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Resumo: A ânsia de uma economia colaborativa no intuito de 
sua sustentação, deve prevalecer à interpretação de sacrificar o 
mínimo para preservar o máximo dos princípios e direitos fun-
damentais. De tal modo que devem se vedadas ações e omissões 
causadores de danos a presentes futuras gerações. Para tanto, o 
papel da empresa no mercado deve ser motivado pelo Estado 
com esta eficiência que se prega, a tal ponto de ser sustentável 
sua manutenção, para o fim de se praticar a justiça social, com 
inclusão de trabalhadores, para uma máxima entre a Empresa e 
o Estado, formando um todo sustentável perante a ordem econô-
mica, promovendo harmoniosamente (sem unilateralismos sim-
plistas), o desenvolvimento ético, social, jurídico-politico, eco-
nômico e ambiental. A interpretação constitucional sustentável 
é aquela que promove melhoria de condições na máxima de que 
somos todos transindividuais, e portanto, devemos abrir mão do 
individualismo, chamar o individual de “individuo coletivo”. 
Assim, com o intuito de buscar motivações maximadoras, 
aponta-se que para a permanência sustentável do mercado nesta 
interpretação constitucional deve-se seguir a busca incessante e 
condicionando dos valores constitucionais envolvidos na sua ati-
vidade, dado que assim, propiciará dignidade e sustentação. A 
sustentabilidade do mercado não pode estar eivada de 

 
1 Doutora e Mestre em Direito pela Universidade de Marília. Pós-doutoranda pela 
UNIMAR. Advogada em Maringá. 
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motivações maximadoras de utilidade de consumo somente, pre-
cisa-se que o mercado atue diretamente e juntamente com o Es-
tado em condições sociais e econômicas como prega a Carta 
Maior. Sustentabilidade constitucional econômica do mercado 
necessita de uma eficiência direita e imediata na sua gestão para 
se tornar socialmente inclusivo, durável e equânime, ambiental-
mente limpo, inovador, ético e eficiente, dado que somente so-
luções isoladas e provincianas perdem o fio da sistematicidade. 
 
Palavras-Chave: Constituição; sustentabilidade; mercado; or-
dem econômica.  
 
NOTES FOR A SUSTAINABLE CONSTITUTIONAL IN-
TERPRETATION FOR THE PROMOTION OF ETHICAL, 
SOCIAL DEVELOPMENT, LEGAL-POLITICAL, ECO-
NOMIC AND ENVIRONMENTAL 
 
Abstract: Summary: the longing of a collaborative economy in 
order to support your interpretation should prevail, to sacrifice 
the least to preserve as much of the fundamental principles and 
rights. So that should be forbidden actions and omissions that 
cause damage to present future generations. To this end, the role 
of the company in the market must be motivated by the State 
with this efficiency that preaches to the point of being your sus-
tainable maintenance, for order to practice social justice, includ-
ing workers, for maximum between the company and the State , 
forming a sustainable whole before the economic order, promot-
ing harmoniously (no simplistic unilateralismos), ethical, social 
development, political, economic and legal environment. Sus-
tainable constitutional interpretation is the one that promotes im-
provement of conditions in the maxim that we are all transindi-
viduais, and therefore we must give up individualism, call the 
individual "individual collective". So, in order to get maximado-
ras motivations, points out that for the sustainable market 
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permanence in this constitutional interpretation must follow the 
relentless pursuit and conditioning of the constitutional values 
involved in your activity, given that so, provide dignity and sup-
port. The sustainability of the market cannot be riddled with 
maximadoras consumer benefit reasons only, you need the mar-
ket to act directly and together with the State in social and eco-
nomic conditions as he preaches the highest. Constitutional and 
economic market sustainability requires a right and immediate 
efficiency on your management to become socially inclusive, 
fair and durable, environmentally clean, innovative, ethical and 
efficient, given that only isolated solutions and provincial lose 
the systematic approach. 
 
Keywords: Constitution; sustainability; market; economic order. 
 
INTRODUÇÃO  
 

uando pensamos em Estado brasileiro, devemos 
agigantar o horizonte para o tamanho desta estru-
tura, a fim de se buscar a eficiência do mesmo pe-
rante as inúmeras variáveis que condicionam sua 
sustentação. 

Disto paramos na simbiose primordial desta,  a saber: or-
dem econômica – empresa – justiça social sustentável – direitos 
transindividuais. Dito isso, parte-se da máxima de que esta sim-
biose para se manter necessita de racionalização efetiva do Es-
tado. 

Para tanto, o papel da empresa no mercado deve ser mo-
tivado pelo Estado com esta eficiência que se prega, a tal ponto 
de ser sustentável sua manutenção, para o fim de se praticar a 
justiça social, com inclusão de trabalhadores, para uma máxima 
entre a Empresa e o Estado, formando um todo sustentável pe-
rante a ordem econômica. 

Dito isto, o que nos motiva neste estudo é como a 

Q
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empresa, em tempos de crise, pode ser sustentável economica-
mente e assim cumprir o valor constitucional da livre iniciativa, 
da inclusão social, do pleno emprego? 

Até onde o Estado intervencionista pode e deve agir para 
fomentar este eixo a fim de manter a ordem Fundamental Cons-
titucional proposta. Está aí então a seara que se pretende de-
monstrar e provar que a sustentabilidade como valor constituci-
onal é mais que um principio, e sim uma norma a ser elevada em 
todos os basilares fundamentais da Carta Maior, principalmente 
no social econômico inclusivo. 

 
1. MOTIVAÇÕES MAXIMADORAS DO MERCADO EM 
BUSCA DE SUA SUSTENTAÇÃO  

 
Partindo da premissa de que o direito precisa aprender a 

demanda dos direitos, a empresa não pode se manter intacta ao 
velho paradigma, deve haver uma relação com fundamento à eti-
cidade e moralidade. Disso almeja-se que o Estado precisa con-
dicionar existência digna para estas instituições empresarias,  
embora, ele,  Estado, seja deficitário.  

Por esta razão, vista da sustentabilidade pela vertente não 
só ambiental, mas social e econômica é que ela se mostra multi-
dimensional, e dai conforme leciona Aristóteles podemos “bus-
car o justo meio2”, a fim de atingir o bem maior, ou seja, sobre-
vivência sustentável partindo desta sustentabilidade como valor 

 
2 A Teoria do justo-meio de Aristóteles, pressupõe o homem na busca da felicidade 
da pólis. Ou seja, o homem é parte da cidade e sua felicidade depende da felicidade 
da cidade. Portanto, o homem feliz é aquele que chega à cidadania. Para que isso 
ocorra, o homem tem que buscar a excelência, ser virtuoso, ele tem que agir conforme 
as virtudes (justo-meio). Para ser virtuoso, o homem tem que usar sua virtude intelec-
tual na ação, atuando na obtenção da virtude moral. Inteligentemente, o homem evita 
os vícios por falta e por excesso e atinge o justo-meio (a virtude). Por exemplo: entre 
a vaidade (vício por excesso) e a modéstia (vício por falta) está o respeito próprio 
(justo-meio). Para Aristóteles não é possível chegar ao justo-meio fora da ação. Claro 
é também que, para calcular inteligentemente sua ação, o homem tem de ter alma. 
Fonte: https://www.philosophy.pro.br/justo_meio.htm. Acesso em 24 de agosto de 
2021. 
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constitucional. 
Pois bem, a partir desta virtude humana ideal do justo 

meio, o que se presencia é uma “tentativa”, segundo a própria 
ordem constitucional, em seu Art. 170, de alcançar igualdades 
em desigualdades, isso porque a atividade econômica traz au-
mento de ganho e capital, mas carrega como passivo um au-
mento também de miserabilidade, isto porque se consome o que 
não se pode consumir, é o chamado axioma de insaciabilidade, 
que associa o bem-estar ao consumo, um ciclo insustentável de 
consumo do supérfluo. 

O necessário para essa abordagem não é uma exigência 
geral de que não haja efeitos impremeditados, mas apenas que 
as tentativas arrazoadas de ocasionar mudança social, nas cir-
cunstancias relevantes, nos ajudem a obter melhores resultados, 
(SEN, 2017). 

Disto resulta em um mercado insustentável no seu ciclo, 
o que em nada contribui para sua sustentação, e não estar-se-ia 
contribuindo com o real valor constitucional da ordem econô-
mica face a preservação ambiental por exemplo.  

Assim sendo, o texto constitucional tornou-se instru-
mento do Estado, cuja finalidade na ótica do Jurista lusitano Ca-
notilho (2003, p. 87) seria: 

A constituição, informada pelos princípios materiais do cons-
titucionalismo – vinculação do Estado ao direito, reconheci-
mento e garantia dos direitos fundamentais, não confusão de 
poderes e democracia – é uma estrutura política conformadora 
do Estado. [...] A constituição pretende ‘dar forma’, ‘consti-
tuir’, ‘conformar’ um dado esquema de organização política. 

É nesta confusão de poderes, que o mercado motiva-se 
tão somente em um teorema voltado para o curto prazo, politica 
que tem como uma das suas principais forças que as pessoas se-
riam mais felizes se consumissem mais, política esta insustentá-
vel tanto para ele próprio quanto para a política que reza a Carta 
Maior, pois o que se emprega aqui não é só a atuação da empresa 
na produção, e sim, em todo o ciclo em si, ou seja, racionalização 
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do mesmo quanto aos meios de produção, consumo, descarte, 
reaproveitamento, matéria prima secundária e novamente pro-
dução, esse ciclo sim é sustentável no significado maior deste 
termo, alcançando uma dignidade intergeracioanal. 

Traduz-se a esta liberdade a máxima de que o desenvol-
vimento só faz sentido quando auxilia a concretização de todos 
os valores no presente e no futuro, daí resulta em motivação do 
mercado em busca de sua sustentabilidade. 

Ao contrário desta politica capitalista, também chamada 
de “lucro pelo lucro”, deve-se empreender sim, mas com foco 
no lucro e preponderância no impacto social, pois é imprescin-
dível que o desenvolvimento seja gerido com liberdade, o que 
como leciona Amartya Sem (2017, p. 45), para quem o desen-
volvimento é visto como: “Eliminação de privações de liberda-
des que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de 
exercer ponderadamente suas condições de agente. (...) O cres-
cimento econômico não pode ser insensatamente considerado 
um fim em sim mesmo”. 

Desta forma, o que se prega como motivação maximado-
ras do mercado em busca de sua sustentação como condição de 
agente que é, uma busca incessante e condicionando à sua exis-
tência de valer-se a todo custo dos valores constitucionais envol-
vidos na sua atividade, assim, propiciará dignidade e sustenta-
ção. 

 
2. A SUSTENTABILIDADE CONSTITUCIONAL ECONÔ-
MICA E O MERCADO 

 
Na perspectiva constitucional da livre iniciativa como é 

proposta, a economia deve ser pujante, para garantir assim in-
vestimentos, arrecadação, movimento circular empresa – traba-
lhador, findando para esta classe inclusão social. 

Nesse viés o que se defende é uma forma sustentável para 
obtenção do senso de justiça, onde há capital econômico de uma 
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lado e capital social de outro, com uma transposição no capital 
econômico e capital humano, resultando em uma criação de 
oportunidades de modo que a sustentabilidade constitucional 
econômica e o mercado precisem equalizar o consumo, na busca 
da verdade e consenso3 para um bem maior. 

Isso porque, o diagrama a sustentabilidade deve ser ope-
rada com a máxima de equilíbrio entre os meios de produção, 
consumo, e pós-consumo, o mercado deve incluir esta tríade em 
sua linha de produção a fim de se manter intergeracioanal. 

O mercado convencional em muito é insustentável. 
Nesse sentido, leia-se o que diz o economista Ademar Ribeiro 
Romeiro acerca do tema, sustentação deste mercado: 

No esquema analítico convencional, o que seria uma economia 
da sustentabilidade é visto como um problema, em ultima ins-
tância, de alocação intertemporal de recursos entre consumo e 
investimento por agentes econômicos racionais, cujas motiva-
ções são fundamentalmente maximadoras de utilidade (RO-
MEIRO, 2001, p. 2). 

A sustentabilidade do mercado que defendemos não 
pode estar eivada de motivações maximadoras de utilidade de 
consumo somente, precisa-se que o mercado atue diretamente e 
juntamente com o Estado em condições sociais e econômicas 

 
3 Segundo Lenio Luiz Streck, verdade e consenso, não se trata apenas de entrar em 
um debate em terrenos pouco explorados pela Filosofia do Direito. O que importa é 
traçar as coordenadas que nos levam a pensar corretamente, em um mundo complexo, 
as questões simples, mas essenciais, que giram em torno do modo como pensar a Fi-
losofia do Direito. Todo o universo de interpretação e aplicação no universo jurídico 
depende dos resultados deste diálogo e confronto. Não se trata de apresentar nossas 
certezas, mas de operar com a filosofia para clarear nossas incertezas, sabendo trilhar 
os melhores caminhos.na perspectiva do Constitucionalismo Contemporâneo verdade 
e consenso vai além das diferentes formas de positivismo –, a juridicidade não se dá 
nem subsuntivamente, nem dedutivamente. Ela se dá na applicatio, em que interpretar 
e aplicar não são atos possíveis de cisão. Isso implica afirmar – e superar – a distinção 
entre casos fáceis e casos difíceis. É sabido que, para as teorias da argumentação, os 
casos fáceis são solucionados pela via da subsunção, circunstância que, no limite, dis-
pensa a mediação interpretativa. Afinal, subsunção pressupõe esgotamento prévio das 
possibilidades de sentido de um texto e um automático acoplamento do fato (aqui se 
pressupõe também a cisão entre questão de fato e questão de direito). Verdade e Con-
senso – 4ª Ed. – Editora Saraiva, 2016. 
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como prega a Carta Maior.  
A melhoria de condições resume-se na máxima de que 

somos todos transindividuais, e portanto, devemos abrir mão do 
individualismo, chamar o individual de “individuo coletivo”. 
Nesse viés o direito ao meio ambiente sustentável classificado 
por Silva (2005, p. 196) como direito solidário, cabendo a cada 
titular de direitos individuais reconhecer e respeitar igualmente 
o direito do próximo. Por isso, esse direito fundamental possui 
peculiaridades que o distinguem do rol de direitos do artigo 5°. 
Ele é assegurado, por exemplo, a todos, e não somente aos bra-
sileiros, cidadãos, ou estrangeiros residentes no país (ANTU-
NES, 2010, p. 65); ainda mais, por ser um direito difuso, a norma 
constitucional que prevê a aplicabilidade de meios de proteção 
ao meio ambiente é de eficácia plena, não há hierarquia dos di-
reitos fundamentais, direito fundamental é direito humano. 

Desta maneira, tratando esse valor constitucional apenas 
como problema, a sociedade em muito contribui para a falência 
deste sistema que é pregado pela Carta Fundamental, mas em 
muitos casos, pelo mercado é somente pregado, e não efetivado 
como politica econômica, há necessidade para sustentabilidade 
constitucional econômica do mercado de politicas afirmativas. 

Assim, com o fito de garantir justiça social partindo 
dessa politica econômica como vem sendo aplicada, deve-se co-
locar o mercado em função da mesma, em função da justiça, isso 
sim trará sustentabilidade econômica ao mercado, pois se verá 
com mais afinco inclusões reciprocas, e esta é uma verdade que 
baseia qualquer politica progressista de um Estado sério e garan-
tidor, e não de um Estado máximo em arrecadação e mínimo ao 
terceirizar, um Estado que como nas palavras da então Ministra 
do Supremo Carmem Lúcia “se preocupa em constituir prisões 
e se esquece de construir escolas”4, o que também já era 

 
4 Segundo a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, 
também presidente do Conselho Nacional de Justiça, um preso custa ao estado 13 
vezes mais que um estudante: em média, R$ 2,4 mil por mês (R$ 28,8 mil por ano), 
enquanto um estudante de ensino médio custa atualmente R$ 2,2 mil por ano. 
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parafraseado por Darcy Ribeiro em 1982.5 
De modo que, neste todo sistêmico a ordem econômica 

racionalizada chegará a sua sustentação e adequação à ordem 
constitucional como um todo, contribuindo finalmente para um 
bem maior sempre buscado: a dignidade da pessoa humana, com 
liberdade igual, com ética na empresa para socialização no mer-
cado como critério para diminuir desigualdades, a isso chega-se 
a sustentabilidade econômica e de mercado pois há garantias e 
inclusão, e não somente circunstâncias, há sustentabilidade tran-
sindividual.  

 
3. A SUSTENTABILIDADE COMO VALOR CONSTITUCI-
ONAL NA VISÃO POLÍTICO-GERENCIAL. 

 
A questão político-gerencial no tocante a sustentabili-

dade do mercado e justiça social baseia-se primordialmente no 
âmbito das politicas publicas gerenciadoras de tal sistema, vez 
que o Estado constitucional de direitos por meio destas trabalha 
em prol da população. 

De modo que muitas destas politicas públicas não pos-
suem a ingerência que se prega no âmbito da justiça social soli-
dária e sustentável, principalmente em momentos de mercado 

 
Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-38492779. Acesso em 20 de 
setembro de 2021. 
5 Uma frase do antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997) tem sido constantemente re-
petida em discursos e nas redes sociais na internet. “Se os governantes não construí-
rem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios”, disse o mineiro, 
em uma conferência, em 1982. O Estado de Minas conversou com sociólogos, psicó-
logos e criminalistas para saber até que ponto o incentivo em educação – sobretudo 
no ensino básico – é um fator preponderante para diminuir a inserção no mundo do 
crime. A resposta: sim, a profecia feita em 1982 se concretizou e Darcy Ribeiro não 
só tinha razão, como o país atravessa uma crise no sistema prisional sem precedentes, 
com 622 mil presos, – sendo quase a metade de temporários, aguardando julgamento 
– e um déficit de 250 mil vagas no sistema prisional. Disponível em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2017/01/15/interna_poli-
tica,839547/darcy-ribeiro-estava-certo-educacao-e-o-caminho-para-reduzir-
crime.shtml. Acesso em 20 de setembro de 2021. 
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em crise, e o Estado nesse ponto é falho e omisso na sua gestão. 
Infere-se nesse ponto uma máxima dialética de politica 

publica segunda reza o artigo 4° do Código de Defesa do Con-
sumidor: “Pode-se definir políticas públicas como as ações do 
Estado que têm por objetivo o atendimento das necessidades dos 
indivíduos, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a pro-
teção de seus interesses econômicos e a melhoria de sua quali-
dade de vida.” 

Sendo a Constituição um texto eminentemente jurídico-
político, e a partir do conceito de política pública citado, perce-
bam-se as manifestações da sustentabilidade: a) quanto à sobe-
rania, é manifestação notadamente do aspecto político; b) quanto 
à cidadania, é manifestação principalmente dos aspectos polí-
tico, social e cultural; c) quanto aos valores sociais do trabalho 
e da livre iniciativa, são manifestações da sustentabilidade, mor-
mente em seus aspectos econômico, social e cultural; d) quanto 
ao pluralismo político, é manifestação prioritariamente dos as-
pectos político, social e cultural; e) quanto à dignidade da pessoa 
humana, é manifestação de todos os cinco aspectos da sustenta-
bilidade, e por essa razão aqui é elencada fora da ordem da re-
dação do texto constitucional, como chave de compreensão do 
sentido integrado de sustentabilidade (BARROSO, 2002, p. 4). 

Isso posto, chega-se à resposta de o porquê o Estado é 
falho e omisso em sua gestão, isso porque o objetivo tutelado no 
modelo de gestão, hoje, é insustentável na visão de valor consti-
tucional, o Estado não vem socializando como critério para di-
minuir desigualdades.  

Insustentável no atendimento às necessidades dos indiví-
duos, exemplo é a inclusão social, direitos consumeristas, acesso 
ao devido processo legal no prazo razoável, insustentável na dig-
nidade dos indivíduos quanto à moradia digna, condições sani-
tárias, saúde, educação, segurança e por fim racionalização e 
proteção da sustentação do mercado de forma intergeracioanal 
garantindo assim melhoria e qualidade de vida para as presentes 
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e futuras gerações. 
Como dito alhures o Estado é máximo em arrecadação 

mas vem se tornando mínimo nas relações transindividuais ao 
não tratar o individuo como individuo coletivo. 

A sustentabilidade que se almeja só será possível a partir 
de valores éticos na elaboração de politicas publicas,  o que se-
gunda Amartya Sem (2016, 122): 

Os responsáveis pelas politicas têm dois conjuntos de razoes 
distintos, mas inter-relacionados, para se interessar pelos valo-
res da justiça social. A primeira razão e a mais imediata é que 
a justiça é um conceito central na identificação dos objetivos e 
metas da politica publica e também na decisão sobre os instru-
mentos que são apropriados para a busca dos fins escolhidos. 
(...) A segunda razão, mais indireta, é que todas as politicas 
publicas dependem de como se comportam os indivíduos e gru-
pos da sociedade. Esses comportamentos são influenciados, in-

ter alia, pela compreensão e interpretação das exigências da 
ética social. 

Assim, o controle da Administração Pública em sentido 
amplo deve passar a ser entendido não mais apenas como juízo 
sobre o ato administrativo, mas como controle da atividade e do 
procedimento administrativo (inclusive governamental) (COM-
PARATO, 1998, p. 37-47). Controle este que deve ser pensado 
de modo a corrigir as incongruências supra- expostas acerca da 
prática política, objetivo só efetível por meio de efetiva partici-
pação democrática (PIRES; NOGUEIRA, 2004, p. 79-148). 

No âmbito politico gerencial, a sustentabilidade está re-
lacionada às decisões tomadas pelos governantes, cada uma des-
tas decisões, conforme os direitos elencados outrora terão refle-
xos no equilíbrio sistêmico para a tentativa de eficácia da sus-
tentabilidade como valor constitucional.  

Numa expressão, conforme denota (FRETIAS, 2016, p. 
119), desenvolvimento sistematicamente sustentável, com a efi-
ciência a serviço da eficácia. 

Na ânsia de ter a sustentabilidade como valor constituci-
onal na visão politico gerencial, é que se faz necessário uma 
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interseção entre a atuação política e a gestão de políticas públi-
cas (atendimento das necessidades dos indivíduos, o respeito à 
sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, melhoria de sua qualidade de vida soberania, cida-
dania, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo 
político), para dar uma coerência constitucional para a atividade 
política, tendo em vista seus fins e os meios à sua disposição 
(VIEIRA, 1998, p. 50). 

Nesse sentido, a decisão mais sustentável neste quesito é 
que não se deve usar da gestão de políticas públicas como sim-
ples meio para a manutenção do gestor (em sentido amplo, ou 
seja, do político) no poder.  

Gerir de modo sustentável uma política pública é pensar 
em seu desenvolvimento tendo como critério a longevidade da 
própria política pública em questão, e de seus resultados não a 
longevidade da representatividade, ou a longevidade do mandato 
(JUSTEN FILHO, 1999, p. 116-125).  

Por fim, conclui-se como fundamental para uma raciona-
lização e sustentação do Estado quando do manejo de decisões 
que envolvam decisões de implementação do mercado com viés 
para a justiça social, no tocante a politica gerencial, três máxi-
mas a serem seguidas: a) políticas públicas, para serem susten-
táveis devem ser sinérgicas umas com as outras, de modo a ma-
ximizar mutuamente os respectivos resultados; b) planejar e pro-
jetar políticas públicas como valor constitucional sustentável em 
várias de suas vertentes, como atendimento das necessidades dos 
indivíduos, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a pro-
teção de seus interesses econômicos; e c) certeza de que tais po-
líticas sejam intergeracionais, com fito de se manter as gerações 
presentes e preservar as gerações vindouras, partindo portanto 
de uma sustentação do mercado que seja compartilhada suas res-
ponsabilidades, seja pela empresa, sociedade e o próprio Poder 
Publico, com o intuito de minimizar impactos na linha de pro-
dução, consumo e pós-consumo, que hoje tanto desestabilizam 
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a sustentação do mesmo. 
 

4. DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA COLABORATIVA 
EM BUSCA DE SUA SUSTENTAÇÃO 

 
Tendo a sustentabilidade como valor constitucional, o re-

ferencial normativo perante a economia colaborativa tem como 
referencial a busca do eco desenvolvimento, e de aprofundada 
politica macroeconômica voltada para as externalidades envol-
vendo ciclo de produção, consumo e pós-consumo. 

Daí emerge o conceito de externalidade, desenvolvido 
pelo economista Pigou, na década de 1920, o qual estabeleceu: 

[...] existe uma externalidade quando a produção de uma em-
presa (ou um consumo individual) afeta o processo produtivo 
ou um padrão de vida de outras empresas ou pessoas, na ausên-
cia de uma transação comercial entre elas (MOURA, 2000, p. 
5). 

Dai no tocante a mercado atual como está, pode-se dizer 
que há uma demanda de externalidade negativa, que segundo 
Moura (2000, p. 5), “é uma ação que um determinado sistema de 
produção causa em outros sistemas externos”, prova-se, portanto 
que o sistema de mercado atual é insustentável, pois muitas ve-
zes não aloca em seu sistema de produção meios de internalizar 
estas externalidades de modo a ficar sustentável. A proposta, 
portanto parte de uma economia colaborativa. 

Esta economia colaborativa tem o viés de transformar os 
meios de produção, politicas de consumo exagerado e formas de 
otimizar o pós-consumo, em uma rede sustentável para as pre-
sentes e futuras gerações. Assim o mercado, ficará sustentado, 
estas motivações devem partir de politicas públicas, voltadas 
para este viés, e de forma eficiente, politicas garantidoras. 

Nos  dias  atuais,  a  ideia  de  desenvolvimento  econô-
mico  não  é  tomada  de  modo  divorciado  das  preocupações  
de  proteção  ao  meio  ambiente.  Agentes  econômicos  inves-
tem  cada  vez  mais  em  tecnologias  menos  poluidoras.  
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Estudos  são  feitos  a  fim  de  minimizar  os  impactos ambien-
tais. (...) O que releva destacar é que estes investimentos que são 
tidos como custos  para  a  realização  de  determinada  atividade  
econômica,  têm  ocasionado  um  crescente  retorno  em  atenção  
aos  capitais  investidos,  e  a  tendência  é  que  eles  se  repro-
duzam  cada  vez  mais,  para  que  a  natureza  e  empresa  co-
lham  frutos  com  o  desenvolvimento.  (PETTER,  2008,  
p.278).A conjugação do ecologicamente correto ao economica-
mente rentável tem se mostrado possível  e bem-sucedido,  con-
vergindo  à  efetivação  do  cumprimento  da  função  social  da  
empresa, (SOUZA, 2017, p. 1344). 

Mas como almejar economia colaborativa em tempos de 
crise? Em um Estado com altos índices de corrupção? Com tan-
tas falhas políticos-gerenciais?  

Parte-se, portanto, de uma congruência insustentável, 
pois o funcionamento do sistema jurídico depende dos princípios 
que o sustentam, sendo a sustentabilidade norma com peso de 
valor supremo, temos assim o direito, e direito dado é direito a 
ser construído. 

Para uma compreensão mais integral do desafio da cor-
rupção, precisamos deixar de lado a suposição de que apenas ga-
nhos pessoais movem as pessoas e que o s valores e as normas 
são absolutamente irrelevantes. Eles realmente importam, como 
bem ilustra a variação dos modos de comportamento em dife-
rentes sociedades. Há margem para mudança, e uma parte dela 
pode acumular-se e se difundir. Assim como a presença de com-
portamento corrupto encoraja outros comportamentos corruptos, 
a diminuição do predomínio da corrupção pode enfraquecê-la 
ainda mais. Quando se tenta 

Para equilibrar economia e inclusão destas externalida-
des, um plano gestor eficaz entre Estado, empresa e sociedade 
faz-se necessário, mesmo diante de alguns recuos paralelos 
como a corrupção. 

A realidade que se critica é que a leitura da carta 
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constitucional não é feita sob a ótica da sustentabilidade, não há 
justiça moral quando a ganancia vence a prudência no sistema 
capitalismo presente, ou mesmo segundo Dworkin “o juízo jurí-
dico não se faz sem o juízo moral”.  

Mas como o que se almeja aqui não é só uma critica ao 
sistema de queda livre existente, e sim um projeto de economia 
colaborativa, temos já o direito positivado na Carta Maior em 
seu artigo 5°ξ 2°6, sendo certo que sendo a diretriz axiológica da 
sustentabilidade econômica baseada na economia colaborativa, 
pelo principio que a determina, prega a eficácia para continui-
dade da máxima já positivada: sociedade fraterna, no presente e 
no futuro.  

Acolhida esta premissa, não se excluirá da apreciação do 
judiciário sob pena de ofensa à própria Constituição, em sede de 
recurso extraordinário, temas fundamentais como: água potável 
digna, saneamento e racionalização do uso de recursos hídricos, 
moradia em zonas seguras como direito insofismável, condes-
cendência zero em relação à insustentabilidade, no ciclo de pro-
dução, envolvendo sobretudo as politicas de consumo consci-
ente e responsabilidade pós-consumo, tudo isso envolto na poli-
tica da internalização da externalidade, garantindo assim na se-
ara da empresa uma relação jurídica transindividual voltada a 
um novo paradigma. 

Para tanto, precisamos precificar as externalidades nega-
tivas e os custos ambientais, porque o novo paradigma impõe 
alternativamente às velhas técnicas uma melhor dinâmica dos 
cursos ambientais, sociais e econômicos, diretos e indiretos. 

Assim, à medida que crescentemente os cursos 
 

6 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguin-
tes:  
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decor-
rentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte. 
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ambientais hoje ignorados passem a ser internalizados no mer-
cado na forma de economia colaborativa, ou seja, que a contabi-
lidade das empresas e dos países reconheça o valor da utilização 
sustentável dos bens e serviços que a natureza do planeta nos 
oferta, haverá grandes alterações na estrutura dos preços relati-
vos, modificando radicalmente a própria gama de produtos uti-
lizados no processo econômico e desejados pelos consumidores.  

 
CONCLUSÕES 

 
O valor constitucional a que se pretende salvaguardar 

quando da consciência ética e moral da justiça social e da racio-
nalização do mercado em busca de sua sustentação, ampara-se 
nos ditamos da dignidade da pessoa humana na sua relação com 
o ambiente intergeracioanal, pregado principalmente por meio 
de motivações maximadoras, gerencia politica e economia cola-
borativa. 

De modo que o mercado para se sustentar, quando par-
tindo de uma ótima de valor constitucional deve ser inclusivo 
quanto às externalidade do ciclo de produção, sendo certo que a 
politica inclusiva abarca também toda a linha de consumo e pós-
consumo, a isso chamamos de internalizar a cadeia de produção, 
e o valor constitucional da ordem econômica respeitando-se o 
meio ambiente estará sustentado. 

No tocante a visão político gerencial das politicas públi-
cas, tem-se como apresentado que as mesmas por muito não são 
eficazes ao ponto de incluir a responsabilidade compartilhada da 
empresa, sociedade e Poder Público quanto às relações insusten-
táveis do sistema de mercado capitalista, ou mesmo, quando em 
momentos de crise, ficando, portanto uma gerencia omissa e in-
sustentável para a solidariedade geracional. O que se prega neste 
interim é uma visão holística de gerencia com foco nos valores 
constitucionais conforme elenca a Carta Magna, sob pena de in-
correr em sanções de uma administração improba. 
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Assim, a sustentabilidade constitucional econômica do 
mercado só se dará quando a eficiência direita e imediata da ges-
tão se tornar socialmente inclusivo, durável e equânime, ambi-
entalmente limpo, inovador, ético e eficiente, o que segundo 
Zygmunt Bauman, “demos convergir numa só causa”, ou seja, o 
global tem de ser local, mas reciproca é verdadeira. Soluções 
isoladas e provincianas perdem o fio da sistematicidade.  

Por fim, na ânsia de uma economia colaborativa na ânsia 
de sua sustentação, deve prevalecer à interpretação de sacrificar 
o mínimo para preservar o máximo dos princípios e direitos fun-
damentais, vedadas ações e omissões causadores de danos a pre-
sentes futuras gerações.  

Assim a interpretação constitucional sustentável é aquela 
que promove, harmoniosamente (sem unilateralismos simplis-
tas), o desenvolvimento ético, social, jurídico-politico, econô-
mico e ambiental.  
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