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Resumo: Com a garantia de liberdade de iniciativa, preconizada nas constituições 
brasileiras, prestigiou-se a liberdade individual e proporcionou-se importante avanço no 
desenvolvimento econômico da nação. Esse modelo liberal criou um ambiente propício ao 
sistema capitalista. No entanto, percebeu-se que a liberdade de empreender não poderia ser 
irrestrita, mas necessitava de intervenção do Estado, de modo a compatibilizar o 
desenvolvimento econômico com a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
tendo este caráter de garantia constitucional republicana, imprescindível à qualidade de vida 
de todos. A atividade econômica necessita adaptar-se à modos produtivos condizentes com 
a capacidade de regeneração ambiental. 

Palavras-chave: Liberdade Individual; Meio Ambiente 
Equilibrado. 

Abstract: With the guarantee of freedom of initiative, recommended in Brazilian 
constitutions, honored to individual liberty and provided an important breakthrough in the 
nation's economic development. This liberal model has created an environment conducive to 
the capitalist system. However, it was noticed that freedom of enterprise could not be 
unrestricted, but needed state intervention in order to reconcile economic development with 
the guarantee of an ecologically balanced environment, with this character republican 
constitutional guarantee, which is essential the quality of life for all . Economic activity needs 
to adapt to productive ways consistent with environmental regeneration capacity 
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1. INTRODUÇÃO 

A liberdade de iniciativa traduz uma limitação ao poder Estatal e às suas ingerências 

nas decisões da seara do indivíduo, assegurando os direitos individuais e a 

liberdade inerente a natureza humana. Todavia, a história mostrou que isso não é 

suficiente para garantir a plena liberdade individual, havendo a necessidade de 

complementação pelos direitos sociais para minimizar as opressões sociais e 

econômicas trazidas pelo sistema capitalista desregrado (liberalismo).  

Embora a Constituição de 1934 já tratasse da ordem econômica, somente a 

Constituição de 1988, é que foi capaz de trazer mecanismos efetivos em prol da 

justiça social, adotando mecanismos pautados no sistema capitalista, envolvendo 

diretamente a propriedade privada, a liberdade de contratar, a livre iniciativa e a livre 

concorrência (art.170). Com isso, o desempenho da atividade econômica continua, 

como regra, franqueado aos particulares, ficando ao Estado a incumbência de criar 
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mecanismos para regulamentar, fiscalizar e incentivar as atividades econômicas, 

intervindo sobre o domínio econômico e diretamente no domínio econômico.  

Com isso, a livre iniciativa continua garantindo que todo aquele que deseje, possa 

adentrar ao mercado, sem fazer distinções entre sujeitos, ou seja, tem-se uma área 

de liberdade em que o Estado abstém-se de intervir. Contudo, essa liberdade não é 

ilimitada, devendo atender a outros fins acolhidos pela Constituição, dentre eles a 

proteção ambiental, que é um direito republicano. 

Analisa-se a necessidade de conciliação entre a livre iniciativa e a proteção 

ambiental e, consequentemente, a compatibilidade entre a liberdade negativa e o 

direito republicano. Verifica-se que as restrições de cunho ambiental, se bem 

direcionadas, não implicam em aniquilamento do direito de adentrar no mercado, 

mas sim necessidade de adaptação, com o escopo de compatibilizar o desempenho 

da atividade econômica com os demais direitos estabelecidos na Constituição.  

2. A LIBERDADE DE INICIATIVA 

Em um Estado de Direito os indivíduos possuem algumas prerrogativas em relação 

ao Estado, trata-se de uma área individual em que o Estado não pode interferir. A 

essas prerrogativas dá-se o nome de liberdades públicas, direitos humanos ou 

individuais (BASTOS, 1999, pg. 165). 

Através dos direitos individuais tem-se uma inibição do poder estatal ou uma 

prestação negativa, ou seja, o Estado exonera-se de deveres em uma área 

previamente estabelecida, abstendo-se da prática de alguns atos, conforme explica 

Celso Ribeiro Bastos (1999, pg. 166): 

Omissão de que? Pergunta-se. Basicamente de agredirem-se ou 
ofenderem-se certos interesses como o interesse à vida, à liberdade e à 
propriedade. O seu rol, hoje, é mais amplo, mas com um pouco de esforço 
sempre se pode reduzir qualquer dos direitos individuais à proteção da 
incolumidade física, à liberdade nas suas múltiplas expressões (locomoção, 
expressão do pensamento, adoção de religião ou organização de grupos) e, 
finalmente, à própria proteção dos interesses materiais. 

A formação dessas liberdades foi um processo lento, predominando antes a 

ilimitação do poder estatal e, mesmo nas sociedades democráticas, as liberdades 

públicas não existiam, pois a ideia de indivíduo dissociado da sociedade foi de lenta 

formação. Nesse sentido, Benjamin Constant (1819, pg. 2) relembra que a liberdade 
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dos antigos consistia em exercer coletivamente e diretamente várias partes da 

soberania inteira.  

A teoria dos direitos individuais propagou-se de forma mais enfática através do 

liberalismo, que prega o caráter negativo desses direitos, ou seja, o Estado os 

satisfaz através de uma não atuação, como ocorre com o direito à liberdade e à 

propriedade. Trata-se de uma repartição de competências entre o Estado e o 

indivíduo, sendo o primeiro competente para tudo, menos nas questões nas quais o 

indivíduo é soberano para decidir (BASTOS, 1999, pg. 170).  

Esta concepção de liberdade foi, inicialmente, tratada como um direito racional da 

natureza humana. E, por ser inerente a todos os homens, foi necessário encontrar 

uma forma para a preservação da vida. A liberdade é inerente à natureza humana, 

sendo anterior à existência do Estado e do Direito, é direito natural que deve ser 

respeitado por todos, independentemente da época e do lugar. 

Neste sentido é o conceito de “liberdade negativa” de Isaiah Berlin (1969), que 

consiste em uma área em que se pode agir sem sofrer limitações de terceiros, sendo 

que quando outros seres humanos interferem em área que se poderia agir haverá 

coerção, ou seja, não se possui liberdade quando outras pessoas impedem a busca 

por um objetivo. Na concepção negativa de liberdade, quanto mais ampla essa área 

de não interferência, mais ampla é a liberdade do indivíduo.  

Em nossa Constituição Federal de 1988, é possível observar esse tipo de liberdade 

em algumas passagens, interessando a este trabalho a liberdade de iniciativa. 

Contudo, esses direitos liberais não são mais ilimitados, em decorrência do estado 

social. Além disso, alguns direitos republicanos também podem interferir nesta área 

de liberdade, conforme se demonstrará. 

Com o tempo, constatou-se que os direitos individuais com caráter negativo não 

foram suficientes para garantir a plena liberdade individual, pois alguns direitos, 

como a igualdade, não se satisfazem com sua mera declaração, sendo necessário 

garantir os meios para seu exercício. 

Assim, as Constituições atuais dedicam atenção aos deveres de prestação por parte 

do Estado, através do fornecimento de um bem pelo mesmo. “O papel dos direitos 
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sociais não é substitutivo da iniciativa do próprio indivíduo no desenvolvimento do 

seu ser, mas é complementar e voltado ao atendimento daquelas situações de 

desvalia ou de carência em que ele se encontra” (BASTOS, 1999, pg. 171). 

A Constituição Federal de 1988 buscou minimizar as injustiças resultantes das 

opressões sociais e econômicas ocorridas no período anterior, em que o ideal de 

igualdade foi desprezado pelo domínio de mercado de uma minoria. Com isso, a 

atual Constituição assume uma postura social em determinados momentos, na 

medida em que busca alcançar a justiça social, porém com a adoção de institutos 

básicos do modo de produção capitalista, como a propriedade privada, a liberdade 

de contratar, a livre iniciativa e a livre concorrência (art. 170). 

José Afonso da Silva (2009, p. 786) esclarece que apesar de haver eventual 

intervenção do Estado na economia, não significa que haja indícios de socialização, 

tendo em vista que a Constituição disciplina a ordem econômica apoiada 

inteiramente na apropriação privada dos meios de produção e na iniciativa privada, 

sendo a atuação do Estado “uma tentativa de pôr ordem na vida econômica e social, 

de arrumar a desordem que provinha do liberalismo”. 

Ademais, possuímos alguns direitos republicanos, que para Bresser (1997, pg. 119) 

são aqueles que os cidadãos têm de que os bens públicos permaneçam públicos, 

como é o caso do patrimônio ambiental. Esses direitos são ameaçados na medida 

em que uma perspectiva patrimonialista é adotada, ou seja, há confusão entre o 

patrimônio público com o do indivíduo. Da mesma forma, é prejudicial a perspectiva 

corporativista, visto que confunde o patrimônio do Estado com o patrimônio dos 

grupos de interesses. 

Para o autor (1997, pg. 120-121), três são os direitos republicanos fundamentais: “o 

direito ao patrimônio ambiental, o direito ao patrimônio histórico-cultural e o direito ao 

patrimônio econômico público”. Ademais, os direitos republicanos não são os do 

indivíduo contra o Estado, mas sim dos cidadãos reunidos no Estado contra grupos 

que desejam capturar o patrimônio público. 

Tendo em vista essa conjugação de liberdade negativa com estado social e direito 

republicano, passa-se à análise da liberdade de iniciativa combinada com a proteção 

ambiental. 
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3. O DIREITO REPUBLICANO AO MEIO AMBIENTE 

A livre iniciativa é um desdobramento da liberdade, sendo uma de suas faces a 

liberdade de iniciativa econômica, que tem como titular a empresa (GRAU, 2008, p. 

202-203). 

A política econômica trabalha “com a coordenação da atividade de mercado, com a 

concorrência, com a prestação de serviços do Estado” (DERANI, 2008, p. 48), mas 

também abarca questões no âmbito ambiental, sendo, portanto, indissociáveis a 

economia e a política ambiental. O Direito Econômico e o Direito Ambiental 

correlacionam-se na medida em que visam a melhoria do bem-estar da população e 

a estabilidade do processo produtivo. 

A ordem econômica foi tema presente nas constituições brasileiras desde a 

Constituição de 1934, sendo tratada na atual pelo artigo 170 e seguintes, tendo a 

finalidade de assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça 

social. Contudo, a declaração dessa finalidade, por si só, não tem significado 

substancial, já que em um sistema de base capitalista, sustentado em uma 

sociedade de consumo e cuja finalidade é o lucro, os desafios são grandes. 

Tendo em vista essa importância, a Constituição Federal, inseriu a defesa do meio 

ambiente como princípio da ordem econômica (art. 170, VI). Além disso, a 

Constituição garante a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (art. 225). Isso mostra uma característica republicana, que leva em 

consideração o que é melhor para todos. Assim, a liberdade de iniciativa é 

importante, mas beneficia apenas uma parcela da população, enquanto que o meio 

ambiente equilibrado beneficia a todos, inclusive aos que pretendem empreender. 

Na verdade, nas democracias social-liberais contemporâneas, marcadas pela 

representação política dos mais variados grupos de interesses, por coalizões de 

classe de todos os tipos, ninguém tem o monopólio da definição do interesse 

público. Cada grupo, cada classe pretende representar corporativamente o interesse 

público, de forma que nos deparamos com uma heterogeneidade de “interesses 

públicos” conflitantes. Isto, entretanto, não significa que o interesse público não 

exista, que a defesa da res publica em nome do interesse público não possa ser 

realizada. Não significa também que o interesse público só possa ser defendido 
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indiretamente através da defesa do auto-interesse, dos interesses egoístas, 

coordenados pelo mercado, como pretende o liberalismo radical, neoliberal. Significa 

apenas que o interesse público não existe de forma absoluta e, portanto autoritária. 

Existe, sim, de forma relativa, através do consenso que aos poucos as sociedades 

civilizadas vão formando sobre o que o constitui, e, mais amplamente, sobre o que 

constitui uma moral comum. (PEREIRA, 1997, pg.) 

É notório que o meio ambiente vem sofrendo com a agressão provocada pelo 

homem. É cada vez mais comum a veiculação de notícias sobre aquecimento global, 

escassez de recursos, extinção de espécies e outros problemas causados pelo 

homem. 

Por outro lado, uma nação precisa dos recursos disponíveis para se desenvolver. Os 

avanços tecnológico, social e econômico dependem do meio ambiente, direta ou 

indiretamente. A sadia qualidade de vida é uma preocupação tanto da ordem 

econômica como da política ambiental, tendo em vista que não há desenvolvimento 

sem um ambiente propício para tanto, sendo indispensável que a atividade 

econômica direcione sua atuação de forma consciente. 

Dessa forma, a liberdade de iniciativa deve estar coadunada ao dever de proteção 

ambiental. As práticas governamentais de proibição de instalação de determinadas 

indústrias em locais protegidos, ou a restrição de direitos por meio da imposição de 

normas ou pela licença ambiental são meros instrumentos concretizadores da 

proteção ambiental, o que não significa afronta ao princípio da livre iniciativa. Isso 

porque essas restrições são impostas a todos, o que não impede a inserção no 

mercado de um agente em especial e, segundo, porque ambos os princípios podem 

conviver simultaneamente. Conforme Petter (2008, p. 280) a livre iniciativa “conhece 

muitas possibilidades e lugares. O meio ambiente, ao revés, pode ser único e 

delicado em determinada região”. 

4. CONCLUSÃO 

A liberdade negativa propõe uma área de proteção em que o indivíduo pode atuar 

sem que haja coerção. Nesse sentido, a Constituição Federal admite a liberdade de 

iniciativa, que garante que todo aquele que deseje adentrar no mercado o faça sem 

que haja interferência do Estado. 
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Contudo, a Constituição Federal optou por um Estado republicano que se oriente 

para a concretização de justiça social. Nesse cenário, não é possível que se permita 

ao mercado atuação totalmente irrestrita. Dessa forma, foram adotados princípios 

que norteiem a atividade econômica, entre eles a proteção ambiental. 

A livre iniciativa permite que todos que desejem possam adentrar ao mercado e nele 

atuar. Contudo, deve-se ter em vista as restrições ambientais impostas, o que não 

implica em afronta à liberdade de participar do mercado, visto que impostas a todos 

para concretizar o direito constitucional à sadia qualidade de vida. 

Dessa forma, a regulamentação e fiscalização da atividade econômica pelo Estado 

não significa enfraquecimento da liberdade de iniciativa, mas necessidade de 

adaptação desta à modos de produção condizentes com os atuais paradigmas 

orientadores do meio ambiente ecologicamente equilibrado. O Modelo de atividade 

econômica que se deve exigir da iniciativa privada deve ser sustentável do ponto de 

vista ambiental, ou seja, a degradação do empreendimento deve ser na mesma 

proporção que a capacidade de regeneração ambiental, sob pena de se atingir 

níveis de desequilíbrio ecológico de difícil ou incerta reparação. 
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