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RESUMO 
O presente trabalho preocupou-

ara questionar a validade e legitimidade do tratamento favorecido 

parte daqueles que entendem ser a LC 123/06 inconstitucional, no tocante ao favorecimento 
Neste texto, 

tentou-

-
culturais.  
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ABSTRACT 
The presentworkwasconcernedtobringto light theprincipleofisonomythatisoftenasked for 
interpretationtoquestionthevalidityandlegitimacyofthefavoredtreatmentmicro and small 
enterprises, whichisthesubjectofconstantrequests for inquiriesbythosewhoconsider it tobe LC 
123/06 unconstitutional, regardingthefavoring in thebiddings, in 
relationtotheothercompaniesthat do nothavethesametreatment. And in thistext, it 
wasalsotriedtodemonstratethatallpublicpolicyofconstitutionalseat, in theinterpretationofthe 
Guardian CourtoftheConstitution, takesprecedence over anyotherandthePublic Power 
hasthenecessitytoimplement it, withrespecttotheeconomic, social rightsandculture. 
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A  Brasileira de 1988 estabeleceu a liberdade de iniciativa 

.  

ara as pequenas 

empresas. E, com isso, n

, 

inteira. 

Por outro lado, a mesma  do Brasil, estabelece da 

mesma forma o Pois, no caput  

ndo-se, de imediato, que o alcance dess

editada em desconformidade com a isonomia. 

afirmando que, ao se cumprir uma lei, todos devem ter 

 Pois, a ideia de igualdade consiste em tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais como importante marco e ponto de partida 

para o estudo do tema. 

s que aflora: Quem 

Qual o crit  sem 

 

 

Por conseguinte, utores descrevendo as 

 

 

.  
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2  PRINC PIO DA ISONOMIA VERSUS TRATAMENTO DIFERENCIADO 
 

 

no caput  

-

desconformidade com a isonomia. 

 Bandeira de Melo (2008, p.10)disserta com propriedade o tema. Para 

esse tom, necessita tratar com equidade 

: 

 

- pio da isonomia e juridicizado 
pelos textos constitucionais em geral, ou de modo assimilado pelos sistemas 
normativos vigentes.  

 

Prossegue o autor afirmando que, ao se cumprir uma lei, todos devem ter tratamento 

 

Em con ideia de igualdade consiste em tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais como importante marco e ponto de partida 

 

Ele o faz diante da 

 

(BANDEIRA DE ...]  sem 

 

 

-

 

-se trazer o seguinte questionamento  poderia a lei estabelecer 

que somente pessoas de estatura elevada estariam autorizados a firmar contrato de compra e 
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Por outro lado, exemplifica-se, questionando o seguinte: Uma determinada lei poderia 

estabelecer que somente os soldados de estatura superior a um metro e oitenta fizessem parte 

 

positiva. Entretanto, em ambos os casos, tratou-se de dispor acer

 

Bandeira de Melo (2008, p.13) erigiu algo em elemento 

[...]  

normal inerente  

Nesse contexto, importante salientar que 

qualquer elemento 

residente nas coisas, 

. 

diferencial e o tratamento desigual destinado, desde que ess

conformidade de valores constitucionais. Melhor identificando o seu lecionar,ilustra-se abaixo 

(BANDEIRA DE MELO, 2008, p.17): 

 

-
diferencial acolhida por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em 

 
 

 Celso Bandeira de Melo (2008, p.18), ofensa 

 

a) S

 

b) Quando a 

baseado exclusivam
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c) No caso da r  

 

d) Quando a 

 

e) No caso da r dela  

 

Ness

 

Contudo, isso deve ser refutado, de plano, porque, primeiro, as normas de 

cerca de quase a totalidade das empresas da . Tais 

normas, a 

-tipo, de forma abstrata.  

microe pequenas 

empresas. 

Quanto ao terceiro ponto pode-se descrever que a norma favorecedora guarda 

poder gerar emprego e renda para 

grande parte da .  

Ademais, como quarto ponto, a norma prestigia valor disposto na norma 

nacional o favorecimento as empresas de pequeno porte, 

 

 

 

 

 
 

Pereira Junior (2009, p.125)
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. 

Sob tal panorama, reconhece-se que toda 

interessados.  

de sorte a incentiva

, e prossegue (PEREIRA JUNIOR, 2009, p.126): 

 

 
 

implica o 

-

 e estasjustificadamente.  

 

Ness f p p

, logo (PEREIRA JUNIOR, 2009, p.128): 

 

[...] IX  tratamento favorecido para as empresas 
das pelas leis brasileiras e que tenham sua sede e 

-las pela 
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Barcellos define p p

objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados (BARCELLOS apud 

PEREIRA JUNIOR, 2009, p.26): 

 

 

sentido, trata-se de conceito bastante abrangente, que envolve 

 
 

Analisando o presente contexto, percebe-se que as 

Constitucional, ou legal, ou regulamentar, como por  

Assim, pode-se afirmar que constitucional, na 

-

culturais. 

9): 

 

T  
 

justificativa para o sentido de 

Federal de  

 

3.1 O Dever de Licitar co e d  

 

casos especificados na 
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Pereira Juniorassevera que, contrapondo-

 (PEREIRA JUNIOR, 2009, 

p.30): 

 

Contrapondo-

-
-se por 

. 
 

 escolher a proposta mais vantajosa  e o procedimento de licitar  atender ao rito legal -, 

ercido pelo 

Tribunal de Contas competente ou controle judicial. 

Pereira Junior

-

ico (PEREIRA JUNIOR, 2009, p.31). 

 

 
 

sa 

 

indireta, por 

s

desde os termos do Decreto-
                                                      
Supremo Tribunal Federal. , quando 

-los, por motivo 

(Grifo nosso). 
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empresas no mercado. 

E, por fim, a norma constitucional estabel

pautada na lei, e em instrumentos de controle  

 - faz da atividade 

. 

-se a Lei Complementar 

 

Eros Roberto Grau sobre o tema 

ele

pautando-  (GRAU, 1995, p.14). 

rau 

. 

ortunidade de 

 (GRAU, 1995, p.14). 

Verifica-se de maneira contundente 

um modo a realiz o, e de outro, democraticamente, oportunizar 

,  

E assevera Eros Roberto Grau 

expressa  repito-o - 

. Mas frisa e, de forma elucidativa, determina que seja lembrado: 

pautando-se pelo 

 (GRAU, 1995, p.15). 

busca atender as demandas sociais  pode prevalecer diante da isonomia. 

Desta feita, verifica-se que o tratamento fa -se dentro de 
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s se como 

atendimento aos reclamos dos interesses 

sociais. 

de Bandeira de Melo

por Grau Pereira Junior. 

Ness

que haja disparidades materiais entre empresas no mercado, a atividade administrativa de 

fomento (incentivo) pelo Estado  executando a Ordem Constitucional  

- implementa o objetivo 

desenvolvim  

. 

exercem sobre o grau de liberdades fundamentais iguais, conforme as pessoas se tornam livres 

exercer suas liberdades fundamentais iguais (VITA, 2007, p. 207-208). 

 pelo mandamento 

 que se constitui uma dentre as atividades administrativas.  

 

3.2 Do Fomento c  

 

Important

 

 

e uma 

comunidade determinada, para manejar adequadamente os mecanismos administrativos de 

-  

-
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empregados, uma vez 

 

imperativos.  

iciativas 

entenda- , somente de forma aparente, 

(MELLO, 2003, p.35). 

 

a qual o Estado apoia e auxilia 
determinadas iniciativas privadas socialmente significantes, mesmo que, em 

igualdade de todos perante a lei. 
 

Destarte, pode-

persuasiva e incentivadora, a qual fortalece a assertiva de ser considerada como uma 

verdadeira metamorfose no papel estatal.  

Ess mente, em Tavares (2011, p.37) e 

em Bercovici (2005, p.35), quando se reportou   

- 

 

repressor da iniciativa privada, apenas.  

O Estado brasileiro, desta feita, como caracterizado no texto constitucional como 

er a ordem e 

 

d

Bercovici so porque, para o 

mes  

(BERCOVICI, 2005, p.35). 

Neste sentido, a Carta Constitucional determina expressamente como programa-

 estabelecid - 
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exo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

 

Sobretudo, destaca-

 

Desta feita, o -se constantemente impedido de implementar as 

O 

-se, frequentemente, impedido 

-vinda a 

(MELLO, 2003, p.36). 

s s

escassas ou avolumadas, Mello identifica como uma forma utilizada para concretizar os 

objetivos idealizados pelo Estado  no cumprimento do dever constitucional  

 

(MELLO, 2003, p.36). 

 

pelos particulares, de condutas almejadas pelo ente estatal. 
 

Distingue-se das outras atividades administrativas  

 (MELLO, 2003, p.38). Assim elucida Mello (2003, p.38): 

 

O fomento distingue-

 de autoridade. De 

l busca 
substituir a iniciativa privada. 

 

fomentar ativid no intuito de melhorar a dignidade da 

vida da sociedade como um todo. 

 

[...] 
atividades concretas e indiretas que o Estado desempenha despido do poder de 
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autoridade, cujo la
(MELLO, 2003, p.38). 

 

Sendo assim, verifica-

deve voltar-se para o fomento como atividade administrativa fundamental do Estado, mas 

Carta Constitucional. 

- 

do Estado, conforme o entendimento do autor (MELLO, 2003, p.36): 

 

[...] 

instrumento administrativo apto a viabilizar o 

-
. 

 

E de se depreender,

-

desenvolvimento. 

 

 
 

 

Ess stitui-se elemento 

 

Nesse contexto, analisa-se a vertente do desenvolvimento estudada por Sen, professor 

 o entendimento e estudo de 

um doutrinador, a despeito de outras teorias acerca do desenvolvimento, mas somente enfocar 

 

auma melhor qualidade de 

vida. Entretan  

 

depender do ponto de vista. 
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Como esclarece P

mesmo. Ele tem de estar relacionado, sobretudo, com a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas e com as liberdades que elas podem desfrutar .Pois, prossegue o mesmo autor (2008, 

p.88)

 

O capitalismo proporciona o crescimento 

 

 do bem-

. 

 

[...] -estar 
v.g., produto 

nacional e renda per capita, mas que inclui, em seu conceito de desenvolvimento, a 

(MILONE apud 
PETTER, 2008, p.88). 

 

Desse teor, sem maiores delongas, pode-se afirmar que 

-se. 

-se com a 

qualidade de vida e como as pessoas vivem 

recursos financeiros. 

Petter (2008, p.88)

primordial e o principal meio do desenvolvimento. Segundo ele, a liberdade imprime dois 

enfoques: o e

 

Desse teor dade, interpreta-se 

s -

logo, denota-

da e bem-estar,dignidade da 

. 

Com iss

exemplo, da isonomia e do tratamento favorecido as MPE (PETTER, 2008, p.91): 
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ciliar institutos aparentemente 

ico; liberdade de 

empresas de pequeno porte. 
 

F

coletividade, como elemento muito importe para o desenvolvimento (SEN, 2000, p.49-50): 

 

Ver o desenvolvimento a partir das liberdades substantivas das pessoas tem 
so de 

-lo. 
[...]

afligir os membros da soc
 

 

-se pelo menos 

cinco (05) liberdades diferentes, quais 

protetora (PETTER, 2008, p.91): 

 

lo 

 
 

Cabe esclarecer ainda que 

 que podem 

ser observadas na sociedade.  

en, 

 

s, declaradas 
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aproveitados. Sen 

vida e PNB per capta o impacto do PNB sobre as 

de Renda per capta  (SEN, 2000, p.21): 

 

ral depende muito do 

per capita, 
funciona, sobretudo, por meio do impacto do PNB sobre as rendas dos pobres e os 

comparativamente muito mais rica, 

ordinariamente calcado na renda per capita 
eve atribuir. 

 

Outrossim, deve-se atentar no que tange a qualidade de vida europeia, no sentidode 

  

 

ses programas sociais 

problemas. Iss

 desenvolvimento

vejamos (SEN, 2000, p.117): 

 

[...] 

e de efeitos debilitadores muito 
 

 

-

 

como na China e no Estado indiano de Kerala, do Sri Lanka, Costa Rica, Jamaica, o que 

per capta 

desenvolvimento. 

D Petter (2008, p.95) vaticina acerca da 

ideias 
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que, para ele, retrata, outrossim, entendimento equivocado. Enfatiza ainda sobre o 

 -  em 

, o 

que, para isto, deve-

(PETTER, 2008, p.95).  

 

preciso primeiro crescer para depois investir em 

namentais levadas a cabo pelo 

somem-
 

-

ento social 

maiores(PETTER, 2008, p.95). 
 

Como assevera Sen (2000, p.119), nesse sentido, um p

-se a programas de melhor qualidade de vida, superando o crescimento em 

. 

 

[...] 

-

melhorada, a despeito dos 

favor de dar- sociais nas economias pobres, sem 
 

permanece um excelente argumento para passar-

de vida(SEN, 2000, p.119). 
 

Por fim, busca-se 

desenvolvimento   com desenvolvimento como 

  

Nesse contexto, 

desenvolviment
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vantagens lecionadas (PETTER, 2008, p.96-97): 

 

a) a abordagem concentra-
- instrumentalmente importantes;  

obre a 
 

licas destinadas a reduzir a pobreza. 
 

Constitucional  -  substancialista e 

integral  

desenvolvimento  

enda per capta. 

E conclui-se este com a assertiva de Petter (2008, p.34), no dizer 

trata-se da o e 

desenvolvimento para micro e pequenas empresas  

 

[...] 
- -

 
(PETTER, 2008, 

p.304). 
 

 

de 1988, garante a livre 

 

 

valorativa tendente ao favorecimento das MPE, no mercado, sobretudo no acesso as 

relevante interesse social. 

Retomando- -se, assim, o 
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 Republicano, pois ess

 

defender estas mesmas liberdades substanciais. 

 

 
 

trabalho. 

respondem por cerca de mais da metade dos empregos formais no Brasil. Existindo uma 

se se

-

potencial dinamizador na economia, especialmente no emprego, e respectivamente na renda. 

O trabalho concentrou-

 

terminado, sem que haja possibilidade de 

se 

fator de  

fatores (de  e de d

 

 

A liberdade substancial aplicada as microempresas e empresas de pequeno porte deve 

ser assegurada, garantindo-

s

serem dependidos pelo Estado, devem 
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Dentro dess

mostrar-

reconhecida.  

busca 

-se o favorecimento as MPE como 

 

O Estado, sem contratar diretamente para seus quadros, gera na re

 

 

-se em atividade 

do desenvolvimento, por ampliar substancialmente 

sas mesmas liberdades substanciais da sociedade, 

constituindo 

no Brasil. 
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