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RESUMO: A pesquisa realizada objetivou analisar as políticas públicas relativas à matriz 
energética brasileira, especialmente no tocante ao uso dos combustíveis fósseis. Delimitou-se a 
pesquisa na análise de conflitos sociais e na relação entre esses e as políticas públicas adotadas, 
tendo por recorte as políticas públicas tributárias. O método foi o dedutivo, com análise dos 
fatos sociais por meio da divulgação em mídia jornalística de âmbito nacional, legislação 
nacional e bibliografia relativa. A matriz energética nacional concentra 36,3% de sua demanda 
interna nas fontes de energia derivadas do petróleo. O uso do petróleo como principal 
combustível acarreta problemas ambientais, por ser um combustível fóssil altamente poluente, 
e problemas relativos à segurança nacional, pela concentração numa única fonte, cuja ausência 
pode ocasionar problemas logísticos, econômicos e sociais. Os episódios de conflitos ocorridos 
em 2013 e em 2018, decorrentes do aumento da tarifa do serviço público de transporte urbano 
no município de São Paulo e dos sucessivos aumentos no preço do óleo diesel, ensejaram 
movimentos sociais de âmbito nacional. Ambos tiveram como ponto comum a tributação 
incidente nesses bens e serviços. A análise dos fatos denota que não tem sido adotado na 
implementação das políticas públicas o conceito de sustentabilidade, que demanda a 
coexistência dos direitos políticos, econômicos, sociais e ecológicos. Não é mais suficiente 
mero crescimento econômico e geração de riqueza, quando existentes, se tal não for atingido 
por meio do chamado desenvolvimento sustentável, com observância da perspectiva também 
da dignidade da pessoa humana. Por isso a necessária observância da solidariedade, em especial 
na escolha da matriz energética nacional. É nesse contexto que a adoção de políticas públicas 
que tanto não reflitam os anseios sociais, observando a perspectiva da dignidade da pessoa 
humana, como não observem os aspectos econômicos e ecológicos, pela inobservância da 
sustentabilidade, e políticos, não privilegiando a segurança nacional, fazem emergir conflitos 
sociais que ganham dimensões que acabam por afetar a coletividade como um todo. Verifica-
se, portanto, a necessidade de uma transição tanto para fontes menos poluentes, como para 
fontes alternativas ao petróleo, de modo a evitar impactos econômicos e sociais pelo uso 
concentrado numa fonte única. Ademais, as políticas públicas, especialmente as tributárias, 
devem estimular o uso de fontes alternativas, menos poluentes e mais diversas, observando-se 
o impacto econômico das políticas adotadas, em face do ponto ótimo de tributação das fontes 
energéticas. A extrafiscalidade e os instrumentos de nudging são, assim, ferramentas eficientes 
aos formuladores de políticas públicas para o estímulo à diversificação da matriz energética e 
à sustentabilidade. 
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