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RESUMO

São objetivos concretos propugnados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) desde sua promulgação a busca pelo 
crescimento econômico aliado ao progresso social, que em uma leitura teleológica dos princípios norteadores que encerram tais objetivos 
presentes no Título da Ordem econômica e financeira devem concatenar a livre iniciativa à defesa do meio ambiente. Logo, coexistem em nosso 
ordenamento jurídico-constitucional a proteção à livre iniciativa e a proteção ao meio ambiente, ambos sob a forma de direitos fundamentais, 
demonstrando de maneira inequívoca que não só é preciso realizar uma leitura dialógica de tais fundamentos como também que não se tratam 
de objetivos antitéticos. Contudo, os problemas ambientais decorrentes do desenvolvimento tanto nos grandes quanto nos pequenos centros, 
têm sido cada vez mais frequentes e nocivos para todo o ecossistema, exigindo a adoção de soluções práticas e urgentes. A Organização das 
Nações Unidas, ao perceber a necessidade de debater o tema, criou em 1978 o Programa ONU-Habitat, que desenvolve discussões em busca de 
soluções sobre desenvolvimento sustentável. Assim, a presente pesquisa tem como objetivo explorar as possibilidades oferecidas por um novo 
paradigma econômico denominado economia circular em substituição ao tradicional modelo linear, reputado insustentável em um planeta de 
recursos finitos, como uma forma de atender as disposições constitucionais de alinhar desenvolvimento econômico a um meio ambiente 
sustentável. McDonough e Braungart (2010, p.) esclarecem que o modelo econômico circular “tem como base o estudo do mundo real, não 
linear, em um sistema que seja rico e comunicativo, como um sistema vivo. Ele exige uma gestão cautelosa dos fluxos dos materiais que foram 
divididos em dois tipos, como em nutrientes biológicos – que são materiais designados para reentrar na biosfera de maneira segura e reconstruir 
o capital ambiental natural) e nutrientes técnicos – que são designados a circular na economia, ao máximo de qualidade, sem entrar na biosfera”. 
Justifica-se este estudo a partir da observação de que o modelo econômico linear vem se mostrando antitético aos direitos fundamentais 
transgeracionais a um meio ambiente equilibrado positivados na Carta Constitucional de 1988, principalmente ao ter em conta que a economia 
linear tem como fundamento a estrutura retire, produza, consuma e descarte, ou seja, uma clara afronta direta aos direitos mencionados acima, 
posto que não valoriza a manutenção de um meio ambiente sustentável. Assim, o presente artigo pretende dirimir a seguinte questão com a 
abordagem deste trabalho: o modelo econômico circular se mostra mais favorável a um desenvolvimento econômico aliado a um meio ambiente 
equilibrado do que o atual modelo linear? A hipótese levantada é que o Brasil já possui arcabouço legal para recepcionar um novo sistema de 
economia, contudo necessário se faz o desenvolvimento de políticas públicas nesta área, reforçando as tímidas iniciativas da classe empresarial 
brasileira na utilização do conceito de produto como serviço. Para constatação da hipótese levantada a pesquisa adotou o método qualitativo 
valendo-se de levantamento bibliográfico, aliado à análise indutiva, partindo da observação de fatos concretos para buscar reflexões sobre as 
possíveis formas de implantação deste tipo de economia, além do estudo de casos concretos. Como resultado da presente pesquisa foi possível 
observar que de fato as experiências existentes no Brasil decorrem muito mais de uma vontade de um indivíduo de promover a atividade 
empresarial de uma forma muito mais responsável do que efetivamente o fomento por parte do Estado brasileiro a iniciativas dessa natureza, 
sendo possível concluir que a manutenção do modelo linear decorre, em parte, da falta de interesse do poder público em promover políticas 
consistentes com a superação deste paradigma insustentável.
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