água 
4.2.1 Efeitos danosos na 
fauna e na flora bêntica 
4.3.1 Mortandade de 
espécies d3e importância 
econômica 
4.4.1 Quebra da cadeia 
trófica 
4.5.1 Morte das espécies da 
fauna e da flora dos 
estuários, manguezais e 
ecossistemas adjacentes 

5. Introdução de espécies 
exóticas 

5.1 Competição, destruição 
de habitats, predação 

5.1.1Ainda há poucos 
indícios e estudos que 
relatam tais alterações 

                                                                                                                                               

Somado às informações acima citadas, o Ministério Público informou que 

a devastação ambiental operada pela carcinicultura é de uma rapidez assustadora, 
sendo comum que em cinco anos ou no máximo dez anos as áreas anteriormente 
ocupadas pelos viveiros sejam abandonadas pelos carcinicultores e que (...) a 
carcinicultura não é uma atividade econômica baseada em desenvolvimento 
sustentável44,  
 

 e tendo em vista que no Ceará, até o ano de 2003, a SEMACE (Superintendência 

Estadual do Meio Ambiente) concedeu licença a  278 projetos de carcinicultura, havendo, 

ainda, até outubro do mesmo ano, mais 465 novos pedidos de licença para projetos deste 

tipo, o Ministério Público achou por bem intervir. 

A iniciativa do órgão quanto à realidade cearense da carcinicultura justifica-se na 

medida em que o alto número de empreendimentos licenciados, assim como a grande 

                                                
44 Ação Civil Pública nº. 40/2003, Processo nº. 08105.000868/00-07, p. 05. 
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quantidade de novos pedidos de licença, fortalecem ainda mais os riscos de degradação, que 

devem ser considerados como demonstra a tabela acima reproduzida. Nesse sentido, diante 

de tais fatos, a preocupação de defesa ambiental, cuja competência pertence, também, ao 

Ministério Público, mostra-se extremamente necessária, principalmente no que diz respeito 

ao aspecto da licença ambiental. 

Sendo assim, entre os motivos que levaram à propositura da referida ação está a 

alegação de que a competência para licenciar projetos de carcinicultura seria do IBAMA, 

tendo em vista o interesse nacional, e não dos órgãos estaduais45 , provocando, assim, a 

ilegitimidade das licenças já concedidas pela SEMACE, o que fez o parquet requerer a 

anulação dos referidos atos administrativos. 

Outro questionamento presente na Ação Civil Pública e de maior interesse para o 

presente trabalho refere-se à exigência de estudo de impacto ambiental e a elaboração de seu 

respectivo relatório (EIA/RIMA), em se tratando de empreendimentos que potencialmente 

causam degradação ambiental, nos termos do art. 225, IV da Constituição Federal. Esta 

parece ser a situação dos empreendimentos de carcinicultura: atividade potencialmente 

causadora de degradação ambiental, de acordo com os dados apresentados pelo Ministério 

Público46. Todavia, o requisito constitucional do estudo de impacto não foi cumprido, pelo 

menos não em todas as licenças concedidas pela SEMACE.  

Nesse sentido, afirmou a procuradoria da República que empreendimentos de 

carcinicultura localizados na Zona Costeira estão sendo licenciados pela SEMACE, em 

                                                
45 O § 4º do art. 225 da Constituição Federal ao utilizar a expressão patrimônio nacional deslocou a competência 
estadual para o âmbito Federal, em virtude dos impactos não serem apenas locais, mas sim regionais ou 
nacionais. A lei 6938/81 no § 4º do art. 10 afirma que “compete ao IBAMA o licenciamento previsto no caput 
deste artigo, no caso de atividade e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional”. 
46 Além da previsão constitucional do estudo de impacto e seu relatório para atividades potencialmente 
degradadoras, a lei nº. 7661/88, que instituiu o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro, exige em seu art. 
6º, § 2º a realização do estudo de impacto para todas as atividades realizadas na zona costeira, como condição 
para a obtenção da licença. O referido dispositivo também serviu de argumento para a propositura da Ação Civil. 
V. Ação Civil Pública nº. 40/2003, Processo nº. 08105.000868/00-07, p. 19. 
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alguns casos, sem a prévia realização de Estudo de Impacto Ambiental, em nítido 

desrespeito à Constituição e à legislação ordinária47. 

 
A ofensa à Constituição neste caso é flagrante, se identificada a significativa 

degradação ao meio ambiente, tendo em vista que o art. 225, IV exige estudo prévio de 

impacto ambiental para instalação de obra ou atividade nessas circunstâncias de degradação.  

Sendo assim, a Administração estaria desrespeitando as exigências constitucionais do 

estudo de impacto, comprometendo, dessa forma, a conservação do meio ambiente e a 

prevenção de novos danos, e conseqüentemente ocasionando a ilegitimidade das licenças 

concedidas, representando uma contradição quanto à função administrativa de defesa do 

meio ambiente, na medida em que sua atuação deve ser essencialmente preventiva, e não 

apenas repressiva.  

Entretanto, dentre os problemas abordados na referida ação, um merece especial 

atenção por dizer respeito à Resolução nº. 312/2002 elaborada pelo CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente), na qual o cultivo de camarões na zona costeira quando 

desenvolvido em área menor de cinqüenta hectares fica dispensado da exigência do estudo 

de impacto para a concessão da licença, exceto quando “potencialmente causadores de 

significativa degradação ambiental”48, sendo, portanto, exigido, obrigatoriamente, o referido 

estudo quando a área for superior a cinqüenta hectares. 

Cabe aqui uma análise acerca do critério utilizado pela referida Resolução. A não 

exigência do estudo de impacto para os empreendimentos que utilizam área inferior a 

cinqüenta hectares não parece ser a melhor opção, tendo em vista que a depender da forma 

pela qual a atividade será desenvolvida,  o dano provocado em cinqüenta hectares pode ser 

                                                
47 Ação Civil Pública nº. 40/2003, Processo nº. 08105.000868/00-07, p. 20. 
48 Resolução nº. 312 de 10 de Outubro de 2002, art. 5º, II. 
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superior ao ocorrido em área de cem hectares, por exemplo. Até mesmo a atividade pode vir 

a degradar todos os cinqüenta hectares49, o que não deve ser considerado irrelevante. 

Nesse sentido, o estudo de impacto ambiental mostra-se essencial, em virtude da 

avaliação feita e apresentada em seu relatório posterior, acerca das técnicas a serem 

utilizadas e suas conseqüências ambientais. Assim, a necessidade de se avaliar as técnicas 

propostas para um empreendimento de cinqüenta hectares é a mesma de se avaliar um 

empreendimento superior a esta área, além de quê é difícil imaginar como é possível avaliar 

o risco potencial de degradação antes de apresentado o estudo de impacto.  

Ou seja, o referido estudo representa instrumento fundamental para constatação do 

risco ambiental, o que, na sua ausência torna-se inviável, em conseqüência, o critério de 

extensão territorial por si só não basta para concluir a necessidade ou não do referido estudo.  

Entretanto, é verdade que a referida Resolução associou ao critério da extensão a 

potencialidade da atividade causar significativa degradação, o que parece ser a realidade da 

carcinicultura, transferindo a responsabilidade para o âmbito da discricionariedade técnica, 

provocando, assim, um outro problema.  

Isto porque a discricionariedade técnica é comumente utilizada como meio para 

analisar as possibilidades de imposição de restrições ao direito de empreender. O que não 

convém ser equiparado à exigência do estudo de impacto, tendo em vista que este não 

propõe restringir a liberdade de iniciativa a priori, mas sim indicar os possíveis danos ao 

meio ambiente. Cabe à Administração, no uso de sua discricionariedade, estabelecer ou não 

restrições àquele direito. 

De acordo com o Ministério Público, a referida Resolução é ilegal por contrariar o 

disposto na lei nº. 7661/88, art. 6º, § 2º, e inconstitucional por ir de encontro ao art. 225, IV 

                                                
49 É preciso ressaltar que “o Título da Ordem Econômica explicita que o desenvolvimento das riquezas e bens de 
produção nacionais deve ser compatível com o ganho de qualidade de vida de toda a população”. SILVA, 
Guilherme Amorim Campos da. Direito ao desenvolvimento. São Paulo: Método, 2004, p. 63. 
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da Constituição Federal, pois, “não se pode mitigar a necessidade de EIA/RIMA na 

atividade de carcinicultura, comprovadamente impactante”50. 

No tocante à previsão constitucional do estudo de impacto, a Resolução ora analisada 

parece não ter contrariado o disposto no art. 225 da Constituição. Isto porque, ao tratar da 

exigência deste estudo em áreas inferiores a cinqüenta hectares, utilizou o próprio discurso 

constitucional acerca da vinculação do estudo de impacto quanto à instalação de obra ou 

atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Sendo 

assim, em termos formais, a Resolução não contraria o preceito constitucional. 

Entretanto, é válido ressaltar que o critério de extensão territorial para definir a 

necessidade ou não do estudo de impacto, parece, de fato, não estar de acordo com o 

dispositivo constitucional citado pelo Ministério Público, tendo em vista que a Constituição 

não faz referência a este tipo de análise e sim, apenas ao risco de degradação. Portanto, em 

virtude da alta degradação provocada pelos empreendimentos de carcinicultura, de acordo 

com a tabela acima exposta, a exigência do estudo de impacto passa a ser uma realidade 

constitucional. 

Aliada à discussão acerca da exigência do estudo de impacto, o órgão autor da ação 

propõe o respeito ao princípio da precaução, de acordo com o art. 225, § 1º, V da CF, tendo 

em vista que 

ante a incerteza científica acerca dos impactos da carcinicultura no meio ambiente – 
aliás, ao contrário, as pesquisas demonstram satisfatoriamente os danos ambientais 
causados -, inclusive devido à inexistência de EIA/RIMA, ocorre a necessidade de 
se impedir o avanço da atividade de carcinicultura no litoral cearense e brasileiro51. 
 

O princípio da precaução impõe o dever de prevenção inclusive diante da incerteza 

científica, tendo em vista que se refere ao perigo abstrato. Portanto, mesmo que a Resolução 

tivesse se baseado na incerteza do dano ambiental para justificar a opção pelo critério de 

extensão, o referido princípio a obrigaria a adotar as possíveis medidas que possam vir a 

                                                
50 Ação Civil Pública nº. 40/2003, Processo nº. 08105.000868/00-07, p. 20. 
51 Ação Civil Pública nº. 40/2003, Processo nº. 08105.000868/00-07, p. 21. 
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prevenir tais danos. Ou seja, diante da potencialidade de degradação da carcinicultura, o 

estudo de impacto atua como instrumento de prevenção, cumprindo portanto, o dever de 

precaução. 

Nesse sentido, diante dos fatos e argumentos apresentados, foi pedido, dentre outros, 

em sede de liminar, que fosse  

estabelecida ao IBAMA uma obrigação de fazer consistente na exigência de 
apresentação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório – 
EIA/RIMA para todos os licenciamentos da atividade de carcinicultura 
compreendidas em sua competência administrativa52,  

 
assim como, fosse “declarada a inconstitucionalidade incidental da Resolução 

CONAMA nº. 312/2002, quanto à desnecessidade de apresentação de EIA/RIMA para o 

licenciamento desta atividade (arts. 4º e 5º)”53. 

Na sentença proferida pelo juiz da quinta vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará 

– Poder Judiciário Federal, com base nos danos advindos da excessiva exploração da 

carcinicultura, conforme o exposto pelo Ministério Público, a resolução CONAMA nº. 

312/2002 foi declarada descabida, pois “desconsidera o efeito de degradação ambiental dos 

diversos empreendimentos de pequeno porte, somados”54 e sendo assim, “para tornar efetivo 

o princípio da precaução, urge decretar a exigência do EIA/RIMA em todos os pedidos de 

licença para empreendimentos de carcinicultura desenvolvidos na zona costeira do Estado do 

Ceará”55. 

Diante de tais considerações, a sentença decidiu por determinar liminarmente, dentre 

outras ordens, a exigência  

1. do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório (EIA/RIMA) como 
requisito para concessão de licenças para exploração da atividade de carcinicultura, 
independentemente do tamanho do empreendimento, na Zona costeira e nos 
terrenos de marinha, tanto pelo IBAMA como pela SEMACE, sendo declarada a 
inconstitucionalidade incidental da Resolução CONAMA 312/2002, quanto à 
desnecessidade de apresentação de EIA/RIMA (arts. 4º e 5º); 

                                                
52 Ação Civil Pública nº. 40/2003, Processo nº. 08105.000868/00-07, p. 22. 
53 Ação Civil Pública nº. 40/2003, Processo nº. 08105.000868/00-07, p. 23. 
54 Sentença, Processo nº. 2003.81.00.0024755-5, p. 414. 
55 Sentença, Processo nº. 2003.81.00.0024755-5, p. 415. 
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2. que a SEMACE informe em juízo todas as licenças ambientais que conceda para 
a exploração da atividade de carcinicultura; 
3. que seja realizada fiscalização extraordinária em todos os empreendimentos de 
carcinicultura, inclusive laboratórios de larvas de camarão, desenvolvidos na zona 
costeira e nos terrenos de marinha, pelo IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO 
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, analisando 
a sua adequação ambiental, com a finalidade de diagnosticar os danos ambientais 
acarretados pelo exercício da aludida atividade, assim como, para dimensionar os 
riscos potenciais, no prazo de noventa dias; 
4. que após a fiscalização seja apresentado relatório circunstanciado ao juízo, 
indicando quais os empreendimentos que desenvolvem a atividade de carcinicultura 
em zona costeira ou terrenos de marinha no Estado do Ceará, licenciados ou não, e 
sua respectiva adequação ambiental56. 
 
 

A decisão achou por bem considerar o estudo de impacto como exigência  para o 

licenciamento da atividade de carcinicultura, independente da área a ser explorada, tendo em 

vista o comprometimento do meio ambiente57. Esta parece ser a decisão mais acertada em 

razão do dever de precaução que rege o direito ambiental e que constitui um dever 

constitucional implícito, como já fora exposto.  

Sendo assim, a decisão terminou por favorecer o diálogo entre direito ao meio 

ambiente e direito à liberdade de iniciativa, pois implicou o exercício deste último direito 

contornado pela defesa ambiental, como parece exigir o art. 170 da Constituição. Isto porque 

a exigência de demonstrar, no estudo de impacto e no seu respectivo relatório, as pretensões 

do empreendimento e as técnicas que pretendem ser analisadas, permite à Administração 

analisar o âmbito de proteção da livre iniciativa e seus benefícios econômicos. Também, os 

limites ambientais necessários para a implementação de um desenvolvimento sustentável. Ou 

seja, permite à Administração fazer do licenciamento uma instância para o diálogo.  

A ordem para que SEMACE informe em juízo todas as licenças concedidas no âmbito 

da carcinicultura demonstra o intuito de controlar o exercício da referida atividade, evitando, 

                                                
56 Sentença proferida em 12 de Março de 2004, Processo nº. 2003.81.00.0024755-5, p. 417. 
57 É válido ressaltar que o principal objetivo do estudo de impacto é “intervir no planejamento de obra ou 
atividade modificadora do meio ambiente, de modo a possibilitar a avaliação de seus impactos e de definir as 
bases de sua viabilidade em termos ambientais”. CARNEIRO, Ricardo. Direito ambiental. Uma abordagem 
econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 109. 
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dessa forma, o exercício arbitrário da liberdade de iniciativa e ressaltando a importância de 

um controle concomitante ao desenvolvimento, evitando novos desgastes58.  

Aliado a esta ordem está o comando para o IBAMA fiscalizar os empreendimentos já 

instalados, no intuito de identificar danos já causados, assim como verificar possíveis novos 

danos, em razão de instalações não adequadas, o que parece ser uma medida em nome da 

precaução ambiental, viabilizando diminuir a abstração dos danos. Conforme a decisão, a 

referida medida deve portanto ser relatada, viabilizando exercício da eficiência administrativa. 

Todavia, diante das providências exigidas na sentença proferida, a SEMACE impetrou 

pedido de suspensão de liminar alegando, entre outras, (1) a impossibilidade da declaração 

incidental de inconstitucionalidade, tendo em vista a referida declaração confundir-se com o 

pedido pretendido pelo autor em sede de ação civil pública59; (2) a equivocada interpretação 

do art. 225 da Constituição Federal frente à exigência de EIA/RIMA60 e a (3) 

constitucionalidade dos arts. 4º e 5º da Resolução CONAMA nº. 312/0361. 

Nesse sentido, foi requerido o pedido de suspensão de liminar no intuito de preservar 

“a ordem econômica e segurança jurídica violadas, conferindo ao Estado do Ceará a 

manutenção de suas prerrogativas constitucionais deferidas, bem como o respeito às normas 

ambientais reguladoras da espécie”62. 

Causa espanto que a Superintendência do Meio Ambiente do Estado do Ceará, órgão 

legítimo e competente para preservar o meio ambiente do referido Estado, faça um 

                                                
58 “Controls should measure what’s happening now, not what happened an hour ago, because problems not 
discovered and fixed immediately cause waste”. HAWKEN, Paulo, LOVINS, Amory, LOVINS, L. Hunter. 
Natural Capitalism. Creating the next industrial revolution. Boston: Little, Brown and Company, 1999, p. 
66. 
59 Pedido de Suspensão de Liminar em Ação Civil Pública, processo nº. 2003.81.00.024755-5, p. 05. 
60 “A Constituição Federal em nenhum momento refere-se à imprescindibilidade absoluta de EIA/RIMA para 
todo e qualquer empreendimento potencialmente poluidor, ainda que localizado em zona costeira”. Pedido de 
Suspensão de Liminar em Ação Civil Pública, processo nº. 2003.81.00.024755-5, p. 07. 
61 “Desse modo, a exigência de EIA/RIMA para empreendimentos que contam com determinado porte 
apresenta-se perfeitamente legal e constitucional, pelo que os arts. 4º e 5º da Resolução CONAMA nº. 312/03 
são impecavelmente aplicáveis dentre da realidade de nosso ordenamento”. Pedido de Suspensão de Liminar em 
Ação Civil Pública, processo nº. 2003.81.00.024755-5, p. 10. 
62 Pedido de Suspensão de Liminar em Ação Civil Pública, apresentado em 30 de Março de 2004, processo nº. 
2003.81.00.024755-5, p. 18. 
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pronunciamento nos autos em nome da ordem econômica, mesmo que isso cause danos 

ambientais irreparáveis e de grande alcance. Mais uma vez, a defesa do meio ambiente é vista 

com os olhos econômicos do mercado, por meio de sinais emitidos por este63, ignorando, por 

outro lado, os sinais de socorro do próprio meio ambiente. Neste sentido, permitir que a 

aplicação de normas constitucionais cedam à pressão econômica e que o meio ambiente sofra 

novos desgastes pode ser considerada uma atitude criminosa. 

Entretanto, o pedido de suspensão de liminar foi recebido pela Presidência do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região e negado em 13 de Maio de 2004, tendo em vista que o 

argumento de grave lesão à economia pública causada pela exigência de estudo de impacto 

ambiental para as atividades de carcinicultura de pequeno, médio e grande porte não foi 

aceito, afirmando o Tribunal que “não mais se objetiva o simples crescimento econômico das 

nações, mas que este seja ecologicamente sustentável”64. 

A decisão foi pautada na aplicação do princípio da precaução, tendo inclusive 

afirmado que este foi consagrado pelo art. 225 da Constituição. Posicionamento também 

adotado na presente dissertação. A interpretação dada ao dispositivo constitucional que prevê 

a exigência do estudo de impacto ambiental, reforçou a efetividade da precaução, pois 

segundo o órgão julgador, 

não se trata de mero formalismo ou de atestado de regularidade técnica, nem de 
simples perícia, mas de avaliação pública dos efeitos que os empreendimentos 
públicos ou privados podem ter no ecossistema, não se cogitando sobre argumentos 
de adequação econômica ou montante de riqueza a ser auferido65. 

 

                                                
63 Acreditar nos sinais emitidos pelo mercado sem, contudo, perceber também os sinais emitidos pelo meio 
ambiente pode constituir em grave erro. “In a world where the demands of the economy are pressing against the 
limits of the natural systems, relying on distorted market signals to guide investment decisions is a recipe for 
disaster”. BROWN, Lester R. Eco-economy. Building an economy for the earth. New York: Norton, 2001, p. 
80. 
64 Decisão proferida pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em sede de pedido de suspensão 
de execução de liminar, Petição nº. 3470/CE (2004.05.00.008452-5), p. 102. 
65 Decisão proferida pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em sede de pedido de suspensão 
de execução de liminar, Petição nº. 3470/CE (2004.05.00.008452-5), p. 103. 
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O julgamento que negou o referido pedido de suspensão de liminar parece perceber a 

importância de limitar a liberdade de iniciativa no intuito de preservar o meio ambiente, tendo 

em vista ter afirmado a necessidade de preservar tal direito em detrimento do 

desenvolvimento econômico. Afirmou-se, assim, o dever de sustentabilidade66.  

Sendo assim, ao manter a liminar concedida pela quinta vara da Seção Judiciária do 

Estado do Ceará, o Tribunal permitiu a proposta apresentada neste trabalho, que é considerar 

a licença ambiental como instância promotora do diálogo entre liberdade de iniciativa e 

direito ao meio ambiente, tendo em vista que a sentença proferida determinou a 

obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental. 

O referido estudo representa um dos principais aliados da Administração na defesa do 

meio ambiente, assim como da própria população, tendo em vista que permite a esta exercer 

sua participação nas discussões acerca de empreendimentos que causam danos ambientais67. 

Em razão disto, sua exigência como condição para concessão de licença ambiental não deve 

ser desconsiderada, na medida em que contribui para a efetivação do contorno ambiental no 

direito à liberdade de iniciativa. 

A razão para apontar a licença como momento de diálogo entre os direitos à livre 

iniciativa e ao meio ambiente, reside no fato de que esta não representa, apenas, uma anuência 

da Administração para instalação ou operação de determinada atividade. Representa, 

principalmente, o momento em que a Administração deve perceber os condicionamentos 

sociais e ambientais impostos pela Constituição ao direito à livre iniciativa68. 

                                                
66 “The notion of sustainability is about our obligation to the future. It says something about a moral obligation 
that we are supposed to have for the future generations”. STAVINS, Robert N. Economics of the environment. 
New York: Norton, 2000, p. 132. 
67 “The EIS (environmental impact statement) must contain enough technical information for scientists to 
identify significant environmental impacts. However, it must also be written clearly and in laymen’s terms so 
that the general public can understand all the environmental consequences of the proposed action”. MOYA, Olga 
L., FONO, Andrew L. Federal environmental law. St. Paul: West Publishing Co., 1997, p. 52.  
68 CARNEIRO, Ricardo. Direito ambiental. Uma abordagem econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 
114. 



Conclusões 

Ao longo da história constitucional brasileira, o direito à liberdade de iniciativa foi 

previsto, expressamente, em situação de limitação com outros valores, também consagradores 

de direitos fundamentais, a partir da Constituição Federal de 1988. E, apesar de não ter sido 

previsto dentre os direitos e garantias individuais da Constituição, é um direito fundamental 

tendo em vista que a concepção material acerca dos direitos fundamentais consagra direitos 

dessa natureza, mesmo quando não previstos no rol formal, desde que portadores da natureza 

fundamental. Ou seja, desde que represente um direito de fundamental importância para a 

sociedade, em decorrência de suas características e substância.  

Tendo em vista que o caráter fundamental da livre iniciativa é decorrente da sua 

natureza de liberdade, o referido direito encontra-se classificado, quanto ao contexto histórico, 

como direito fundamental de primeira dimensão, o que implica dizer, a priori, que exige do 

Estado uma postura de não intervenção.  

Entretanto, a postura adotada na presente dissertação afastou a imagem intangível das 

liberdades, mais especificamente da liberdade de iniciativa, à luz do direito a propriedade 

privada, observando que tais direitos sofreram na Constituição Federal de 1988, uma 

reestruturação que não pode ser desconsiderada. Ressaltou ainda a necessidade do 

reconhecimento do contorno ambiental à liberdade de iniciativa, por meio da adoção da teoria 

dos limites imanentes e propôs o afastamento da teoria da colisão no que diz respeito à 

relação entre livre iniciativa e direito ao meio ambiente.  

No entanto, para abordar as questões acima referidas é preciso ressaltar que o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado conta com a atuação de alguns princípios para 

sua efetivação, sendo parte destes princípios denominada de princípios gerais do meio 
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ambiente, pois constituem diretrizes de atuação para defesa do meio ambiente, e uma outra 

parte denominada de princípios normativos, tendo em vista que representam uma espécie do 

gênero norma jurídica, impondo, assim, um dever-ser.  

O direito ao meio ambiente, propriamente dito, encontra-se entre os direitos 

fundamentais de terceira dimensão, também no que diz respeito ao momento histórico de sua 

reivindicação, na medida em que exige o compromisso de solidariedade, não apenas em 

relação ao Estado brasileiro como também no que se refere ao apoio e cooperação dos Estados 

soberanos e, principalmente, em razão de possuir uma titularidade indefinida, comumente 

chamada de difusa. 

Nesse sentido, apesar das conclusões já terem sido identificadas ao longo deste 

trabalho, convém ressaltar algumas considerações: 

 

1- A aplicação da teoria da proporcionalidade aos casos de colisão entre direitos 

fundamentais pressupõe a correta identificação dos princípios envolvidos, o que 

parece não estar ocorrendo com freqüência na doutrina e práxis brasileira. Isto porque, 

não raras são as situações em que princípios gerais do direito ou regras, e não 

princípios normativos ou jurídicos são referidos como um dos pólos da colisão, 

comprometendo, dessa forma, a busca por resultados proporcionais; 

 

2- A realidade jurídica constitucional vive hoje o que se pode chamar de paradigma dos 

princípios, em razão da banalização por estes sofrida, na medida em que a maior parte 

dos direitos fundamentais, para não dizer a totalidade, vem sendo identificada como 

princípios jurídicos. Dessa forma, abandona-se a possibilidade dos direitos 

fundamentais serem reconhecidos como regras jurídicas; 
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3- O direito ao meio ambiente, previsto no art. 225, caput, da Constituição Federal, pode 

ser identificado como uma regra constitucional instituidora de direito fundamental. 

Todavia, vem sendo interpretada e aplicada como princípio, possibilitando assim, seu 

envolvimento em hipóteses de colisão com o direito à liberdade de iniciativa, a ser 

solucionada pelo instrumento hermenêutico da proporcionalidade; 

4- Tanto a estrutura do direito à propriedade como a estrutura do direito à liberdade de 

iniciativa sofreram modificações, em razão das exigências do Estado Social e 

Democrático de Direito, mais especificamente no que diz respeito ao dever de 

solidariedade, impondo-se, assim, a função social como pressuposto para o exercício 

da propriedade e o respeito ao direito ao meio ambiente como condição para o 

exercício da livre iniciativa, ambas as situações denominadas de limites imanentes; 

5- A previsão constitucional da defesa do meio ambiente como princípio da Ordem 

Econômica e como requisito para o exercício da livre iniciativa requer a interpretação 

daquela liberdade em consonância com o art. 225 da Constituição, o que implica dizer 

que o exercício da liberdade de iniciativa encontra-se limitado, de forma imanente, 

pelo direito ao meio ambiente, tendo em vista ser um princípio condicionado;  

6- A interpretação do meio ambiente como regra constitucional viabiliza a consagração 

da proposta de dever de responsabilidade comunitária no âmbito da livre iniciativa, 

transformando a dicotomia público/privado em mais uma falácia de categorias, pois a 

natureza difusa daquele direito implica na superação do modo intersubjetivo de 

interpretação e aplicação do direito, exigindo o diálogo para com a liberdade referida; 

7- A reestruturação da livre iniciativa proposta pela Constituição Federal impõe a 

necessidade de se estabelecer o diálogo entre este direito e o direito ao meio ambiente, 

momento em que a atuação da Administração pública torna-se fundamental. Assim, a 

licença ambiental passa a ser mais que um direito subjetivo do interessado, pois se 
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torna o instrumento capaz de efetivar a limitação constitucionalmente prevista e 

estabelecer a comunicação entre o jardim e a praça, ou seja, instrumento para 

proporcionar o necessário contorno ambiental à liberdade de iniciativa. 
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