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ROL DE CATEGORIAS 

Rol de Categorias que a Autora considera estratégicas à compreensão do seu 

trabalho, com seus respectivos conceitos operacionais. 

Direito Ambiental – O Direito Ambiental é a área do conhecimento jurídico 

que estuda as interações do homem com a natureza e os mecanismos legais para 

proteção do meio ambiente. É uma ciência holística que estabelece relações 

intrínsecas e transdisciplinares entre campos diversos, como antropologia, biologia, 

ciências sociais, engenharia, geologia e os princípios fundamentais do Direito 

Internacional, dentre outros1. 

Sustentabilidade – É a ação em que a elaboração de um produto ou 

desenvolvimento de um processo não compromete a existência de suas fontes, 

garantindo a reprodução de seus meios2. Eis o conceito proposto para o princípio da 

sustentabilidade: trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia 

direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização 

solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e 

equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, 

preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito 

ao bem-estar3. 

O conceito de sustentabilidade comportaria sete aspectos principais: (i) 

sustentabilidade social: melhoria da qualidade de vida da população, equidade na 

distribuição de renda e de diminuição das diferenças sociais, com participação e 

organização popular; (ii) sustentabilidade econômica: públicos e privados, 

regularização do fluxo desses investimentos, compatibilidade entre padrões de 

produção e consumo, equilíbrio de balanço de pagamento, acesso à ciência e 

tecnologia; (iii) sustentabilidade ecológica: o uso dos recursos naturais deve 

minimizar danos aos sistemas de sustentação da vida; redução dos resíduos tóxicos 

                                            
1 O conceito de direito ambiental. Disponível em: 

http://www.direitoambiental.adv.br/ambiental.qps/Ref/PAIA-6S9TNQ. Acessado em janeiro de 
2013. 

2 NEVES, Lafaiete Santos (org). Sustentabilidade. Anais de textos selecionados do V seminário sobre 
Sustentabilidade. Curitiba: Juruá, 2011, p. 15. 

3 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 41. 



e da poluição, reciclagem de materiais e energia, conservação, tecnologias limpas e 

de maior eficiência e regras para uma adequada proteção ambiental; (iv) 

sustentabilidade cultural: respeito aos diferentes valores entre os povos e incentivo a 

processos de mudança que acolham as especificidades locais; (v) sustentabilidade 

espacial: equilíbrio entre o rural e o urbano, equilíbrio de migrações, 

desconcentração das metrópoles, adoção de práticas agrícolas mais inteligentes e 

não agressivas à saúde e ao ambiente, manejo sustentável das florestas e 

industrialização descentralizada; (vi) sustentabilidade política; no caso do Brasil, a 

evolução da democracia representativa para sistemas descentralizados e 

participativos, construção de espaços públicos comunitários, maior autonomia dos 

governos locais e descentralização da gestão de recursos; (vii) sustentabilidade 

ambiental: conservação geográfica, equilíbrio de ecossistemas, erradicação da 

pobreza e da exclusão, respeito aos direitos humanos e integração social4. 

Desenvolvimento Sustentável – É um processo de transformação no qual a 

exploração de recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional harmonizam-se e reforçam o 

potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações 

humanas5.  

Biotecnologia – A biotecnologia é a integração das novas técnicas decorrentes da 

moderna biotecnologia às abordagens bem estabelecidas da biotecnologia 

tradicional. A biotecnologia, um campo emergente com grande concentração de 

conhecimento, é um conjunto de técnicas que possibilitam a realização, pelo 

homem, de mudanças específicas no ácido desoxirribonucléico (DNA), ou material 

genético, em plantas, animais e sistemas microbianos, conducentes a produtos e 

tecnologias úteis. Em si mesma, a biotecnologia não pode resolver todos os 

problemas fundamentais do meio ambiente e do desenvolvimento, por isso é preciso 

temperar as expectativas com realismo6.  

                                            
4 NEVES, Lafaiete Santos (org). Sustentabilidade. Anais de textos selecionados do V seminário sobre 

Sustentabilidade. Curitiba: Juruá, 2011, p. 17. 
5 Nosso Futuro Comum. Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991, p. 49. 
6 AGENDA 21 GLOBAL. Disponível em: http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/agenda-21/agenda-21-global. Acessado em março de 2013. 



Princípio da Precaução – O princípio da precaução disciplina duas situações 

bastante distintas entre si: as em que, embora as consequenciais do agir tecnológico 

sejam conhecidas, não é possível a atribuição de probabilidades objetivas a cada 

uma delas; e as em que não são conhecidas todas as consequências do agir. A 

primeira situação corresponde à disciplina dos riscos potenciais, a segunda, à da 

ignorância. Em ambas as situações, o princípio da precaução preconiza a adoção de 

medidas tendentes a não gerar o dano, seja por meio da inversão do ônus da prova, 

seja por meio da proibição, ainda que provisória, da ação7. 

Princípio da não regressão – O princípio do não retrocesso tanto responderia à 

necessidade de segurança jurídica quanto satisfaria a exigência de proteção das 

gerações futuras, não se impondo a estas um meio ambiente em degradação. Caso 

haja uma lei regressiva, hoje, quem pagará serão as gerações futuras. Sob uma 

dimensão ética e moral, o conceito de não retrocesso envolve menos poluição e 

mais biodiversidade8. Deste modo, a não regressão a despeito de sua aparente 

obrigação negativa conduz a uma obrigação positiva aplicada a uma norma 

fundamental. Distintos textos internacionais dos direitos humanos evidenciam a 

característica progressiva dos direitos econômicos, sociais e culturais, os quais 

estão normalmente ligados ao direito ambiental. Deduz-se facilmente desta 

progressividade uma obrigação de não regressão ou não retrocesso9. 

Transnacionalidade – O prefixo trans tem origem latina e significa “além de, por 

meio, para trás, em troca de ou ao revés”. No presente estudo, transnacional é 

concebido como aquilo que atravessa o nacional, que perpassa o Estado, que está 

além da concepção soberana do Estado e, por consequência, traz consigo, 

inclusive, a ausência da dicotomia público e privado10.  

                                            
7 SILVA, Reinaldo Pereira e. Biosegurança e princípio da precaução. Meio Ambiente, Direito e 

Biotecnologia. Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. Paulo Affonso Leme Machado. 
MINAHIM, Maria Auxiliadora; FREITAS, Tiago Batista e OLIVEIRA, Thiago Pires. (cooeds.). 
Curitiba: Juruá, 2010, p. 280. 

8 Palestra proferida pelo Michel Prieur, sob o título O Princípio do não retrocesso em Direito 
Ambiental. Disponível em: http://neiarcadas.wordpress.com/tag/michel-prieur/. Acessado em 20 de 
julho de 2012. 

9 Palestra proferida pelo Michel Prieur, sob o título O Princípio do não retrocesso em Direito 
Ambiental. Disponível em: http://neiarcadas.wordpress.com/tag/michel-prieur/. Acessado em 20 de 
julho de 2012. 

9 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. 
http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado no dia 20 de julho de 2012. Brasília, 
Senado Federal. Página 10. 

10 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. CRUZ, Paulo Márcio. 
 



Daí que se pode, juntando o prefixo trans e o conceito e a caracterização de Nação 

Jurídica, entender por Transnacional os novos espaços públicos não vinculados a 

um território específico, que perpassam a ideia tradicional de Nação Jurídica, 

aceitam a pluralidade como premissa e possibilitam o exercício de poder a partir de 

uma pauta axiológica de comum consensual, destinada a viabilizar a proposição de 

um novo pacto de civilização11.  

Direito Transnacional – O debate sobre o Direito Transnacional justifica-se, então, 

principalmente no fato de que o Direito Nacional e o Direito Internacional – mesmo 

considerando a criação de novas estruturas e organizações interestatais – não 

geraram mecanismos eficazes de governança, regulação, intervenção e coerção 

para as demandas transnacionais. Também o Direito Comunitário, que regula uma 

das manifestações da nova ordem mundial, caracterizada por novas relações e 

novas manifestações de atores e instituições, não apresenta bases teóricas 

suficientes para a caracterização de um ou mais espaços públicos transnacionais12.  

O Direito Transnacional, que seria destinado a limitar poderes transnacionais, estaria 

“desterritorializado”, sem uma base física definida, o que é uma das circunstâncias 

que moldam o cenário transnacional, especialmente porque diz respeito ao aspecto 

além fronteira, pois não é o espaço estatal nacional e também não é espaço que 

está acima dele ou entre eles. Está para todos eles ao mesmo tempo, ou seja, 

desvinculado da delimitação precisa do âmbito territorial em que o Direito Nacional 

tenta exercer soberania e tenta impor coercitivamente as suas leis13.  

                                                                                                                                        
(org.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009, p. 25. 

11 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do Estado e do 
Direito transnacional. CRUZ, Paulo Márcio. (org.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 
2009, p. 61. 

12 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o direito transnacional. Disponível 
em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635. Acessado em maio de 2013, p. 
22. 

13 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o direito transnacional. Disponível 
em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635. Acessado em maio de 2013, p. 
24. 
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RESUMO 

A presente Dissertação está inserida na linha de pesquisa direito ambiental e 

sustentabilidade, a qual tem por finalidade a análise jurídica e ambiental da 

sustentabilidade no contexto social, econômico e ambiental. Nessa seara, há 

determinações no sentido de que o desenvolvimento, adjetivado pelo paradigma da 

sustentabilidade, interliga-se aos desenvolvimentos sociais e econômicos. O ato do 

crescimento econômico não está atrelado aos dizeres do desenvolvimento 

sustentável, ou seja, ao desenvolvimento, propriamente dito, mas, sim, aos 

princípios que regem esses efeitos jurídico-sociais, prosperar não degradando os 

meios naturais que garantem uma subsistência digna. O ato de crescer, na realidade 

hodierna, muitas vezes, implica um decrescer, pois, por meio do sistema capitalista 

exacerbado, o crescimento econômico é uma obliquidade para o desenvolvimento 

humano. Não só na forma quantitativa projeta-se o desenvolvimento, mas sob uma 

visão qualitativa tem-se a direção evolutiva humana. Como meio indutor do 

desenvolvimento sustentável, tem-se o estudo das novas tecnologias, com a sua 

incidência nas biotecnologias como formas de adentrar concretamente no campo do 

progresso sustentável. Limitando-se suas evoluções, decorrente de uma sociedade 

de risco, o princípio da precaução adentra como limitador dos riscos e das 

incertezas científicas direcionadas aos seres humanos diante das inovações da 

ciência. Ocupando-se da ciência jurídica como limitadora, por meio dos mecanismos 

das regras e dos princípios, encaminha-se o estudo do princípio da não regressão 

como fonte principal ao resguardo da norma que protege e consolida as normas 

ambientais. Diante da fundamentalidade do direito ao meio ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado como um direito humano fundamental difuso, engendra-

se o estudo do estado transnacional, de normas transnacionais, visualizando uma 

nova concepção de civilização, pois, diante da essencialidade do direito ao meio 

ambiente, não há limites territoriais para a proteção desse direito.  

 

Palavras-chave: sustentabilidade, novas tecnologias, princípio da não regressão e 

transnacionalidade. 
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RESUMEN 

La presente disertación pertenece a la línea de investigación Derecho Ambiental y 

Sostenibilidad, que tiene por finalidad el análisis jurídico y ambiental de la 

sostenibilidad en el contexto social, económico y ambiental. En este campo hay 

determinaciones en el sentido de que el desarrollo, adjetivado por el paradigma de la 

sostenibilidad, se relaciona con los desarrollos sociales y económicos. El acto del 

crecimiento económico no se encuentra sujeto a los preceptos del desarrollo 

sostenible, es decir, al desarrollo propiamente dicho, sino a los principios que rigen 

esos efectos jurídico-sociales, prosperar no degradando los medios naturales que 

garantizan una subsistencia digna. El acto de crecer, en la realidad hodierna, 

muchas veces implica un decrecer, pues a través del sistema capitalista exacerbado 

el crecimiento económico es una oblicuidad para el desarrollo humano. El desarrollo 

no solo se proyecta en forma cuantitativa, sino que a partir de una visión cualitativa 

se observa la dirección evolutiva humana. Como medio inductor del desarrollo 

sostenible está el estudio de las nuevas tecnologías, con su incidencia en las 

biotecnologías como formas de penetrar concretamente en el campo del progreso 

sostenible. Limitando sus evoluciones, decurrentes de una sociedad de riesgo, el 

principio de la precaución entra como limitador de los riesgos y de las incertidumbres 

científicas dirigidas a los seres humanos frente a las innovaciones de la ciencia. 

Ocupándose de la ciencia jurídica como limitadora, a través de los mecanismos de 

las reglas y de los principios, se encamina el estudio del principio de la no regresión 

como fuente principal para el resguardo de la norma que protege y consolida las 

normas ambientales. Ante la fundamentalidad del derecho al medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado como un derecho humano fundamental difuso, surge el 

estudio del estado transnacional, de normas transnacionales, planteando una nueva 

concepción de civilización, pues delante de la esencialidad del derecho al medio 

ambiente no hay límites territoriales para la protección de ese derecho. 

 

Palabras clave: Sostenibilidad, nuevas tecnologías, principio de la no regresión y 

transnacionalidad. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo tem por objetivo institucional produzir uma Dissertação para 

obtenção do título de Mestre em Ciência Jurídica pelo Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí/Univali. 

O seu objetivo científico repousa em acentuar as consequências do 

crescimento global frente ao meio ambiente, ou melhor, a gradativa degradação 

ambiental.  Isso é feito por meio do estudo do fenômeno da sustentabilidade, como 

direção finalística de consideráveis meios de solução aos problemas desencadeados 

por essa globalização, com tendência às inovações, seja de natureza científica ou 

de natureza jurídica, sempre em direção da primazia do progresso humano 

sustentável. Denota-se uma investigação de cunho linear, por meio da 

sustentabilidade que se lança no contexto mundial, com a primazia da preservação 

de recursos considerados essenciais para a continuidade existencial terrena. Por 

quais meios tende a ocorrer o ato da preservação dos recursos naturais? Qual é a 

forma viável, diante da sociedade contemporânea, para que se possam obter 

respostas ao fenômeno da sustentabilidade?  

Tem-se por objetivo específico a seguinte conjectura: desenvolver a 

conceituação e a contextualização da sustentabilidade diante da crise ambiental, 

realidade visível no meio social aderente do sistema capitalista, com a intenção de 

contextualizá-la como um princípio fundamentador das ações humanas para com o 

meio ambiente; contextualizar uma forma de desenvolvimento sustentável como 

meio, diretriz da civilização contemporânea; buscar um estudo da inserção das 

novas tecnologias como meio de resposta à crise ambiental no que diz respeito à 

sustentabilidade, com enfoque primário às biotecnologias; desencadear, de forma 

principiológica, a precaução da aderência das inovações tecnológicas, buscando 

seus limites para não agressão à pessoa humana; desenvolver-se, diante do 

contexto social, a essencialidade do princípio da não regressão, seguindo os 

ensinamentos de Michel Prieur quanto à sua importância na conjuntura jurídica, com 

ênfase no Direito Ambiental; ademais, tem-se a intenção, por meio do estudo do 

direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, como direito 

fundamental difuso, enfatizar a importância da inserção de um direito transnacional.  
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O tema da sustentabilidade vem expresso de forma marcante tanto no 

contexto social quanto no contexto jurídico. Essa questão reflete-se no crescimento 

social, político e econômico, que, como ocorre com grande parte dos fatos sociais, 

interligam-se a questões de natureza ambiental. As atividades humanas causam 

alteração na natureza, de uma forma reflexiva, de maneira direta ou indireta. Essas 

alterações, na maioria das vezes, são caracterizadas como negativas, prejudiciais 

para o meio social, conquanto prejudicial à base natural. 

Nenhuma fase da globalização, do pós-positivismo, da transformação da 

ciência, da tecnologia, ressalta tanto a função do Direito de regular o consequente 

crescimento, seja econômico ou social, reafirmando uma base jurídica firme, 

autônoma quanto esta. Está-se diante de uma era em que há um crescente 

enfraquecimento do direito dos Estados frente ao crescimento social, político e 

econômico, em virtude de interferências de questões adversas às jurídicas.  

O crescimento econômico, decorrente do reflexo do capitalismo, 

visivelmente identificado na chamada “era consumista”, está em pauta. Isso significa 

que o indivíduo encontra-se numa fase de consumo exacerbado, na grande escala 

de produção de bens materiais, calcado na realidade de que, quanto mais se tem, 

mais se quer, chegando-se a firmar um irracionalismo pós-moderno. Tal fato vai 

diretamente de encontro à preservação da natureza, não havendo preocupação com 

despender menos gastos materiais, em reutilizar ou reciclar a matéria que ela 

possui, decorrendo, daí, a perspectiva da inserção de um desenvolvimento 

sustentável. 

O problema verificado neste contexto encontra-se na concepção do meio 

social, uma sociedade de risco frente aos aspectos do crescimento social. Uma 

sociedade globalizada, direcionado à produção e ao consumo em grande escala, 

deve passar por uma nova racionalidade ambiental. O meio social tende haver 

mudanças de paradigmas, de valores, dos quais terão uma consciência racional 

ambiental em não degradar e, sim, evoluir preservando os recursos ainda existentes 

na finalidade de dignificar a vida das presentes e futuras gerações. Como inserir 

nesse contexto social mudanças que traduzam os efeitos da sustentabilidade ou da 

forma de desenvolvimento sustentável? A sustentabilidade, como uma forma de 
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desenvolvimento a ser inserido no contexto social, é um meio para pacificar a crise 

ambiental? Qual a forma concreta de seus efeitos no contexto do desenvolvimento 

social?  

O direito, como ciência jurídica, tende a alcançar meios, formas de, cada 

vez mais, de proteger a base ecológica de afrontas às suas espécies naturais. Diga-

se “cada vez mais”, na importância de preservar, de manter o equilíbrio normativo, 

bem como, o progresso legal para atender o fim essencial, qual seja, a preservação 

do meio ambiente, tornando-o sadio e ecologicamente equilibrado para às presentes 

e futuras gerações. Neste contexto, nesta posição de fundamentalidade do direito ao 

meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado que se sustenta ou se concentra 

a afirmação de ser um direito fundamental, mas de tal forma que, não haja barreiras 

estatais limitando seu alcance ou deixando de proteger tal entorno, sendo um direito, 

visivelmente, universal, de tal importância que se pode afirmar que, a todos os seres 

humanos tendem a depender da conservação ambiental para sua própria existência 

no Planeta Terra. Assim, diante do conjunto normativo brasileiro quanto às normas 

de natureza ambiental, procurando a inserção da sustentabilidade, tem-se a 

preocupação em evitar o retrocesso legislativo? Tratando-se de um direito 

fundamental ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, este comporta a 

qualificação de difuso e transnacional? O direito a trasnancionalidade é um meio de 

unificar globalmente a defesa dos direitos fundamentais? 

A ciência jurídica como fonte normativa apresenta-se como meio indutor, 

essencial para a conscientização ambiental. Nas suas fontes principiológicas busca 

a contenção, a limitação de respostas sociais para a minimização do problema 

ambiental – princípio da precaução, bem como, na conservação e progresso dos 

regramentos legais que viabilizam a esfera protetiva dos direitos assegurados – 

princípio da não regressão.  

Para a pesquisa, foram levantadas as seguintes hipóteses: 

a) A primeira hipótese encontra-se no fenômeno, se assim se pode 

identificar, da sustentabilidade, uma nova forma de desejar, de buscar o 

desenvolvimento social, econômico, político e ambiental. Na determinação de que a 
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sociedade atual deve preocupar-se com a forma digna de vida das futuras gerações 

quanto aos recursos disponíveis na natureza, e quanto à qualidade de vida a ser 

deixada por essa sociedade às futuras. Encontra-se, na sustentabilidade, uma forma 

racional de se desenvolver.  

b) A segunda hipótese desenvolvida nesse trabalho refere-se à inserção 

das inovações tecnológicas como meios de minimizar a degradação ambiental. Com 

a ciência e a tecnologia, buscam-se alternativas para preservar os recursos naturais 

ainda disponíveis e para reaver o restabelecimento de novos recursos ou substituir 

aqueles que estão extinção ou prestes a agregarem a decadência existencial, 

buscando encontrar meios que limitem as incertezas, as inseguranças quanto aos 

novos conceitos e as novas tecnologias. Uma tentativa de oferecer alertas prévios 

sobre os riscos ambientais e achar melhores soluções cientificas para os problemas 

contemporâneos.  

c) A terceira hipótese denota um princípio, implícito, mas de cunho 

fundamental para assegurar os regramentos legais quanto à matéria legislativa 

ambiental. O direito fundamental a um meio ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado constitui um direito de cunho fundamental difuso, não havendo 

determinações quanto aos seus titulares. Da essencialidade do primado do 

progresso normativo e de acordo com a evolução social, decorre o fato de que não 

deve haver a possibilidade de normas retrocederem de forma a prejudicar o efeito 

normativo existente na base ecológica. O direito fundamental ao meio ambiente é 

um direito transnacional, não devendo regras de cunho nacional, de cunho 

internacional, nem mesmo às transnacionais, regredirem ao ponto de violarem o 

direito normatizado fundamental.  

Os resultados do trabalho de exame das hipóteses estão expostos na 

presente Dissertação, de forma sintetizada, como segue. 

No capítulo 1, desenvolver-se-á o estudo da sustentabilidade e a sua 

caracterização principiológica, para a qual se reserva a justificação de, ao se tratar 

de um direito fundamental – o meio ambiente –, contextualizá-lo como um princípio 

constitucional implícito, com raízes metodológicas interligadas às diversas áreas. 
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Também cuidará de definir um novo conceito ou um novo valor a ser inserido na 

conjuntura social, qual seja, o desenvolvimento sustentável. O progresso, o 

crescimento de um meio social aduz à primazia da existência humana. Desenvolver-

se a qualquer custo e sob qualquer forma é uma ideologia que tende a mudar, pois o 

mundo não se encontra mais em condições de ser exigido, mas, sim, de exigir que, 

por parte do ser humano, haja mudanças para a regular continuidade de 

subsistência. Com o desenvolvimento sustentável, demonstrar-se-á a possibilidade 

de haver uma harmonia entre desenvolvimento e conservação do entorno ecológico.  

No capítulo 2, na intenção de estudar as novas tecnologias como meios 

indutores do desenvolvimento sustentável, com a preservação dos recursos 

naturais, tende a enfatizar sua importância no contexto social hodierno. De forma 

holística, obteve-se um estudo quanto à importância da ciência na conjuntura social 

direcionada à forma de desenvolvimento sustentado, na forma de progredir sem 

degradar, sem causar a extinção de recursos essenciais para a vida humana. Uma 

das fontes científicas mais desenvolvidas é a biotecnologia, uma ciência voltada 

para a preservação e para a continuidade da espécie humana em vários aspectos, 

sendo o mais significativo a qualidade da saúde humana. Não se adentrará no 

estudo aprofundado dessa espécie científica, pois se considera o tempo não 

pertinente. O que se fará é demonstrar a sua importância no contexto social. Após 

isso, estudar-se-ão os limites dessas novas tecnologias, pois, conforme 

demonstrado, a sociedade voltada para o sistema capitalista exacerbado tende a 

causar a construção de formas limitadoras dessas ciências quando voltadas para a 

detenção de meios econômicos e não sociais. A globalização capitalista causa 

estranheza, pois deve voltar-se para o bem-estar social global, de forma 

indiscriminada, procurando a sua eficácia sem barreiras sociais ou econômicas. 

Para o estudo de uma forma limitadora das novas tecnologias, tem-se o princípio da 

precaução, um meio normativo que perfaz os anseios sociais, por meios legais, 

prevenindo incertezas diante dessas descobertas científicas.   

No capítulo 3, tem-se o estudo do princípio da não regressão, regressão 

esta analisada sob um ângulo-normativo jurídico, com ênfase na questão do direito 

ambiental. Posterior ponderação tem a intenção de alocar esse princípio no contexto 
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do desenvolvimento sustentável, o qual se determina como um rumo elementar à 

sustentabilidade. O princípio do não retrocesso na matéria do direito ambiental parte 

deste  como um direito que preconiza a preservação, a conservação e a proteção de 

um bem maior, de um bem caracterizado fundamental para o ordenamento jurídico, 

o meio ambiente. Assim, tem-se a inserção no contexto da sustentabilidade, a qual 

tem por fim a garantia do progresso social com reservas naturais às gerações 

futuras. No caminho de preservar o que já produz efeitos positivos, nessa esteira 

dos direitos fundamentais ao meio ambiente, na era da globalização, intenciona-se o 

estudo ao direito transnacional, um direito que busca romper barreiras para tornar 

eficazes os direitos e garantias fundamentais.  

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de 

Investigação, o Método14 utilizado foi o Indutivo, na fase de Tratamento dos Dados, o 

Cartesiano e, no presente Relatório da Pesquisa, é empregada a base indutiva15. 

Foram acionadas as técnicas do referente16, da categoria17, dos conceitos 

operacionais18, da pesquisa bibliográfica19 e do fichamento20.  

O presente Relatório de Pesquisa encerra-se com as Considerações 

Finais, nas quais são sintetizadas as contribuições sobre a sustentabilidade, sua 

efetivação por meio das inovações tecnológicas para a preservação do direito 

fundamental ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, prevenindo-se, 

                                            
14 “Método é forma lógico-comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, tratar os 

dados colhidos e relatar os resultados”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 
Jurídica, cit.p.206. 

15 Sobre os métodos e técnicas nas diversas fases da Pesquisa Científica, vide PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 81 a 105. 

16 "explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitado o alcance temático e de 
abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa". PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 54. 

17 “palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia". PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit.. especialmente p. 25.       

18 “definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal 
definição seja aceita para os efeitos das idéias expostas”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 37. 

19 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”.PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p.  207. 

20 “Técnica que tem como principal utilidade otimizar a leitura na Pesquisa Científica, mediante a 
reunião de elementos selecionados pelo Pesquisador que registra e/ou resume e/ou reflete e/ou 
analisa de maneira sucinta, uma Obra, um Ensaio, uma Tese ou Dissertação, um Artigo ou uma 
aula, segundo Referente previamente estabelecido”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica, cit. especialmente p. 201 e 202. 
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assim, a não degradação ecológica. A ciência jurídica é o meio indutor das relações 

sociais das atitudes humana para a base ecológica, ressaltando-se a essencialidade 

do princípio da não regressão normativa ambiental, por se tratar de um direito 

fundamental de natureza difusa inserido numa sociedade transnacional.  

Nesta Dissertação, o conceito operacional das categorias principais será 

apresentado no texto do trabalho, optando-se em inseri-las no decorrer da 

dissertação, quando oportuno e necessário, expondo suas definições.  
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CAPÍTULO I 

SUSTENTABILIDADE COMO UM DOS DESÍGNIOS DO SÉCULO XXI 

Nos dias atuais, a sustentabilidade concentra-se como o assunto mais 

elucidado entre as mais diversas áreas e nas mais variados gêneros, lugares e 

formas de pensar a real contemplação do que vem a ser esse fenômeno.  

Édis Milaré anuncia que “dos lares mais modestos, e passando pelos 

mais diferentes ambientes sociais e de trabalho, e pelos gabinetes onde se tomam 

decisões acerca do destino das famílias e das cidades, até as complexas decisões 

concernentes ao destino da “casa comum21””, a sustentabilidade está presente. Está 

na esfera da preocupação com a crise ambiental o cerne essencial do fenômeno da 

sustentabilidade. Como será possível o contínuo desenvolvimento sem que haja a 

direta agressão ao meio ambiente? Como tornar-se uma sociedade sustentável?  

Trata-se de uma preocupação que paira em todos os graus sociais. Uma 

realidade que permite, ou até mesmo, obriga o ser humano a repensar suas atitudes 

e trilhar novos caminhos que garantam uma continuidade existencial com condições 

mínimas existenciais. 

Acontecimentos sociais climáticos colocam o ser humano em uma trilha 

nebulosa, pois está à beira de um esgotamento assolador. As novas tecnologias 

avultando as áreas comerciais, as atitudes agressivas no comércio internacional, a 

crise financeira, o avanço do efeito estufa e do aquecimento global, a crescente 

perda da biodiversidade, a degradação dos recursos indispensáveis para a 

sobrevivência humana, o exagero no consumo e na produção. Tudo isso são fatos, 

são realidades que, para haver condições existenciais de vida humana, é 

indispensável que haja a mudança de estilo de civilização22. 

Deve-se dar ênfase à preocupação no sistema desenvolvimentista social, 

econômico e ambiental, pois, em cada ato humano há, direta ou indiretamente, uma 

agressão ao meio ambiente. Assim, buscar-se-á um estudo quanto ao tema da 

                                            
21 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 44. 
22 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 49. 



24 

 

sustentabilidade, como um fenômeno que tem por finalidade a reorganização das 

atitudes humanas, uma nova forma de pensar e agir diante do colapso ambiental. 

Este é um meio ou o meio pelo qual os seres humanos possuem a fórmula de vida 

terrena. Mas, diante de seus atos, em comparação a uma empresa, estar-se-ia em 

plena falência, pois que dilapida seu capital, o qual, em se tratando de meio 

ambiente, são os recursos naturais. E o faz como se eles fossem eternos, ilimitados, 

infindáveis, o que não é verdade, já que os recursos naturais são meios limitados, 

finitos23.  

Nos estudos de Gabriel Real Ferrer anuncia que: 

Em este sentido, todas as civilizações têm desenvolvido meios, mais ou 
menos eficazes, mais ou menos agressivos, para pôr a seu meio natural 
ao serviço de seus objetivos coletivos ou individuais. Estas intervenções 
têm suposto em ocasiões a deterioração ou desaparecimento de 
ecossistemas para além do que convinha às mesmas coletividades que 
as acometiam, se produzindo a conseqüência de que, em seu processo 
de pôr a natureza a seu serviço, comprometiam a capacidade desta de 
prover aqueles recursos que precisavam. A faculdade de compreender 
que sua própria capacidade de alterar o médio poderia resultar 
contraproducente, o convertendo em progressivamente hostil, é um dos 
rasgos que diferencia ao Homem de outras espécies e a única esperança 
para corrigir a tempo o processo de deterioração do Planeta24. Tradução 
livre. 

Diante da realidade do Planeta Terra quanto à questão ambiental, poder-

se-ia afirmar que está à beira da morte, pois o Planeta Terra é um organismo vivo e 

com a degradação das suas fontes de vida, por aquele que necessita desse 

conjunto vivo, o homem, transparece uma realidade emergente, a qual precisa 

mudar. É diante desse fato que se faz necessário o estudo de uma nova forma de 

                                            
23 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 52. 
24 FERRER REAL, Gabriel. La construcción del Derecho Ambiental Revista Aranzadi de Derecho 

Ambiental (Pamplona, España), nº 1, 2002, págs. 73-93. En este sentido, todas las civilizaciones 
han desarrollado medios, más o menos eficaces, más o menos agresivos, para poner a su entorno 
natural al servicio de sus objetivos colectivos o individuales. Estas intervenciones han supuesto en 
ocasiones el deterioro o desaparición de ecosistemas más allá de lo que convenía a las mismas 
colectividades que las acometían, produciéndose la consecuencia de que, en su proceso de poner 
la naturaleza a su servicio, comprometían la capacidad de ésta de proveer aquellos recursos que 
necesitaban. La facultad de comprender que su propia capacidad de alterar el medio podría 
resultar contraproducente, convirtiéndolo en progresivamente hostil, es uno de los rasgos que 
diferencia al Hombre de otras especies y la única esperanza para corregir a tiempo el proceso de 
deterioro del Planeta. 
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desenvolvimento, de uma eclosão sustentável, com percepção ao meio que conduz 

a vida humana, o meio ambiente, fazendo da sustentabilidade o meio condutor para 

a manutenção do ambiente saudável ou a minimização do grau de degradação 

ambiental. 

1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO AMBIENTAL E A 

SUSTENTABILIDADE 

A interligação do homem com o mundo natural descende de tempos 

remotos, o que resulta na reconstrução social de uma sociedade global. Assim, há o 

reconhecimento do direito ambiental como um direito fundamental, que transcende 

os interesses individuais, tornando-se uma esfera sócio-jurídica transindividual, que 

ultrapassa barreiras e limites territoriais. A intenção é mudar paradigmas, baseando-

se num direito transnacional, o qual supera o conceito de soberania diante 

justamente da sua essência fundamental. 

Na era contemporânea, o ser humano tende a produzir e a consumir de 

forma ilimitada, provocando uma crise ambiental com tais atitudes. Cada ato 

humano desencadeia um ato, uma agressão ao meio natural, aumentado o grau de 

poluição, causando degradação ambiental, extração dos recursos naturais, em prol 

da sua sociedade consumista. Essa é uma postura alarmante que demanda uma 

mudança de postura urgente sob pena de o ser humano testemunhar sua própria 

extinção com o esgotamento dos recursos naturais fundamentais à manutenção da 

vida humana e não humana do Planeta Terra. 

Na mesma linha de pesquisa, Gabriel Real Ferrer aduz que: 

O entendimento de que o crescimento ilimitado é impossível em um 
contexto fechado e inexpandível. A constatação científica, puramente 
aritmética, de que o crescimento do consumo de bens e serviços “per 
capita” a que legitimamente aspira a maior parte da humanidade conduz 
um colapso ambiental verdadeiro, ainda que não aumentasse o número 
de habitantes do Planeta . Ou, finalmente, a assunção de que para evitar 
esse colapso devemos modificar urgentemente nossas pautas de 
comportamento, nos ajustando a padrões de sustentabilidade; são noções 
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que fluem naturalmente da ideia nuclear consistente em que sabemos o 
que temos e isso, e só isso, devemos gerenciar25. Tradução livre. 

O mundo está direcionado à mudança de comportamento com reflexo ao 

meio natural. O costume de consumir exageradamente e de pensar que os recursos 

naturais são fontes de energias infinitas ou ilimitadas faz uma revolução do próprio 

agir do ser humano, consumidor final de suas próprias atitudes. Economicamente, 

nada tem sentido se não houver condições mínimas de existência terrena.  

O desenvolvimento sustentável surgiu com a publicação do Relatório 

Brundtland, em 1991, pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD), da Organização das Nações Unidas (ONU). Uma nova forma de 

desenvolvimento associado ao objetivo da sustentabilidade. Uma forma de 

desenvolvimento que se insere diante do contexto do crescimento econômico e com 

os efeitos que procedem à atual maneira de perquirir o progresso, seja a miséria, as 

crises, as desigualdades. O incremento sustentável e racional está associado ao uso 

apropriado dos meios naturais sem prejudicar o entorno natural às futuras 

gerações26.   

O sistema capitalista, com suas raízes determinantes e a disposição em 

acumular resíduos sólidos urbanos sem se preocupar com o meio ambiente, retrata 

uma lastimável realidade do modelo de desenvolvimento hodierno. Uma forma 

insustentável de vida que busca, cada vez mais, produzir, consumir e acumular bens 

materiais. Nos estudos de Patrícia Faga Iglecias Lemos, a vida humana atual está 

                                            
25 FERRER REAL, Gabriel. La construcción del Derecho Ambiental Revista Aranzadi de Derecho 

Ambiental (Pamplona, España), nº 1, 2002, págs. 73-93. La comprensión de que el crecimiento 
ilimitado es imposible en un contexto cerrado e inexpandible . La constatación científica, 
puramente aritmética, de que el crecimiento del consumo de bienes y servicios “per cápita” a que 
legítimamente aspira la mayor parte de la humanidad conduce un colapso ambiental cierto, 
aunque no aumentase el número de habitantes del Planeta . O, finalmente, la asunción de que 
para evitar ese colapso debemos modificar urgentemente nuestras pautas de comportamiento, 
ajustándonos a patrones de sostenibilidad; son nociones que fluyen naturalmente de la idea 
nuclear consistente en que sabemos lo que tenemos y eso, y sólo eso, debemos gestionar. 

26 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 
Petrópolis: Vozes, 2012, p. 18. 
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na “chamada cultura do consumo; as pessoas valem pelo que têm; o mercado define 

o que é bom, belo e necessário27”.   

Parte-se de uma visão de transnacionalizar o direito ambiental, o qual 

supera aquele conceito de determinar normas limites a um direito transindividual, por 

determinantes fundamentais. Superar o conceito de normas locais, para agir de 

forma geral/total, perfaz uma caracterização de status de forma a juridicizar os 

aspectos dessa área do direito ambiental.  

A esfera ambiental é a base para um Estado transnacional. O problema 

ecológico/ambiental transcende barreiras nacionais que somente com a construção 

de um espírito solidário e global, a ameaça do meio ambiente poderá ser 

minimizada. Nesse sentindo doutrina Paulo Márcio Cruz: 

[...] Estas ameaças decorrem do esgotamento dos recursos naturais não 
renováveis, da falta de distribuição equitativa dos bens ambientais, do 
crescimento exponencial da população, da pobreza em grande escala e 
do surgimento de novos processos tecnológicos excludentes do modelo 
capitalista. Todos estes fatores contribuem com a consolidação de uma 
ética individualista e desinteressada com o outro, com o distante, com as 
futuras gerações e com um desenvolvimento sustentável. Este quadro 
desafiante impõe a necessidade não apenas de ações locais e isoladas, 
mas de uma especial sensibilização também globalizada, que contribua 
com a internalização de novas práticas e atitudes, principalmente nas 
ações dos Estados. Só com a criação de um Estado Transnacional 
Ambiental é que será possível a construção um compromisso solidário e 
global em prol do Ambiente, para que seja assegurada de maneira 
preventiva e precautória a melhora contínua das relações entre o homem 
e a natureza28.  

O direito ambiental comporta uma construção conceitual esparsa da 

ciência jurídica, a qual se insere nessa área para juridicizar aspectos fundamentais 

de uma sociedade que vive em pleno desenvolvimento, sejam sociais, econômicos, 

culturais, políticos, entre outros.  

                                            
27 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 28. 
28 CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania á transnacionalidade: democracia, direito e estado no 

século XXI. Itajaí: Universidade do Vale do Itajaí, 2011, p. 154/155. 
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Nessa esfera que o homem se encontra na era de criar e recriar, 

desenvolver-se em um ritmo extraordinário, tem-se a necessidade de buscar 

mecanismos propícios ao nível de desenvolvimento, desvinculando-se de um meio 

consumista, destruidor, para um meio preservador dos recursos atinentes a seu 

desenvolvimento. Não somente na ação humana de domínio e exploração, o atuar 

do ser humano, quanto à questão ambiental, deve resguardar o seu crescimento e 

desenvolvimento natural de uma forma equilibrada, sustentável.  

A atuação devastadora do homem sobre a natureza, nos dizeres de 

Elenize Felzke, fez com que diversos problemas surgissem, tais como o 

esgotamento das vias naturais, as devastações, poluição, catástrofes, doenças, 

epidemias. Nesse sentido, começou-se a pensar que esses problemas alavancavam 

os limites territoriais do fato em si, ou seja, que os reflexos de uma devastação 

ambiental poderiam provocar problemas em diversas regiões excedentes ao local do 

dano, provocando-se, assim, uma dimensão transfronteiriça quanto às 

consequências oriundas dos problemas ambientais29.   

Como elucida Paulo Márcio Cruz, quanto à ideia de um direito ambiental 

mundial, sem fronteiras: 

O Direito Ambiental é a maior expressão de Solidariedade que 
corresponde á era da Cooperação internacional, a qual deve manifestar-
se ao nível de tudo o que constitui o patrimônio comum da humanidade. 
Assim, somente com a consolidação de um verdadeiro Estado 
Transnacional Ambiental, como estratégia global de Cooperação e 
Solidariedade, é que será possível assegurar um futuro com mais justiça 
e sustentabilidade30.  

O agir humano na natureza revela impactos, sejam positivos ou 

negativos, e a esfera jurídica não pode quedar-se, devendo ser ativa quanto à 

promulgação de leis, normas e diretrizes, com a intenção de proteger o meio 

ambiente.  

                                            
29 SCHONARDIE, Elenise Felzke. Direito ambiental e sustentabilidade. Revista do Direito UNISC, 

Santa Cruz do Sul. N. 36; p. 17/28; jul-dez,2011. Disponível 
em:http://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/viewFile/2189/1733. Acessado em 20 de 
julho de 2012, p. 21/22. 

30 CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade: democracia, direito e estado no 
século XXI. Itajaí: Universidade do Vale de Itajaí, 2011, p. 156. 
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Quando se trata de um direito transindividual, aquele capaz de alavancar 

limites fronteiriços, deixa-se de pensar de forma local exigindo-se ações de maneira 

global, que visam à proteção do ecossistema, a preservação das espécies – animais 

e plantas –, com o embasamento em um meio ambiente ecologicamente 

sustentável31, denotando-se a importância desse direito para diversas questões, 

sejam elas sociais, econômicas e, até mesmo, ambientais.  

O contexto das grandes transformações, dos desenvolvimentos sociais, 

ascendendo aos tempos mais remotos, até os dias atuais, comporta diversas 

concepções de transformação social. O homem, cada vez mais inserido na 

descoberta do meio natural, por diversas formas, como já fora dito, umas positivas e 

outras negativas. Nisso, se pode determinar como formas de transformação a 

ascensão do capitalismo, da era consumista, fazendo com que surja a referência de 

que muitos não reconhecem a qualidade de vida. E esta se reflete nos meios 

sociais, nos núcleos empresariais, sobrepondo-se aos direitos ditos individuais.  

O direito ambiental é uma ciência, uma forma de externar, por meio de 

normas e regras, a proteção de um ecossistema que está sendo ameaçado em larga 

proporção. As atitudes humanas, com reflexo no meio natural, colocam em risco a 

própria sobrevivência planetária terrena.  

Ao se tratar dessa ciência, desse meio natural, deve-se ter me mente a 

diferença do que constitui o ambiente, os seres humanos e o meio natural, em si 

próprio.  Quer-se dizer que, por meio de um ponto de soma entre esses três fatores, 

requer-se uma determinação do que venha a ser o meio ambiente. Por meio dessa 

forma conceitual do que se caracteriza o meio ambiente, observa-se a referência de 

um direito fundamental, com prevalência normativa constitucional, e todo impacto 

ambiental gera um impacto econômico e jurídico.  

A pessoa humana tem direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, sadio, caracterizando-se, assim, como um direito de natureza 

fundamental, questão defendida por esta articulista, pois um direito quando 

                                            
31 CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade: democracia, direito e estado no 

século XXI. Itajaí: Universidade do Vale de Itajaí, 2011, p. 147. 
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caracterizado por fundamental é um direito que transcende aos interesses 

individuais ou coletivos, transnacionalizando-se a um direito universal diante da sua 

prevalência significativa para a subsistência da vida.  

A sustentabilidade tem uma interferência o com pensar, com o agir 

humano, quanto aos atos que interferem na natureza. Pensa-se em um mundo 

ambientalmente equilibrado, porém, não há respeito para com esse meio natural que 

assegura a vida. Os atos humanos devem ter reflexos positivos para a sobrevivência 

da geração futura, sendo essa intenção direcionada ao estudo da sustentabilidade. 

1.2 SUSTENTABILIDADE: O QUE SIGNIFICA ESSA EXPRESSÃO? 

Sustentabilidade é uma concepção que deriva de preservação, de 

restabelecimento social, econômico e ambiental do ecossistema ameaçado pelas 

atitudes insanas do ser humano. Uma forma de expressar uma preocupação em 

preservar, em conservar recursos naturais para uma geração presente e futura. O 

termo sustentabilidade significa a preservação de determinado bem, a conservação 

de determinado material ou matéria-prima para a fabricação do mesmo bem. É, 

ainda, conservação de determinados produtos, bens, materiais ou imateriais, com o 

intuito de não perdê-lo com o passar dos tempos, evitando-se, assim, a escassez ou 

a extinção de bens necessários32. 

Bruno Smolarek Dias refere o que compõe o termo sustentabilidade, 

expressando que, “ao consumir sustentavelmente, dá-se a possibilidade da garantia 

de renovação do produto, ou seja: oportuniza-se a existência do mesmo produto por 

um maior período de tempo, visando à aplicabilidade do meio ambiente sustentável 

ás tão aclamadas futuras gerações” 33. 

                                            
32 DIAS, Bruno Smolarek; MARDEGAN, Herick. Sustentabilidade como fundamento da cidadania 

transnacional. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-graduação Stricto Sensu 
em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, V.6, n.2, 2º quadrimestre de 2011. Disponível em: 
WWW.univali.br/direitopolitica - ISSN 1980-7791, p. 604/605. 

33 DIAS, Bruno Smolarek; MARDEGAN, Herick. Sustentabilidade como fundamento da cidadania 
transnacional. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-graduação Stricto Sensu 
em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, V.6, n.2, 2º quadrimestre de 2011. Disponível em: 
WWW.univali.br/direitopolitica - ISSN 1980-7791, p. 605. 
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No século XXI, várias atuações humanas – Protocolo Estocolmo, Rio 92, 

Rio +20 – perfazem a importância da conservação dos meios naturais como fonte de 

sobrevivência. O progresso, seja ele econômico social ou cultural, ressalta a 

essencialidade da sustentabilidade ambiental, a qual transcende formas de uso 

racional quanto ao meio natural, objetivando resguardar o direito a uma vida digna e 

saudável para as gerações futuras.  

Associado ao estudo da sustentabilidade, segundo José Henrique de 

Faria, expressa-se o desenvolvimento sustentável, o qual teve origem em 1987, com 

a apresentação do documento “Nosso Futuro Comum”, conhecido como Relatório 

Brundtland. Quanto à definição contida nesse relatório, no que pertine ao incremento 

sustentável, há que se entender como “aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as 

suas próprias necessidades”34.  

A partir desse conceito de desenvolvimento sustentável, conforme 

anuncia José Henrique de Faria, principia a origem do conceito de sustentabilidade 

que “é a ação em que a elaboração de um produto ou desenvolvimento de um 

processo não compromete a existência de suas fontes, garantindo a reprodução de 

seus meios”35.  

Esse mesmo autor relaciona a sustentabilidade com base em quatro 

princípios, conforme os relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU), que 

assim dispõe:  

A sustentabilidade estaria baseada em quatro princípios: (i) princípio 
precatório: determinaria que onde houvesse possibilidade de prejuízos 
sérios á saúde dos seres vivos, a ausência de certeza científica não 
deveria adiar medidas preventivas; (ii) princípio preventivo: os riscos e 
danos ambientais deveriam ser evitados o máximo possível e ser 
avaliados previamente, como objetivo de escolher a solução adotada; (iii) 
princípio compensatório: compensações para vítimas da poluição e outros 
danos ambientais deveriam estar previstas na legislação; (iv) princípio do 

                                            
34 Nosso Futuro Comum. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/12906958/Relatorio-Brundtland-

Nosso-Futuro-Comum-Em-Portugues. Acessado em 15 de agosto de 2012. 
35 NEVES, Lafaiete Santos (org). Sustentabilidade. Anais de textos selecionados do V seminário 

sobre Sustentabilidade. Curitiba: Juruá, 2011, p. 15. 
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poluidor pagador: os custos da reparação ambiental e das medidas 
compensatórias deveriam ser suportadas pelas partes responsáveis36. 

Mesmo José Henrique de Faria aporta a sustentabilidade sob vários 

fatores, cada qual com seus conceitos e características, ensejando ainda mais sua 

importância no atual contexto socioambiental. Assim dispôs: 

O conceito de sustentabilidade comportaria sete aspectos principais: (i) 
sustentabilidade social: melhoria da qualidade de vida da população, 
equidade na distribuição de renda e de diminuição das diferenças sociais, 
com participação e organização popular; (ii) sustentabilidade econômica: 
públicos e privados, regularização do fluxo desses investimento, 
compatibilidade entre padrões de produção e consumo, equilíbrio de 
balanço de pagamento, aceso á ciência e tecnologia; (iii) sustentabilidade 
ecológica: o uso dos recursos naturais deve minimizar danos aos 
sistemas de sustentação da vida: redução dos resíduos tóxicos e da 
poluição, reciclagem de materiais e energia, conservação, tecnologias 
limpas e de maior eficiência e regras para uma adequada proteção 
ambiental; (iv) sustentabilidade cultural: respeito aos diferentes valores 
entre os povos e incentivo a processos de mudança que acolham as 
especificidades locais; (v) sustentabilidade espacial: equilíbrio entre o 
rural e o urbano, equilíbrio de migrações, desconcentração das 
metrópoles, adoção de praticas agrícolas mais inteligentes e não 
agressivas á saúde e ao ambiente, manejo sustentável das florestas e 
industrialização descentralizada; (vi) sustentabilidade política; no caso do 
Brasil, a evolução da democracia representativa para sistemas 
descentralizados e participativos, construção de espaços públicos 
comunitários, maior autonomia dos governos locais e descentralização da 
gestão de recursos; (vii) sustentabilidade ambiental: conservação 
geográfica, equilíbrio de ecossistemas, erradicação da pobreza e da 
exclusão, respeito aos direitos humanos e integração social37. 

Segundo Gabriel Ferrer Real, em aula ministrada no Mestrado em Direito 

Ambiental e Sustentabilidade, na Universidade de Alicante/Espanha, quanto ao tema 

da sustentabilidade, a nomenclatura comporta três variáveis, quais sejam, social, 

econômica e ambiental. Ainda, ressalta a real diferenciação entre o termo 

sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, sendo este uma via para se 

alcançar a sustentabilidade. No que diz respeito ao termo sustentabilidade, afirma 

                                            
36 NEVES, Lafaiete Santos (org). Sustentabilidade. Anais de textos selecionados do V seminário 

sobre Sustentabilidade. Curitiba: Juruá, 2011, p. 16. 
37 NEVES, Lafaiete Santos (org). Sustentabilidade. Anais de textos selecionados do V seminário 

sobre Sustentabilidade. Curitiba: Juruá, 2011, p. 17. 
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ser um conceito positivo, de forma a construir uma sociedade que pode permanecer 

no tempo, de forma indefinida38.  

Na mesma linha de pesquisa, a aula ministrada por Gabriel Ferrer Real, 

anuncia que a sustentabilidade possui seis requisitos, os quais podem ser 

apresentados na seguinte ordem: a) que a sociedade que construímos seja 

planetária; b) que alcancemos um pacto com a terra, de modo que não 

comprometamos a possibilidade de nos mantermos; c) a capacidade de alimentar e 

dar uma vida digna a todos os habitantes, acabando com as injustificações39 de 

desigualdade; d) recompormos a arquitetura social, de modo que acabamos com o 

modelo opressor que tem por base o conforto e o progresso; e) que construímos 

novos modelos de governança, criar normas, instituições globais; f) que seja 

colocada a ciência e a técnica ao serviço do objetivo comum.  

A sua origem é de suma importância, a qual ressalta a essencialidade de 

um direito fundamental, pois está estritamente ligada à conservação de um bem 

substancial. Nesse sentido, é dito por Gabriel Real Ferrer como um “direito difuso” 

diante de sua abrangência quanto aos titulares desse direito que é o meio ambiente. 

No texto Constitucional, há expressa menção do direito ao meio ambiente como uma 

norma fundamental, normatizado no artigo 225 da Carta Constitucional40, que 

anuncia ser um “direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”41.  

Dessa natureza, tem-se a designação de um dos objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil, como norma instituidora dos fundamentos 

decorrentes do direito a um meio ambiente sadio como um direito fundamental do 

                                            
38 FERRER, Gabriel Real. Aula ministrada no Máster en Derecho Ambiental y Sostenibilidad em la 

Universidad de Alicante/Espanha, o mês de março de 2012. 
39 FERRER, Gabriel Real. Aula ministrada no Máster en Derecho Ambiental y Sostenibilidad em la 

Universidad de Alicante/Espanha, o mês de março de 2012. 
40 BRASIL. Constituição Federal. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 
gerações. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acessado em 19 de 
agosto de 2012. 

41 BRASIL, Constituição Federal do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acessado em 19 de 
agosto de 2012. 
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indivíduo. Há, dessa forma, a necessidade de haver uma quebra de paradigma, de 

conceito inalterado, estando os reflexos do desenvolvimento racional batendo às 

portas do modo de vida dos seres humanos.  

Na era da vez, a sustentabilidade, seus conceitos, as reflexões há 

embates e debates em torno da palavra mais expressada pelos operadores do 

Direito, dos Estados, das organizações. Enfim, fala-se e discute-se muito sobre o 

desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade econômica e/ou ambiental, 

crescimento sustentável e, diante de várias outras denominações, busca-se a 

realidade conceitual dessa expressão, hoje, universal.  

Como forma unilateral, simplificada, tem-se a intenção de afirmar que o 

seu real significado tem fundamento na preservação dos meios naturais para uma 

subsistência digna no futuro. Uma determinação leiga, precária, mas que 

conscientiza a sociedade para mudanças diante dos atos humanos para com o meio 

natural.  

Está na moda a sustentabilidade. A “menina dos olhos” da vez  para o 

mundo. Uma preocupação (ou curiosidade!) de muitos ou, até mesmo, de todos, 

mas, sem dúvida da palavra em si e, não do seu conceito.  

Todos agem de forma a cultivar a sustentabilidade, a garantir a 

preservação dos meios naturais a futuras gerações. Há preocupação com o 

equilíbrio social, com a baixa poluição, com a escassez de alimentos, com os meios 

de transportes mais adequados ao meio ambiente, com a falta de água potável, 

enfim, com o agir, o pensar e o concretizar ações humanas que garantam uma vida 

com qualidade digna, sem comprometer o presente e, consequentemente, o futuro. 

Chegou-se na era de agir com racionalidade. 

O termo sustentabilidade não paira seus fundamentos em questões de 

cunho ambiental tão somente, mas, sim, seus reflexos de desenvolvimento racional, 

o qual garanta o mesmo para gerações futuras, tem, no direito ambiental, apenas 

um de seus alicerces, sendo um conceito amplo, denso, ao que se enquadra no 

contexto social. Quanto à ideia mencionada, Saulo de Oliveira Pinto Coelho declara: 
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O aspecto ambiental da sustentabilidade está altamente em voga na 
atualidade pelo crescente número de catástrofes naturais que, acredita-
se, sejam causadas (em parte, pelo menos) por culpa do homem. Essa é 
a razão pela qual se busca estabelecer o uso racional dos meios naturais 
pelo homem, sem que isso represente uma destruição da natureza. (...) 
Em suma: a sustentabilidade não implica apenas em minimizar os dados 
que os empreendimentos humanos geram no meio ambiente; implica, 
certas vezes, em se tomar a decisão política de se impedir ou limitar um 
empreendimento, em nome da proteção solidaria do bem-estar presente e 
futuro. Como já foi dito a sustentabilidade não visa apenas o benéfico do 
meio ambiente. Na verdade, o meio beneficio de ações sustentáveis para 
a Constituição Federal é o próprio ser humano42.  

A sustentabilidade é a busca do equilíbrio em qualquer esfera do 

desenvolvimento, seja ele econômico, político ou social. Aparente degradação 

ambiental faz com que haja a racionalização dos atos humanos para com os meios 

naturais. Nessa perspectiva de reserva dos recursos, de proteção ao meio natural, 

de preservação das fontes consideradas vitais à sobrevivência humana – ar, água, 

meios naturais (terra) – revela-se a proteção ao direito fundamental à vida.  Nesse 

sentido, a vida deve ser vivenciada de forma digna, com equilíbrio dos meios 

naturais, resultando como resposta aos ditames que clamam a sociedade.  

Conforme preconiza a doutrina de Clóvis Cavalcanti, a sustentabilidade 

significa a possibilidade de ser obterem, continuamente, condições iguais ou 

superiores de vida para um grupo de pessoas e seus sucessores em dado 

ecossistema43. 

A sustentabilidade reflete um desenvolvimento voltado para a 

preocupação com o futuro. A era capitalista, na qual o consumo é a matriz social, 

percorre de maneira incontrolável a reação/ação do homem com o meio social, 

causando temores quanto à sua continuidade, caso algo não se modifique. Deve 

haver uma revalorização de maneiras, uma nova forma de atuar na civilização, para 

                                            
42 COELHO, Saulo de Oliveira Pinto; ARAÚJO, André Fabiano Guimarães de. A sustentabilidade 

como princípio constitucional sistêmico e sua relevância na efetivação interdisciplinar da 
ordem constitucional econômica e social: para além do ambientalismo e do 
desenvolvimentismo. Revista da Faculdade de Direito de Uberlândia, v. 39:261-291, de 2011. 

43 BARBOSA, Gisele Silva. O desafio do desenvolvimento sustentável. Revista Visões. 4ª. ed, n. 4, 
Vol. 1 - Jan/Jun, 2008. Disponível em: 
http://www.fsma.edu.br/visoes/ed04/4ed_O_Desafio_Do_Desenvolvimento_Sustentavel_Gisele.pd
f. Acessado em 15 de agosto de 2012, p. 7. 
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que haja perspectivas de um futuro sustentável, com recursos naturais mínimos ao 

desenvolvimento do próprio ser humano.  

Segundo Leila Ribeiro Mariano, a sustentabilidade deve ser 

compreendida por meio de um conceito ecológico, o qual tem a capacidade de 

atender às necessidades de um grupo social no território em que se vive. Da mesma 

forma, como um conceito político, em razão do qual a sociedade tem competência 

de organizar-se por si própria, delimitando o crescimento conquanto suas condições 

aos recursos naturais, dos meios tecnológicos e do nível efetivo ao bem-estar 

social44.  

A matéria da sustentabilidade, conforme sua acuidade no contexto social 

contemporâneo, tem a perspectiva principiológica não somente no domínio 

ambiental, mas, também, interdisciplinar. Assim, tem-se a intenção de direcioná-la 

como um princípio do ordenamento jurídico.   

1.3 NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE 

A sustentabilidade tem uma ligação direta com as questões ambientais, 

após um crescimento de natureza econômica calcada na utilização dos recursos 

naturais e no acúmulo exacerbado de riquezas, causando uma distinção entre as 

populações humanas de baixa renda que não possuem o mínimo de dignidade de 

vida.  

O uso ilimitado da natureza é um anúncio dos desastres flagrados nos 

dias atuais. O aquecimento global, a degradação dos recursos naturais e a 

desigualdade social são reflexos reais que proclamam, que descrevem a crise 

ambiental.  

A esperança para uma nova forma de economia, para a solução da crise 

ambiental é um paradoxo que ressurge e exige a concretização de um 

desenvolvimento sustentável, que está na forma de crescimento que visa à 

                                            
44 MARIANO, Leila. O poder judiciário e a sustentabilidade. In: FLORES, Nilton César (Org.). A 

sustentabilidade ambiental e suas múltiplas faces. Campinas: Millennium, 2012. p. 36. 
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conservação de materiais não renováveis para as gerações futuras e atuais. Nesse 

sentido, é significativo relembrar que os meios naturais que proporcionam a 

sobrevida terrena são finitos, sendo a sua conservação primordial para uma vida 

equilibrada e com a percepção de direitos que fomentem a dignidade da pessoa 

humana.  

Os ensinamentos de Gabriel Real Ferrer pressupõem que 

O paradigma atual da Humanidade é a sustentabilidade. A vontade de 
articular uma nova sociedade capaz de perpetuar-se em tempo em umas 
condições dignas. A deterioração material do Planeta é insustentável, 
mas também é insustentável a miséria e a exclusão social, a injustiça e a 
opressão, a escravatura e a dominação cultural e econômica45. [tradução 
livre]. 

A ideia dos estudos direcionados à sustentabilidade com o direito 

ambiental tem relação direta com a forma de desenvolvimento econômico pós-

segunda Guerra Mundial. Na ânsia do crescimento, do acúmulo de poder e 

recuperação das economias mundiais deixou para o segundo plano a área natural 

que sustenta não só o desenvolvimento social, econômico, mas, também, dos meios 

que promovem a subsistência terrena com dignidade e direito de acesso aos 

recursos básicos.  

De nada adianta ter progresso, gerar economia superando um ranking de 

país desenvolvido sem perspectivas de cunho natural que garantam subsistência 

digna. Falar de ecossistema, de preservar os recursos naturais é um contexto que 

não induz diferenciação entre país desenvolvido ou em desenvolvimento. Paira o 

raciocínio de que a vida humana, com dignidade, é um conceito pleno além de 

progresso, de crescimento econômico, pois, sem a possibilidade de vida planetária, 

não há significado para tal progresso.   

                                            
45 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos 

juntos el futuro? Revista NEJ, Eletrônica, Vol.17, n. 3, p. 305-326/ set-dez, 2012. Disponível em: 
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202. Acessado no dia 20 de janeiro de 
2013. El paradigma actual de La Humanidad ES La sostenibilidad. La voluntad de articular una 
nueva sociedad capaz de perpetuarse em El tiempo em unas condiciones dignas. El deterioro 
material Del Planeta ES insostenible, pero también ES insostenible La miseria y La exclusión 
social, La injusticia y La opresión, La esclavitud y La dominación cultural y económica. 
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A injustiça, a miséria e a fome são fatos assistidos e vivenciados por 

grande parte da população mundial e, diante da caracterização da forma de 

globalização, são reflexos de um crescimento insustentável. “O paradigma atual da 

humanidade é a sustentabilidade. A vontade de articular uma nova sociedade capaz 

de perpetuar-se em o tempo em umas condições dignas46”. Assim descreve a 

sustentabilidade, o equilíbrio natural e a existência humana, sendo que esta 

depende da não ruína dos meios naturais e isso somente não acontecerá se houver 

conscientização de que o crescimento não é sinônimo de desenvolvimento. 

[tradução livre] 

A forma de convivência humana é insustentável. O individualismo supera 

o solidarismo humano. A cada maneira de pensar tão somente nas suas 

necessidades individuais, cresce o percentual de injustiças sociais pela 

irracionalidade da sociedade globalizada. “O atual modo de produção, visando ao 

mais alto nível de acumulação (“como posso ganhar mais?”) comporta a dominação 

da natureza e a exploração de todos seus bens e serviços47”. Um crescimento 

caracterizado como insustentável, pois toda forma de progresso que não respeita os 

limites renováveis dos recursos naturais e que comprometa a continuidade digna da 

espécie humana tem o reflexo predomínio de ter a adjetivação negativa de 

insustentável.  

“O antropoceno se caracteriza pela capacidade de destruição do ser 

humano, acelerando o desaparecimento natural das espécies48”. Desde os 

primórdios da Terra, o ato humano para com a natureza tende à destruição, seja de 

recursos naturais, artificiais ou culturais.  Mas, para uma comunidade crescer, adveio 

sempre o ato de destruir os recursos disponíveis.  

                                            
46 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos 

juntos el futuro? Revista NEJ, Eletrônica, Vol.17, n. 3, p. 305-326/ set-dez, 2012. Disponível em: 
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202. Acessado no dia 20 de janeiro de 
2013. El paradigma actual de La Humanidad ES La sostenibilidad. La voluntad de articular un 
nueva sociedad capaz de perpetuarse en el tiempo em unas condiciones dignas. 

47 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 21. 
48 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 21. 
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Conforme publicado pelo PNUMA (Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente de 2011), centenas de plantas e espécies naturais estão sendo 

extintas, devido à perda de seu hábitat natural, em decorrência dos desmatamentos 

para a produção de alimento, dos agronegócios e da pecuária49. Uma realidade que 

afronta a existência da espécie humana em detrimento do crescimento econômico, 

atividades estritamente rentáveis, porém, alarmantemente predatórias para com a 

base ecológica.  

A sustentabilidade implica os significados de sustentar, conservar, 

proteger algo natural que garanta a dignidade da vida para os seres humanos. No 

quadro atual da realidade social mundial, a sustentabilidade como equilíbrio está 

para o universo, para a Terra e para o meio ambiente, pois deve-se conservar e 

manter vivos, subsistindo ao longo do tempo50.  

Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são termos que não se 

confundem e que não são sinônimos. Conforme analisado, sustentabilidade adjetiva 

a forma de desenvolvimento.  É a garantia de recursos indispensáveis à vida da 

presente geração, sem comprometer a vida das gerações futuras. Uma 

caracterização de natureza econômica, pois, por meio de uma boa gestão dos 

recursos, pode-se garantir vida saudável às gerações presentes e futuras.    

Ao conjugarmos o desenvolvimento com a sustentabilidade, pode-se 

observar “que se trata de desenvolver de um modo que seja compatível com a 

manutenção da capacidade dos sistemas naturais de suportar as existências 

humana51”. A sustentabilidade tende a alcançar nível de igualdade, de justiça social, 

sendo um ato contraditório com a realidade de progresso atual, o qual tende a 

acumular riquezas em mãos de poucos e trazer a pobreza para a realidade de 

muitos. [tradução livre]. 

                                            
49 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 21. 
50 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 22. 
51 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos 

juntos el futuro? Revista NEJ, Eletrônica, Vol.17, n. 3, p. 305-326/ set-dez, 2012. Disponível em: 
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202. Acessado no dia 20 de janeiro de 
2013. Es decir que se trata de desarrollar de un modo que sea compatible con el mantenimiento 
de la capacidad de los sistemas naturales de soportar las existencias humanas. 
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Gabriel Real Ferrer anuncia que a sustentabilidade como adjetivo de 

desenvolvimento deve ser flexível. O puro crescimento pressupõe a crise ambiental 

porque, do crescimento populacional calçado no acúmulo de poder, seja nos países 

desenvolvidos ou nos em desenvolvimento, decorre uma perda da biodiversidade, 

supõe-se um aspecto negativo quanto ao adjetivo sustentabilidade. 

A necessidade de mudança de paradigma quanto à forma de 

desenvolvimento pressupõe a caracterização positiva da sustentabilidade, a qual 

condiciona mudanças positivas com o intuito de perpetuar o meio social ao tempo.  

É a partir desses conceitos e afirmações que, para ser sustentável, 

deverá haver margens flexíveis, ou seja, onde há crescimento, pode haver um 

decrescimento; onde há desenvolvimento, poderá haver um não desenvolvimento; 

onde há globalização, poderá decorrer uma desglobalização. Mudanças de 

paradigmas deverão ocorrer, em nome da existência humana52.   

Dessa forma, o desenvolvimento é a forma, o meio de se atingir a 

sustentabilidade, seja na área social, econômica e ambiental, sempre em busca de 

um futuro, de uma sociedade sustentável que procura mudanças compatíveis a uma 

sociedade pós-moderna. Nisso, há exaltação a valores que alcancem as premissas 

da justiça social, da igualdade entre nações, da extinção do fenômeno da pobreza, 

equilibrando os anseios sociais para com os ambientais.   

1.4 SUSTENTABILIDADE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

SUSTENTABILIDADE COMO OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

A consciência pelo desenvolvimento sustentável tem origem diante da era 

capitalista, do crescimento pelo consumo, que desencadeia a relação homem/meio 

natural, da qual se infere que toda atividade humana, em crescimento ou em 

decrescimento, induz o contato, direto ou indireto, com o meio ambiente. 

                                            
52 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿construimos 

juntos el futuro? Revista NEJ, Eletrônica, Vol.17, n. 3, p. 305-326/ set-dez, 2012. Disponível em: 
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202. Acessado no dia 20 de janeiro de 
2013. 
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É uma evolução ambientalista que percorre os meios sociais. O ser 

humano em pleno desenvolvimento tende a se preocupar com o meio que lhe 

garante sua subsistência, que, passando por descuidos ambientais, vem causar 

preocupações quanto à sobrevivência da pessoa humana com qualidade de vida. A 

era consumista faz causar estragos ambientais, e toda atitude humana demanda 

uma atitude no meio natural. O ser humano está intimamente ligado ao meio 

ambiente, seja na sua ação externa ou interna.  

O conceito de desenvolvimento sustentável decorre de uma significação 

composta por vários modelos semânticos, quais sejam: evolução, progresso, 

crescimento, todas inseridos numa visão linear de evolução crescente, de progresso. 

Mesmo estando nessa linha de um fato social que faz evoluir um meio social, não se 

pode perder de vista o real alcance dessa forma de desenvolvimento sustentável, 

qual seja, evoluir na geração presente sem comprometer a vida da geração futura.  

Uma terminologia originária do Relatório Brundtland, o qual foi 

reconhecido na língua portuguesa por O Nosso Futuro Comum, que preceitua o 

desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades 

presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas 

próprias necessidades. Nesse sentido, o conceito e os fundamentos de 

sustentabilidade passaram a fazer parte de todo conjunto social global. (grifo nosso). 

Marta de Azevedo Irving e Elizabeth Oliveira expõem quanto ao conceito 

de desenvolvimento sustentável:  

O conceito de desenvolvimento sustentável procura integrar e harmonizar 
as idéias e conceitos relacionados ao crescimento econômico, á justiça e 
ao bem-estar social, á conservação ambiental e á utilização racional dos 
recursos naturais. Do ponto de vista ambiental, a noção de 
desenvolvimento sustentável propõe a utilização parcimoniosa dos 
recursos naturais, de forma a garantir o seu uso pelas gerações futuras. 
Propõe, ainda, a preservação de amostras significativas do ambiente 
natural, de forma a garantir a manutenção dos serviços ambientais que 
estas áreas propiciam e a qualidade de vida da população do entorno53.  

                                            
53 IRVING, Marta de Azevedo; OLIVEIRA, Elizabeth. Sustentabilidade e transformação social. Rio 

de Janeiro: SENAC Nacional, 2012, p. 24. 
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O desenvolvimento sustentável justifica-se na ideia reflexiva da 

sustentabilidade na seara ambiental. Isso tendo em vista que o resguardo, a 

preservação de um meio ambiente sadio e equilibrado, com o seu consequente não 

esgotamento para a sobrevida das gerações futuras, ressaltam quão importante 

sãos seus fundamentos para a preservação da vida em um planeta ecologicamente 

equilibrado54. Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer assim se referem à ideia anunciada:  

Até por uma questão de justiça entre gerações humanas, a geração 
presente teria a responsabilidade de deixar como legado ás gerações 
futuras condições ambientais idênticas ou melhores do que aquelas 
recebidas das gerações passadas, estando à geração vivente, portanto, 
vedada a alterar em termos negativos as condições ecológicas, até por 
força do princípio da proibição de retrocesso socioambiental e do dever 
(do Estado e dos particulares) de melhoria progressiva da qualidade 
ambiental55.  

O ordenamento legal tem progressos significativos quanto à 

fundamentação do desenvolvimento sustentável. A Lei de Política Nacional sobre 

Mudanças no Clima56, quando enfatiza o problema do aquecimento global, em seu 

                                            
54 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre a proibição de retrocesso em 

matéria (socio) ambiental. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: 
http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado no dia 20 de julho de 2012. Brasília, 
Senado Federal, p. 156. 

55 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre a proibição de retrocesso em 
matéria (socio) ambiental. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: 
http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado no dia 20 de julho de 2012. Brasília, 
Senado Federal, p. 156. 

56 BRASIL, Lei 12.187/2009: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm. 
Acessado dia 19 de agosto de 2012. Art. 3o  A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas 
sob a responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, observarão os 
princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e 
o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito internacional, e, 
quanto às medidas a serem adotadas na sua execução, será considerado o seguinte: I - todos têm 
o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações, para a redução dos impactos 
decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático; II - serão tomadas medidas 
para prever, evitar ou minimizar as causas identificadas da mudança climática com origem 
antrópica no território nacional, sobre as quais haja razoável consenso por parte dos meios 
científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos; III - as medidas tomadas 
devem levar em consideração os diferentes contextos socioeconômicos de sua aplicação, 
distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os setores econômicos e as populações e 
comunidades interessadas de modo equitativo e equilibrado e sopesar as responsabilidades 
individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o clima; IV - o 
desenvolvimento sustentável é a condição para enfrentar as alterações climáticas e conciliar o 
atendimento às necessidades comuns e particulares das populações e comunidades que vivem no 
território nacional; V - as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações 
climáticas, atuais, presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações promovidas no 
âmbito estadual e municipal por entidades públicas e privadas; 
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artigo 3º e incisos (Lei n. 12.187/2009), reproduz a proteção ao meio ambiente, 

seguindo o fundamento de preservação total, a qual garantirá o equilíbrio ecológico 

de recursos não renováveis para as gerações futuras.   

A sustentabilidade, como reflexo de uma sociedade globalizada, tende a 

superar uma crise ambiental para com uma geração social futura. Segundo Marcos 

Bicudo, 

A sustentabilidade é usualmente vista como o equilíbrio entre a 
sociedade, o ambiente e a economia. Ou, mais objetivamente, Pessoas-
Planeta-Lucro. Até hoje, os estudos e as análises existentes colocam 
esses três domínios como blocos isolados que interagem entre si, com 
algumas áreas de sobreposição. De fato, a inovação sustentável moderna 
considera que esses domínios são totalmente integrados: a economia é o 
centro e parte menor e integral da sociedade que é totalmente contida e 
envolvida pelo ambiente, o maior, dominante e principal elemento dos 
três. É claro que o meio ambiente continuará a existir com ou sem a 
sociedade e sua economia57.  

No que diz respeito à sua explanação, cumpre anunciar que não paira 

dúvida de que, entre o social e a economia, a natureza ambiental sobrepõe-se, pois, 

em um futuro sustentável, não existe negociações possíveis entre esses ramos, 

pensando-se que nada será mais relevante que o meio ambiente natural58.  

É na incidência da gestão de um mundo sustentável que se tem a 

sobreposição de organizações objetivando metas ao futuro das gerações. A Rio+20 

foi um reflexo de 20 anos de desafios para as questões sociais, econômicas e, 

principalmente, ambientais. A humanidade está em constante transformação, com 

constantes desafios. Basta a percepção individual e global. Na esfera individual,  

está na conscientização de cada ser humano a preservação de meios naturais 

essenciais á sobrevivência humana. Quanto à natureza de global, o agir ambiental 

tem reflexos globais, sendo o meio natural um bem universal que interliga as 

diversas culturas raciais, as quais devem agir na preservação do presente com 

reflexos para o futuro.  

                                            
57 ALMEIDA, Fernando. Desenvolvimento Sustentável 2012-2050: visão, rumos e contradições. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 37. 
58 ALMEIDA, Fernando. Desenvolvimento Sustentável 2012-2050: visão, rumos e contradições. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 37. 
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1.5 CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O direito ambiental, uma ciência jurídica que internaliza ações humanas 

com o meio ambiente vinculando às condições da existência humana, desencadeia 

uma importância que vai além de uma disciplina jurídica, mas, sim, de tal grau que 

necessita interdiciplinarizar e globalizar sua fundamental essência para a 

comunidade mundial.  

É na forma de atuar, do agir humano compatível com o estudo da 

sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável que nascerá, ainda mais 

concreta, uma redefinição do conceito de desenvolvimento.  Nem todo crescimento é 

um desenvolvimento.  Diante do contexto da preservação de recursos, de bens 

indispensáveis à sobrevivência humana, adentra-se na forma de desenvolvimento 

sustentável.  

A era capitalista, calcada no consumo e na alta produção, com a 

globalização abrindo mercados e fronteiras à circulação dos produtos, faz com que 

haja um engrandecimento da preocupação humana quanto à crise instaurada na 

área ambiental.  

No ano de 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano, ocorrida em Estocolmo, colocou a dimensão da preocupação da forma 

com que o mundo vem se desenvolvendo e assentando o meio ambiente na agenda 

internacional59. A área que estava sendo mais atingida, além da base ecológica, era 

o ser humano.  Ocorre que, com qualidade, com fatores sociais e, havendo o 

crescimento calcado na destruição dos recursos ambientais, outro resultado não 

poderia ser a crise ambiental. 

                                            
59 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 

2009, p. 48. 
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Cumpre anunciar a grandeza da inquietação mundial quanto à situação 

ambiental, conforme ficou alertado na Conferência que, caso haja moderação e 

conscientização do ser humano em suas ações, poder-se-á desencadear um 

desenvolvimento em prol da sua espécie, deixando de atuar de forma irracional 

causando a degradação ambiental. Assim ficou registrado na Conferência: 

O homem carece constantemente de somar experiências para prosseguir 
descobrindo, inventando, criando, progredindo. Em nossos dias sua 
capacidade de transformar o mundo que o cerca se usada de modo 
adequado pode dar a todos os povos os benefícios do desenvolvimento e 
o ensejo de aprimorar a qualidade da vida. Aplicada errada ou 
inconsideradamente, tal faculdade pode causar danos incalculáveis aos 
seres humanos e ao seu meio ambiente. Aí estão, à nossa volta, os males 
crescentes produzidos pelo homem em diferentes regiões da Terra: 
perigosos índices de poluição na água, no ar, na terra e nos seres vivos; 
distúrbios grandes e indesejáveis no equilíbrio ecológico da biosfera; 
destruição e exaustão de recursos insubstituíveis; e enormes deficiências, 
prejudiciais à saúde física, mental e social do homem, no meio ambiente 
criado pelo homem, especialmente no seu ambiente de vida e de 
trabalho60. 

No ano de 1991, a Comissão Mundial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas – ONU, por meio de um 

relatório denominado Relatório Brundtland, reforçou a ideia e o próprio conceito de 

desenvolvimento sustentável, unindo o progresso com a valorização do meio natural.  

Admitiu-se que, de cada ato humano, decorre uma agressão ao meio natural e que, 

sendo assim, deve haver a conscientização de preservá-lo na sua maior 

abrangência e, ademais, sendo um meio de atender às necessidades das presentes 

e futuras gerações quanto aos recursos naturais. 

O relatório do qual descende o conceito de desenvolvimento sustentável 

também denomina de Nosso Futuro Comum.  No que tange à tradução para o 

Português, assim definiu essa forma de desenvolvimento:  

É um processo de transformação no qual a exploração de recursos, a 
direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e 

                                            
60 ONU. Declaração da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

Humano, em 1972, p. 1. 
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a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e 
futuro, a fim de atender as necessidades e aspirações humanas61.  

Ainda ressalta que “para que haja um desenvolvimento global sustentável 

é necessário que os mais ricos adotem estilos de vida compatíveis com os recursos 

ecológicos do planeta – quanto ao consumo de energia, por exemplo62”. Constata-se 

que a miséria é um dos grandes problemas da crise ambiental; um contrassenso 

com a realidade progressiva, pois países desenvolvidos, cada vez mais, estão no 

ranking de acúmulo de poder, e os países pobres, cada vez mais abaixo da linha – 

se é que assim se pode chamar – normal de pobreza. É necessário haver uma 

harmonia entre o desenvolvimento e a relação ecológica.  

O desenvolvimento sustentável não é um estágio permanente de 
harmonia, mas um processo de mudanças no qual a exploração de 
recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento 
tecnológico e a mudança institucional estarão de acordo com as 
necessidades atuas e presentes63.  

Trata-se,  portanto, de um conceito, originária e intrinsecamente 

econômico. Preservar, economizar, minimizar para atender sem comprometer as 

futuras gerações. Ao ser adjetivado pelo termo sustentabilidade, essa forma de 

desenvolvimento é o meio para se chegar à sustentabilidade, a qual visa, além de 

assegurar, a preservar os recursos naturais com qualidade, com dignidade, 

igualdades e prevalência das justiças sociais64. 

Diante dessas preocupações mundiais com o meio ambiente, com esse 

novo modelo, por meio da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, a forma de progresso 

sustentável ganhou nova “roupagem”, gerando o documento mais importante dessa 

Conferência, a Agenda 21. Na formalização de seu contexto, a referida Agenda 
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preocupou-se em colocar em prática ações estatais e humanas para o 

desenvolvimento sustentável.   

A sociedade industrial vive uma intensa encruzilhada. O desenvolvimento, 

seja ele econômico ou social, refuta as perspectivas de um desenvolvimento sadio. 

A era consumista reflete seus efeitos maléficos para a sociedade global. O 

desenvolvimento sustentável “exige que as sociedades atendam às necessidades 

humanas, tanto aumentando o potencial de produção quanto assegurando a todos 

as mesmas oportunidades65”. 

Os recursos naturais mínimos que garantem a vida na terra estão à beira 

de ruínas, de escassez. Novas técnicas, novos meios naturais concentram-se no 

conhecimento e no poder de poucos. Nessa emergência de variações econômicas, 

sociais e climáticas que assegurem a não extinção da vida vegetal e animal, 

sobressaltam-se as áreas de desenvolvimento sem ameaça aos recursos 

ecológicos. É o que afirma Jeremy Rifkin quando aduz que decorre “uma nova 

narrativa econômica capaz de levar-nos para um futuro mais igualitário e 

sustentável”66.  

O termo sustentabilidade é um substantivo que recaiu no meio popular na 

década de 80, quando uma quantidade ínfima de estudiosos, de várias áreas, 

direcionaram suas pesquisas a algo perene, duradouro, mas que, seria concretizado 

em um tempo futuro.  

Não paira dúvida de que este vocábulo tem sua origem em um conceito 

ou contexto social. Ser sustentável, buscar-se um desenvolvimento sustentável é 

recair na ideia de elevar a natureza humana ao primado dos direitos fundamentais, 

sendo que esse contexto é um valor, ou seja, um “novo” valor na vida social.  

José Eli da Veiga assume essa forma de ser sustentável como um valor a 

ser inserido no contexto social. Assim aduz: 
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Exatamente isso é o que as queixas da falta de uma definição de 
sustentabilidade ignoram. Não levam em conta que se trata de um novo 
valor. Que só começou a firmar-se meio século depois da adoção, pela 
Organização da Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, em 1948. No fundo, a expressão “desenvolvimento 
sustentável” é um valor similar ao seu mais nobre antepassado, a “justiça 
social”67.  

O desenvolvimento sustentável está calcado na primazia da economia e 

da ecologia. Prosperar, progredir na história da humanidade relacionava-se ao ato 

de agressão ao meio natural. Uma realidade vivenciada nos dias atuais, que, porém, 

deve ser suprimida diante do caos ecológico.  

A sustentabilidade é o fenômeno, o meio pelo qual se busca a garantia, a 

continuidade da vida na Terra. Os seres humanos não estão acima desse espaço 

terrestre – a Terra, mas sim, fazem parte desse conjunto de vida. Nessa maneira de 

pensar, as atitudes humanas deverão corresponder ao respeito pela existência da 

vida no planeta Terra procurando preservar essa forma de vida. Nessa ideologia é 

que paira a forma do desenvolvimento sadio, sustentável, no progresso racional e a 

preservação do entorno natural. 

Por meio desse raciocínio, tende a ser estudada a forma sustentável de 

se conduzir desenvolvimento passando-se a uma mudança total de paradigma, no 

qual o ser humano deve ocupar o centro dessa forma e não o capital; a prevalência 

do trabalho como ação criadora e não como mercadorias pagas por meros valores; a 

solidariedade deve alçar importância ao invés da competição; a autogestão 

democrática ao invés da centralização de poder nas mãos de poucos – ricos –, a 

qualidade de vida e não a maximização do lucro.  

Um desenvolvimento que se dirige à proteção dos diretos fundamentais 

das minorias, mas não esquecendo que o pano de fundo centra-se o direito 

fundamental difuso ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, o qual 

alcança reflexos para a busca da qualidade de vida e a justiça social a nações 

transnacionais.  
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Na crise ecológica ambiental, tem-se a intenção de inserir o contexto do 

progresso sustentável, pois, sem dúvida, perfaz um cenário entre homem e meio 

ambiente, ato de desenvolver-se e os recursos naturais para tanto. Na visão do 

crescimento para o consumo e a produção de bens materiais é uma situação de 

insustentabilidade.  

O desenvolvimento sustentável deve ter sua caracterização como valor 

supremo no cenário da globalização social. Nos estudos de Juarez Freitas, essa 

forma de desenvolvimento é um dos objetivos fundamentais da Constituição, sendo 

uma forma de progresso moldado pela sustentabilidade. Trata-se de uma forma de 

buscar o equilíbrio, a recomposição da proteção à dignidade humana e dos seres 

em geral, consagrado na defesa do meio ambiente. Conclui-se que “o 

desenvolvimento, constitucionalmente exigido, é aquele que se deixa tingir pelas 

cores éticas – ambientais, sociais e econômicas”. Um efeito matriz da 

sustentabilidade, a qual se baseia nesse tripé para buscar sua fundamentação 

social, econômica e ambiental68. 

Uma forma de desenvolvimento está na maneira de interagir homem com 

homem e homem com meio natural. Enquanto o ser humano busca, de maneira 

individual, satisfazer suas inquietudes materiais. O outro lado é a invasão ilimitada 

ao meio natural para concretizar essa satisfação interpessoal.   

O lapso temporal da vida planetária está na linha de destruição, ou seja, o 

tempo é curto para sanar tantos atos destrutivos. Desde os tempos primórdios, como 

por exemplo com a extração da madeira, a qual conduzia a forma de 

desenvolvimento de muitos países, hoje desenvolvidos, aprovaram as maiores 

devastações florestais. Inobstante esse fato, nada foi preservado ou reconstruído.  

O sistema da economia está de uma forma desequilibrada, sustentado na 

tecnologia pesada, no excessivo consumo e na escassez dos recursos naturais que, 

somados, direcionam-se tão somente para o crescimento econômico.  Não se 
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percebe que é um sistema, um modelo de economia que causa desastres 

ecológicos e fortalece as injustiças sociais, causando a desigualdade.  

Há um paradoxo entre países desenvolvidos e os países em 

desenvolvimento. Aqueles que, no intuito do desenvolvimento direcionado para o 

crescimento econômico, visualizaram uma forma de progresso a importação de 

energia e de matéria prima para estes países. Uma forma de progresso injusta, pois 

com o alto consumo dos recursos disponíveis fez com que o seu esgotamento 

causasse reflexos negativos aos países que estavam em desenvolvimento.  

A crise ambiental é fato notório e, ainda mais exultante, pois decorre da 

intenção do acúmulo de riqueza diante da exploração de seus recursos69. “O modelo 

de desenvolvimento vigente, embasado nas forcas produtivas/destrutivas para 

extrair da terra tudo que ela pode fornecer é o responsável pela crise ecológica 

mundial70”. É nessa realidade que o desenvolvimento sustentável lança-se para a 

sociedade. Uma nova forma de desenvolvimento adjetivado pela sustentabilidade.  

Nas Conferências mundiais em favor da proteção da base ecológica 

foram-se desencadeando as formas para que se chegasse a um possível 

desenvolvimento sustentável. Nos textos do Relatório Brundtland, como princípio do 

conceito de desenvolvimento sustentável, demonstra-se a excessiva preocupação 

mundial para com a crise ecológica.  

A produção excessiva não direcionada para atender às necessidades 

sociais, mas, sim, para cada vez mais satisfazer a geração de lucro, coloca a vida 

humana terrena em pleno risco. “Um novo paradigma de desenvolvimento deve 

situar o ser humano como centro do processo e o crescimento econômico deverão 

ser um meio e não um fim”. Pois, por meio do desenvolvimento envolto pela 

sustentabilidade, tem-se uma alternativa para amenizar essa crise e dar 

continuidade à sobrevivência, sendo que a recuperação de toda base ecológica 
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atingida em prol do desenvolvimento levaria muitas vidas para reaver sua matriz 

originária71. 

Conforme aduz Ignacy Sachs, na preparação da Conferência de 

Estocolmo, no ano de 1972, duas posições diametralmente opostas foram 

elencadas. A primeira considerava que a preocupação com o meio ambiente era 

descabida, sendo importante o desenvolvimento dos países rumo à industrialização 

para alcançar o crescimento dos países. A prioridade era direcionada à aceleração 

do crescimento. A segunda posição era no sentido de que, caso o crescimento não 

fosse estagnado, estar-se-ia diante do apocalipse. Esse alarme fazia com que a 

população pudesse escolher entre o desaparecimento em consequência da 

exaustão dos recursos ou pelos efeitos caóticos da poluição.  

Tais posições eram extremas e foram afastadas na própria Conferência, 

sendo adotada uma alternativa média, qual seja, a intermediária entre o 

“economicismo arrogante e o fundamentalismo ecológico”. O crescimento econômico 

sempre foi necessário, porém, deveria haver uma nova forma de se desenvolver, por 

métodos favoráveis ao meio ambiente, em vez de favorecer a incorporação 

predatória do capital da natureza ao PIB72.  

Juarez Aumond faz menção a um provérbio que se mostra equivocado, 

diante da forma de desenvolvimento: quanto mais desenvolvimento, menos miséria 

e quanto menos miséria, menos poluição e mais ecologia. É uma forma de 

progresso mascarada por uma concepção falsa de progresso. O ato de crescer está 

calcado na excessiva produção e consumo, no acúmulo de riqueza, na geração do 

lucro, acima de qualquer outro preceito moral, social e até mesmo, ambiental73.  Tal 

fato vai de encontro ao fundamento do que vem a ser o desenvolvimento 

sustentável, pois o ato de progredir não está tão somente na geração de riqueza, 
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mas, sim, na preservação dos recursos naturais que garantem a sobrevivência 

humana, a verdadeira forma de progredir.   

Nesse mesmo cenário encontra-se o desenvolvimento frente ao meio 

ambiente. Não há racionalismo para desenfreada devastação florestal, dos recursos 

naturais. Não pode ser um desenvolvimento sustentável com base no acúmulo de 

recursos e na exploração da força do trabalho. Na sociedade capitalista, “reduzem a 

Terra a um reservatório de matérias-primas e recursos naturais. E os homens a 

recursos humanos, não respeitando, nem mesmo, a natureza em seu valor 

intrínseco74”. Houve uma separação do homem e da natureza, sabendo-se que o ser 

humano é parte da base ecológica e não um excludente ou estranho aos recursos.  

O desenvolvimento está diretamente entrelaçado ao ato humano. Implica, 

por meio da adjetivação sustentável, um ato humano com consciência, de que os 

recursos vitais sejam suficientes e confortantes para as gerações presentes e 

futuras, garantindo a vida com qualidade, com meios que garantam a sobrevivência 

digna do ser humano.   

Agostinho Olli Koppe Pereira e outros afirmam em seus estudos que todo 

progresso é notório, louvável, gera avanços para a sociedade, mas, nesse sistema 

capitalista, essas mudanças podem ser nefastas tanto para o meio ambiente como 

para o ser humano. Uma realidade que faz do crescimento uma dupla vertente: há 

crescimento econômico, porém, um crescimento capaz de gerar a miséria e a 

degradação ecológica75. “De acordo com essa visão, percebe-se que o direito a um 

meio ambiente equilibrado é voltado para uma visão objetivo é a satisfação de um 

consumismo exagerado por uma sociedade que destruir o cidadão para o 

consumidor76”.  
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O desenvolvimento sustentável tem como pressuposto a produção 

sustentável e o consumo sustentável. Para se concretizar uma forma de 

desenvolvimento sustentável, deve-se proceder a uma radical modificação dos 

processos produtivos, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo do 

consumo. A inserção da forma de crescimento sustentável facilitará processos de 

produção e critérios de consumo condizentes com os interesses da coletividade 

humana e do ecossistema global77. 

A intenção é buscar um desenvolvimento sustentável, harmônico com a 

natureza. “O desenvolvimento sustentável busca uma maneira para conciliar o 

desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente, além de buscar o 

fim da pobreza do mundo78”. O progresso atual não prioriza as justiças sociais; pelo 

contrário, privilegia o poder nas mãos de poucos causando uma desigualdade 

extrema.  

Para Agostinho Olli Koppe Pereira e outros, desenvolvimento sustentável 

tem que relevar a importância da relação ser humano e o meio ambiente, na busca 

por justiças sociais. Agostinho Pereira afirma que desenvolvimento sustentável é um 

meio de equilíbrio entre o meio ambiente, a tecnologia e o progresso “atendendo às 

necessidades presentes e garantindo uma vida melhor para as gerações futuras, em 

que as mesmas possam usufruir de um planeta harmônico e equilibrado79”.  

A forma de desenvolvimento sustentável é promover uma melhora de 

vida, de condições básicas de vida com a devida consideração à qualidade 

ambiental. Enrique Leff aduz que “a sustentabilidade ambiental implica um processo 

de socialização da natureza e o manejo comunitário dos recursos, fundados em 

princípios de diversidades ecológica e cultural80”. A diversidade ecológica é a base 
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do progresso sustentável, sendo esta o primado, a essencialidade do 

desenvolvimento humano uma vez que, havendo uma degradação, não existiria 

meios para a continuidade da existencial81.  

A preservação está na cultura, nos valores sociais e morais de um povo, 

por meios que garantam a justiça social, pois, se uma sociedade tem a intenção da 

degradação, da destruição, trata-se de um ato falho, pois consequências de ruínas 

estão-se desencadeando.  

É nessa ideologia de desenvolvimento sustentável que se encontra “a 

chave” para solucionar diversos problemas, não trazendo na solução exaustível, 

mas, ao menos, amenizando problemas socioambientais. 

Nos fundamentos da sustentabilidade ambiental, o ato de haver um 

desenvolvimento sem degradação do meio ambiente sinaliza a intensa busca por 

novas descobertas científicas, novas tecnologias. No espaço territorial brasileiro, os 

incentivos às novas pesquisas que possam assegurar a não degradação de 

recursos finitos essenciais para a sobrevida são ínfimos. Deve-se haver uma 

mudança de ideais, de valores, para concretizar inovações científicas e tecnológicas 

capazes de amenizar os riscos ambientais.  

Segundo Roberto Guimarães uma nova forma de pensar entre a relação 

ser humano e meio natural deve emergir, para que não haja a extinção da espécie 

humana pelo próprio agir humano. Assim dispõe:  

O entendimento adequado sobre a transição impõe o reconhecimento de 
que a humanidade confronta-se rapidamente com o esgotamento de um 
estilo de desenvolvimento ecologicamente depredador (exaurindo a base 
natural de recursos), socialmente perverso (gerando pobreza e 
desigualdade), politicamente injusto (congelando a escassez relativa e 
absoluta no acesso aos recursos) eticamente reprovável (desrespeitando 
as formas de ida humana e não-humana) e culturalmente alienado 
(produzindo o estranhamento entre os seres humanos e subjugando a 
natureza)82.  
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Ainda aduz que a forma de desenvolvimento humano para com o meio 

social deve haver uma transição seguida de racionalidade. Assim relata: 

Um desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável no acesso e 
uso dos recursos naturais, e na preservação da biodiversidade; que seja 
socialmente sustentável na redução da pobreza e da desigualdade e que 
promova a justiça social; que seja culturalmente sustentável na 
conservação do sistema de valores praticas e símbolos de identidade que 
determinam a integração nacional por meio do tempo; e que seja 
politicamente sustentável ao aprofundar a democracia e garantir o acesso 
e a participação de todos os setores da sociedade na tomada de 
decisões83.  

O crescimento econômico e a sustentabilidade são processos de 

desenvolvimento que se entrelaçam. Nem toda forma de crescimento degrada o 

meio ambiente. A própria pobreza é um fator que destrói os recursos naturais não 

renováveis. Dessa forma, diante da problemática ambiental, inserida por um sistema 

capitalista exacerbado, a sustentabilidade dar-se-á pela preservação de recursos 

naturais que promova melhores condições de vida às presentes e futuras 

gerações84. 

Na forma de globalizar paira a ideia de desglobalizar; da mesma forma, 

com o desenvolver convive o não desenvolver, surgindo, então, a ideia de 

preocupação em nivelar esse paradoxo.  

A forma exagerada do consumo ao invés da produção, do acúmulo de 

riqueza ao invés do desenvolvimento, demonstra que existem problemas de 

natureza social, econômica e ambiental que não causam efeitos em populações 

locais, concentradas, mas, sim, que transcendem limites fronteiriços que fazem com 
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que as investigações científicas procurem soluções a esses problemas, buscando-

se, para tanto, uma nova forma de pensar e de executar as políticas publicas85. 

Fazer com que haja uma mudança social quanto à forma de vida 

econômica e ambiental requer uma ruptura de conceitos e de formas de participação 

popular. No sistema capitalista, o cidadão está entre o Estado e a sociedade civil, 

recaindo sobre sua formação individual a forma de atuação quanto ao meio social e 

ambiental. Está no cidadão a titularidade dos direitos e das obrigações. Para haver o 

direito a um futuro com condições dignas de vida, consequentemente, suas 

obrigações ecológicas devem ser equilibradas, não causando malefícios para sua 

própria subsistência86.  

A forma de buscar alternativas que solucionem essa escassez de 

recursos, por consequência da forma de desenvolvimento assistido no contexto 

social contemporâneo, está na fonte interdisciplinar entre o social, o direito e a 

ciência tecnológica. Nas inovações tecnológicas, pairam alternativas que iriam 

solucionar grande parte dos problemas ambientais, principalmente no que se refere 

às formas de energia limpa, não agressoras ao meio natural. Assim, pretende-se 

analisar essa forma esperançosa quanto à limpidez ambiental.  

1.6 AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE 

Com os estudos realizados, conclui-se que a sustentabilidade é o meio 

cujo fim é o desenvolvimento sustentável. O ato de desenvolver-se deve seguir e 

compreender o alcance da sustentabilidade. Essa é a moldura do contexto inserido 

no desenvolvimento. “O desenvolvimento não precisa ser contraditório com a 

sustentabilidade. O desenvolvimento pode-deve ser sustentável, contínuo e 

duradouro87”.  Nesse alcance doutrinário que se quer construir fundamentos para 

                                            
85 SOARES, Josemar; CRUZ, Paulo Márcio. Critério ético e Sustentabilidade na Sociedade Pós-

Moderna: Impactos nas Dimensões Econômicas, Transnacionais e Jurídicas. Disponível em: 
WWW.univali.br/periodicos. Acessado em janeiro de 2013, p. 425. 

86 DEXHEIMER, Marcus Alexsander. Direito Ambiental Contemporâneo. José Rubens Morato Leite; 
Ney de Barros Bello Filho (org.). São Paulo: Manole, 2004, p.421. 

87 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 42. 
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que a sociedade insira nos seus valores éticos, sociais que o progresso tenda a 

desenvolver-se com os olhos voltados para o futuro. 

“O desenvolvimento que importa é aquele que se constitui mutuamente 

com a sustentabilidade, condicionado por ela88”. O ato de crescer, seja na área 

social, econômica ou humana, tem que estar adjetivado à sustentabilidade que se 

constitui de garantizar a qualidade de vida, o bem-estar para gerações presentes e 

futuras.  

Não há como afirmar que a sustentabilidade e o desenvolvimento 

sustentável são sinônimos, fato este verificado em várias situações e contextos. A 

sustentabilidade é uma forma de progresso cultural. Está na mudança do ser 

humano diante de seus atos a inserção desse paradigma no contexto social. 

O desenvolvimento sustentável definido pela primeira vez e, depois, 

incorporado nos mais diversos textos é aquele que tende a preservar meios naturais 

às gerações, sejam presentes, sejam futuras. Trata-se de uma forma de garantir, 

através de seus progressos, um modo com vida, por meio dos recursos naturais, 

com qualidade para a existência humana.  

Agregar o acúmulo de riqueza. Consumir e produzir de forma insaciável. 

Cada vez mais se tem, cada vez mais se quer. Essas são verdades que fazem 

aflorar o fato de que há certo desespero pelo acúmulo de bens materiais, fazendo 

com que a crise ambiental ascenda para o primeiro lugar dos acontecimentos mais 

preocupantes e que mais comprometem a vida humana.  

Juarez Freitas conceitua a sustentabilidade:  

Eis o conceito proposto para o princípio da sustentabilidade: trata-se do 
princípio constitucional que determina, com eficácia direta e imediata, a 
responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária 
do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e 
equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de 
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assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no 
presente e no futuro, o direito ao bem-estar89.  

Ainda, Juarez Freitas, anuncia elementos indispensáveis para um 

conceito operacional de sustentabilidade eficaz: 

(1) a natureza de princípio constitucional diretamente aplicável, (2) a 
eficácia (encontro de resultados justos, não mera aptidão para produzir 
efeitos (jurídicos), (3) a eficiência (o uso de meios idôneos), (4) o 
ambiente limpo (descontaminado e saudável), (5) a probidade (inclusão 
explicita da dimensão ética), (6) a prevenção (dever de evitar danos 
certos), (7) a precaução (dever de evitar danos altamente prováveis), (8) a 
solidariedade intergeracional, com o reconhecimento dos direitos das 
gerações presentes e futuras, (9) o bem-estar (acima das necessidades 
materiais). Nenhum desses elementos pode faltar ao conceito, sob pena 
de reducionismo indesejável90.  

Quanto à sustentabilidade, Juarez Freitas, ao afirmar que a 

sustentabilidade molda o desenvolvimento, declara que ela “é multidimensional, 

porque o bem-estar é multidimensional”, sendo ambiental, social, econômica, ética e 

jurídico-política.  

No que diz respeito à dimensão social, pensa-se na formalização dos 

direitos fundamentais sociais, na igualdade de condições sociais. Na realidade 

socioeconômica, a inquietação em desfavor das desigualdades é crescente. Aqueles 

que nada percebem com as devastações ambientais encontram-se em cenários 

vitais diversos. A busca pela justiça social é uma premissa fundamental do princípio 

da sustentabilidade91, pois é nas camadas sociais pobres que se sentem os efeitos 

da crise ambiental. O problema dos direitos sociais é uma realidade concreta 

verificada nas escolas, nas empresas pelos trabalhadores, nas áreas de saúde, 

tornando-se uma situação insustentável. O que se pretende é a busca pela melhoria 

na qualidade de vida por meio da inclusão social. 
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Com relação à dimensão econômica, tem-se que ela está relacionada ao 

consumo e à produção, os quais necessitam ser reestruturados. A forma de 

acumular riquezas não deve estar condicionada à agressão de recursos naturais. “A 

natureza não pode ser vista como simples capital92”. A responsabilidade comum dos 

Estados e cidadãos para a defesa ambiental tem que reaver meios eficazes e 

eficientes para o crescimento econômico não calcado no meio natural.  

A dimensão jurídico-político condiciona a sustentabilidade à tutela jurídica 

ao direito ao futuro, que visa a garantir o bem-estar de titulares existentes e os ainda 

não existentes, de proteger a qualidade de vida para as presentes e para as futuras 

gerações. Nos anseios normativos, depara-se a sustentabilidade que emerge de 

normas que se projetam para a defesa ambiental. No que tange aos aspectos 

políticos da sustentabilidade, esta se relaciona com as políticas públicas, sendo a 

forma pela qual o Poder Público comunica-se com o meio social. Essas políticas 

públicas devem atender ao aspecto da solidariedade ao serem externadas ao 

mundo social, não havendo desigualdades em suas efetivações. Saulo de Oliveira 

Pinto Coelho e André Fabiano Guimarães de Araújo explicam que há outros 

aspectos do princípio da sustentabilidade no plano político, afirmando que as 

políticas públicas devem ser tratadas de forma sinergética umas com as outras; que 

as políticas públicas sejam autônomas em sua prática, não precisando de custeio 

assistencialista; que as políticas públicas promovam solidariedade social, com 

direção à implementação da dignidade da pessoa humana93.  

A dimensão ética está no interior de cada ser humano, de cada atitude 

humana. A solidariedade, a coletividade no pensar, no agir deve transcender o 

direito ao mínimo existencial, formalizando a base jurídica fundamental a dignidade 

da pessoa humana. A frase “pensar localmente e agir globalmente”, não está só 

para aplicação de regras e princípios transnacionais, mas, sim, nas atitudes de cada 
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93COELHO, Saulo de Oliveira Pinto; ARAÚJO, André Fabiano Guimarães de. A sustentabilidade 
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ser humano para com o meio ambiente, sendo esta um direito humano fundamental 

e difuso.  

Na forma de agir eticamente e de forma sustentável é aquela “que 

consiste em agir de modo tal que possa ser universalizada a produção do bem-estar 

duradouro, no íntimo e na interação com a natureza94”.  

Por fim, a dimensão ambiental é aquela constitucionalizada no artigo 225 

da Constituição Federal, o qual declara o direito fundamental a um meio ambiente 

sadio e ecologicamente equilibrado para as sociedades atuais e futuras. O direito a 

um meio ambiente limpo, saudável, produtor de recursos naturais indispensáveis 

para a vida humana95. Os desastres, as poluições de rios, mares, solo e atmosfera já 

resultaram em grandes desconfortos sociais, não havendo outra saída a não ser a 

inserção do princípio da sustentabilidade como condutor de resultados positivos 

quanto a esse aspecto socioambiental. 

Os estudos de Juarez Freitas traduzem, de forma ímpar, a dimensão 

ambiental da sustentabilidade: 

Não pode haver qualidade de vida e longevidade digna em ambiente 
degradado e, que é mais importante, no limite, (b) não pode sequer haver 
vida humana sem o zeloso resguardo da sustentabilidade ambiental, em 
tempo útil, donde segue que (c) ou se protege a qualidade ambiental ou, 
simplesmente, não haverá futuro para nossa espécie96.   

São dimensões que, ao se ligarem, modulam a sustentabilidade, não 

podendo ser rompidas. Esse fenômeno da sustentabilidade é uma forma 

diferenciada de viver. A existência humana está atrelada à formalização dessas 

dimensões que corporificam o ato de ser sustentável. O princípio da sustentabilidade 

correspondente às mudanças humanas tende a universalizar os direitos essenciais, 

para que a vida terrena tenha continuidade com qualidade e bem-estar. 
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Nas aulas ministradas pelo Professor Gabriel Real Ferrer na Universidade 

de Alicante/Espanha, foi dito que, na sua compreensão, a sustentabilidade 

deparava-se em três dimensões, a social, a econômica e a ambiental. Essas 

dimensões relatam o fundamento do paradigma sustentável, pois está na base da 

sociedade, da economia e da ecologia uma reformulação de políticas de 

governanças para se alcançarem um estado de sustentabilidade.  

Assim dispõe a sua estrutura:  

 

 

A própria definição desse paradigma traduz a importância da união 

dessas áreas para se alcançar o objetivo do desenvolvimento sustentado que é a 

própria esfera fenomenológica da sustentabilidade. Perpetuar-se no tempo com a 

disponibilidade dos recursos naturais proporcionando a base ecológica qualidade de 

vida e bem-estar social. Por ocasião da aula ministrada pelo Professor Gabriel Real 

Ferrer, mencionou-se que, além das dimensões sociais, econômicas e ambientais, 

tem-se a dimensão tecnológica, a qual determina a forma de sociedade com suas 

evoluções, conhecimentos e técnicas.  
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Assim dispôs em sala de aula com a ilustração gráfica97: 

 

Para Gabriel Real Ferrer, além das dimensões sociais, econômicas e 

ambientais, insere-se nessa definição de sustentabilidade a dimensão tecnológica. 

Para Gabriel Real Ferrer, não há possibilidade de haver uma sustentabilidade parcial 

de determinada região, Estado ou País, mas sim, na expectativa de haver uma 

diminuição da agressão aos meios naturais, com a consequente diminuição de 

consumo e produção global será, cada vez mais, possível chegar-se em torno do 

que é ser um estado sustentável98.  

Com o controle da distribuição de riquezas e com a diminuição da 

produção e do consumo, haverá meios de resguardar, ao ser humano, em um meio 

                                            
97 FERRER, Gabriel Real. Políticas de Sostenibilidad en la Unión Europea. Aula ministrada no 

Curso na Universidade de Alicante, na Espanha. Disponível para os alunos slides da sua 
exposição no dia 27 de maio de 2013.  

98 FERRER, Gabriel Real. Políticas de Sostenibilidad en la Unión Europea. Aula ministrada no 
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ambiente natural ou artificial, uma qualidade de vida digna, condizente com os 

direitos humanos fundamentais do ser humano.  

Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer declaram que: 

[...] tanto sob a perspectiva individual quanto coletiva, a própria noção de 
sustentabilidade deve ser tomada a partir dos eixos econômicos, social e 
ambiental. tais eixos, contudo, devem ser concebidos e aplicados de 
forma isonômica e equilibrada, refutando-se, consoante já frisado, toda e 
qualquer hierarquização prévia, notadamente pelo fato de que é no 
conjunto que tais dimensões se prestam à promoção de uma existência 
digna99.  

A sociedade atual, com sua primazia capitalista – consumo exacerbado –, 

organiza-se em relação às inovações tecnológicas, moldando-se conforme se insere 

nas inovações. Não se tem a intenção de promover a tecnologia para aumentar os 

meios de renda, de acúmulo de capitais e de poder dos estados, mas, sim, como 

meio de adentrar ao mundo, ao fenômeno da sustentabilidade.  

Neste trabalho, tem-se a intenção de demonstrar os aspectos inovadores 

da ciência e das novas tecnologias, no sentido de propiciarem um mundo ecológico 

com condições de vida, com justiças sociais, com manutenção da saúde humana, 

como meios de saneamento eficazes para a vida humana. Não se trata, portanto, de 

na forma contrária, por meio das inovações tecnológicas, possa-se, ainda mais, 

promover um acúmulo de poder nas mãos de poucos.   

Dessa forma, a ilustração gráfica quanto às dimensões da 

sustentabilidade conquanto às inovações tecnológicas, assim se configura: 
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(ecológico): algumas aproximações. SARLET, Ingo Wolfgang. Estado socioambiental e direitos 
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Na ânsia pelo desenvolvimento econômico, as nações organizam-se em 

razão de uma cooperação comum. Uma forma de crescimento que vem buscando 

novas alternativas, como o desenvolvimento sustentável, com o intuito de conciliar o 

progresso integral, a preservação do meio ambiente e a melhoria na qualidade de 

vida.  

Gabriel Real Ferrer aduz sobre as novas tecnologias:  

Ponhamos a ciência e a técnica ao serviço do objetivo comum. Não só os 
novos conhecimentos devem nos ajudar a corrigir erros passados, como 
por exemplo, mediante a captação de CO2, ou a contribuir soluções 
eficazes a problemas como os que propõem uma civilização energético-
dependente, senão que indefectiblemente a tecnologia disponível 
determina os modelos sociais em os que nos desenvolvemos, tal como 
insistentemente demonstra a história100. (tradução livre) 

Não há dúvidas de que a tecnologia quem transmuda a sociedade, pois 

esta se depara com os avanços e, por meio deles, conduz suas expectativas de 

vida. Uma vida digna, de bem-estar, não está configurada no poder de maior 
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Curso na Universidade de Alicante, na Espanha. Disponível para os alunos slides da sua 
exposição no dia 27 de maio de 2013. Pongamos la ciencia y la técnica al servicio del objetivo 
común. No sólo los nuevos conocimientos deben ayudarnos a corregir errores pasados, como por 
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aquisição de bens e consumo, mas na qualidade de vida quanto à saúde, à 

alimentação, ao saneamento básico, às condições de pureza do ar, da terra e da 

água, nas condições e dos meios para a produção de bens que garantam a 

dignidade do ser humano.  Não basta ter-se riqueza, acúmulo de capitais, se não 

houver condições de existências de vida.  

Uma pergunta que se pode fazer é: qual das tecnologias que poderá  

mudar a sociedade, ou a forma de pensar social? Uma ciência, uma inovação que 

venha a politizar os efeitos tecnológicos, tornar disponíveis para todos os seres 

humanos os efeitos dessas inovações científicas.  

Na mesma ocasião da aula ministrada, o Professor Gabriel Real Ferrer 

dispôs quais seriam as condições da sustentabilidade, o que foi feito na seguinte 

ordem: a primeira, a cidadania global; a segunda, assumir um pacto com a Terra, 

pois o que está em perigo não é tão somente a natureza, mas, sim, a espécie 

humana; a terceira, a capacidade de alimentar e oferecer uma vida digna; a quarta 

recompor a estrutura ambiental; a quinta, novos modelos de governança; e, por 

último, a ciência e a tecnologia a serviço da sociedade, pois o homem, ao dominar a 

natureza, tem o domínio da ciência, sendo que nesta está a resposta para os 

problemas ambientais globais, como, por exemplo, a inovação de um novo modelo 

energético101.  

Por meio dos estudos, aponta-se, neste trabalho, que as inovações 

tecnológicas estão a serviço do paradigma da sustentabilidade como resposta à 

recomposição ecológica, à preservação da base ecológica. Da mesma forma, são 

um meio de possibilitar um avanço humano global quanto à qualidade existencial de 

vida frente às catástrofes ambientais que, cada vez mais, comprometem a vida 

terrena.  

Na ciência e na tecnologia encontram-se as respostas para reorganizar a 

situação global quanto à crise ambiental, saindo da ideia de uma dimensão da 
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sustentabilidade e, sim, como uma resposta aos problemas ambientais atuais, de 

forma global, para a inserção concreta do paradigma da sustentabilidade. 

José Eli da Veiga declara que “a sustentabilidade ambiental de qualquer 

estilo de crescimento econômico que possa ser imaginado depende de descobertas 

científicas, novas tecnologias e consequentes inovações; e provavelmente venha 

delas depender cada vez mais102”. 

A sustentabilidade é um adjetivo ao ato de desenvolvimento, referindo-se 

ao fato de que o progresso econômico possa ser compatível com a conservação dos 

ecossistemas, equilibrando e harmonizando a forma de progresso com a base 

ecológica sadia.  

1.7 SUSTENTABILIDADE COMO PRINCÍPIO NORMATIVO 

CONSTITUCIONAL 

Com a fundamentação constitucionalizada no artigo 5º, parágrafo 3º, do 

Texto Magno103, o princípio da sustentabilidade é um princípio implícito com a 

garantia de assegurar, de forma eficaz e imediata, os valores que perfazem a 

existência humana digna. Já o artigo 225 e seus parágrafos relatam a 

fundamentação de incorporar a sustentabilidade como matriz principiológica do 

sistema jurídico brasileiro, pois está na formação de meios eficazes de preservação 

dos recursos naturais, os quais garantem a existência da vida terrena, para as 

gerações atuais e futuras.  Isso mesmo tendo-se em conta que a crise ambiental 

                                            
102 VEIGA, José Eli da. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. São Paulo: Editora 

SENAC, 2012, p. 67/68. 
103 BRASIL, Constituição da Republica Federativa do Brasil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acessado em março de 2013. 
Artigo 5º, parágrafo 3º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
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vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)§ 3º Os 
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais.  

     Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
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está de tal forma grave que qualquer atitude torna-se emergencial para a saída 

dessa situação ambiental global.   

Seguindo-se a ideia de que a sustentabilidade é o assunto da vez na área 

jurídica, econômica, social, política, ambiental, tem-se a sua caracterização mais 

acentuada ao conteúdo do meio ambiente, o qual busca resguardar, preservar o 

patrimônio natural, buscando o equilíbrio dos recursos naturais para as gerações 

futuras. Mas, isso é apenas uma caracterização primária, pois, como já fora 

anunciado, o meio ambiente é apenas um de seus alicerces fundamentais, sendo a 

sustentabilidade um primado constitucional abrangente, estando inserida como um 

princípio base de toda ordem jurídica. Nessa esfera informativa, acentua Saulo de 

Oliveira Pinto Coelho: 

Neste contexto insere-se a sustentabilidade, como princípio constitucional 
basilar de todo o ordenamento jurídico, por ser necessária para a 
continuidade e progresso da sociedade em termos humanitários. 
Destarte, a sustentabilidade é uma ideia inserida em toda a legislação, 
como noção principiológica que orienta as normas jurídicas104.  

Com isso concorda Saulo de Oliveira Pinto Coelho, ao conceituar ou 

compreender a sustentabilidade como um princípio constitucional, por meio de um 

viés econômico, social e ambiental – interdisciplinar –, dizendo ser essa uma tarefa 

da teoria jurídica contemporânea. Assim perfaz suas palavras:  

[...] Partindo da Constituição Federal e irradiando-se por todo o 
ordenamento jurídico infraconstitucional, a sustentabilidade como 
princípio constitucional possui uma estruturação fundamentalmente 
interdisciplinar e transdiciplinar.  

Compreender a sustentabilidade como um princípio constitucional não 
somente ambiental, mas também como princípio constitucional 
interdisciplinar, social, empresarial, administrativo e econômico, constitui 
uma importante tarefa da dogmática jurídica contemporânea, em busca 
da efetividade das idéias que gravitam no entorno da solidariedade e da 
dignidade como balizas do Estado Democrático de Direito. Nesse 

                                            
104 COELHO, Saulo de Oliveira Pinto; ARAÚJO, André Fabiano Guimarães de. A sustentabilidade 

como princípio constitucional sistêmico e sua relevância na efetivação interdisciplinar da 
ordem constitucional econômica e social: para além do ambientalismo e do 
desenvolvimentismo. Revista da Faculdade de Direito de Uberlândia, v. 39:261-291, de 2011. 
Disponível em: http://www.revista.fadir.ufu.br/viewissue.php?id=7. Acessado em agosto de 2012, 
p. 281. 
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sentindo, busca-se evidenciar a sustentabilidade em seu caráter 
sistêmico-constitucional, o que implica uma compreensão interdisciplinar 
desse princípio basilar não somente no viés ambiental, mas também na 
perspectiva econômico-empresarial e social, numa visão que se quer 
integrada e integrativa desses âmbitos, quando alçados ao plano 
constitucional105.  

A sua acepção principiológica traduz sua importância para um 

ordenamento jurídico, no qual há uma composição de normas e princípios, sendo 

estes a base fundamental dos direitos, sejam constitucionais, organizacionais, 

políticos, econômicos ou sociais.  

Essa caracterização de natureza principiológica reforça a abrangência 

desse elemento da sustentabilidade. O termo sustentabilidade, evidenciado como o 

termo da moda, é o lugar comum dos operadores jurídicos atuais, ao sustentar esse 

sistema interdisciplinar com alvo no direito constitucional fundamental do meio 

ambiente.  Tal direito possui estreita ligação com o princípio da dignidade da pessoa 

humana que, ao refletir para outras áreas diversas da jurídica, constatando uma 

bipolaridade entre ambiente/economia, ambiente/sociedade, concentra, cada vez 

mais, sua aplicação principiológica ampliada na ordem constitucional democrática.  

Segundo Edis Milaré, a sustentabilidade perfectibiliza-se sob os aspectos 

sociais, econômicos, políticos, tecnológicos e jurídicos. Na esfera jurídica, tem-se a 

intenção de enquadra-lá como um princípio base do ordenamento jurídico, motivo 

pelo qual tem uma estreita relação tutelar com o direito ao meio ambiente, ao 

primado da preservação dos bens naturais que possibilitam a sobrevivência digna e 

equilibrada dos seres humanos106. 

Nos ensinamentos de Hans Kelsen quanto à natureza jurídica da ciência 

do direito, apontando para o ser e para o dever ser, resguarda-se à sustentabilidade 

                                            
105 COELHO, Saulo de Oliveira Pinto; ARAÚJO, André Fabiano Guimarães de. A sustentabilidade 

como princípio constitucional sistêmico e sua relevância na efetivação interdisciplinar da 
ordem constitucional econômica e social: para além do ambientalismo e do 
desenvolvimentismo. Revista da Faculdade de Direito de Uberlândia, v. 39:261-291, de 2011. 
Disponível em: http://www.revista.fadir.ufu.br/viewissue.php?id=7. Acessado em agosto de 2012, 
p. 263. 

106 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 70. 



69 

 

um primado a ser aderido pelo conjunto societário individual, nacional e 

transnacional, com base principiológica interdisciplinar quanto às diversas áreas que 

comportam a organização do Estado Social107.  

Na intenção de afirmar a sustentabilidade como base principiológica do 

ordenamento jurídico, afere-se essa forma de pensar a uma ligação direta ao 

princípio da dignidade da pessoa humana. O ato humano de degradação em relação 

ao bem fundamental meio ambiente reflete um agir desumano, não digno de 

existência, pois sem as mínimas condições que propiciam uma vida digna, 

compromete a vivência da história terrena planetária108. 

Tal conjuntura da sustentabilidade é a que se tem a pretensão de 

contextualizar como um fenômeno infausto do desenvolvimento sustentável e, ainda, 

como um aporte à sua principiologia fundamental.   

A sustentabilidade é uma construção jurídica principiológica, 

normatizadora dos aspectos legais que regulamentam os direitos essenciais para o 

ser humano. Juarez Freitas aduz que não é uma norma vaga, ou uma simples 

normas, mas, sim, “a universalização concreta e eficaz do respeito às condições 

multidimensionais da vida de qualidade, com o pronunciado resguardo do direito ao 

futuro”.  

Conforme já exposto, a conceituação do princípio da sustentabilidade no 

sentido de firmar sua concepção principiológica interdisciplinar, a qual abrange 

várias áreas como a social, a jurídica, a econômica, é uma tarefa normativa de 

dogmática jurídica contemporânea.  E isso se faz com respaldo jurídico nos ditames 

da solidariedade e da base essencial de todo ordenamento jurídico, o princípio da 

                                            
107 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Batista Machado. 6 ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998.   
108 Nessa linha de raciocínio preceitua Ingo Sarlet: temos por dignidade da pessoa humana a 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 
para uma vida saudável, alem de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. SARLET, 
Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 
1988. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2001, p. 109/110. 
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dignidade da pessoa humana, formalizando as balizas do Estado Democrático de 

Direito109.    

Diante do contexto social, na qual está inserido o direito fundamental à 

livre iniciativa, e, em contraponto, o direito fundamental ao meio ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado, o princípio da sustentabilidade revestiria o efeito jurídico 

da ponderação entre princípios constitucionais. Um alicerce que normatiza as 

relações que refletem a sua importância diante do quatro social no qual o consumo e 

a produção ressaltam os ditames e regramentos possíveis para tanto, decorrendo-

se, assim, a violenta degradação ambiental.  

A sustentabilidade é constituída por uma base tripé: a econômica, a social 

e a ambiental, sendo uma caracterização comparável ao conceito dado pelo 

Relatório Brundtland quando ao desenvolvimento sustentável.  

O desenvolvimento, ao incorporar a adjetivação de sustentável, denota 

uma das formas de progresso, seja ele incorporando à conceituação de conter a 

tripla dimensão, ou as demais. O que enseja a essencialidade é que todo ato 

humano tendente ao crescimento sustentável deve ser economicamente viável, 

politicamente adequado, socialmente justo, culturalmente aceito e ecologicamente 

correto. 

A sustentabilidade deve ser compreendida como a garantia do bem-estar 

social, a qual é atingida quando a situação de vida de um indivíduo melhora em nível 

considerável. Porém, essa melhora não deve recair sobre as condições de outros 

indivíduos e nem mesmo na utilização ilimitada por recursos naturais. Saulo de 

Oliveira Coelho e André Guimarães de Araujo, na análise jurídica, ao conceituar a 

ciência do direito, indica como um dos seus objetivos promover a solidariedade 

                                            
109 COELHO, Saulo de Oliveira Pinto; ARAÚJO, André Fabiano Guimarães de. A Sustentabilidade 

como princípio constitucional sistêmico e sua relevância na efetivação interdisciplinar da 
ordem constitucional econômica e social: para além do ambientalismo e do 
desenvolvimento. Revista da Faculdade de Direito de Uberlândia. V. 39: 261-291, 2011. 
Disponível em: http://www.revista.fadir.ufu.br/viewissue.php?id=7. Acessado em dezembro de 
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social. Sob este contexto, do social, do jurídico, do político, está a estrutura de ser 

solidário, fato este intrínseco ao fundamento da sustentabilidade110.  

Esse fenômeno volta seus olhos, seu atuar, suas preocupações para o 

bem-estar social, tentando promover o equilíbrio do complexo convívio social. “A 

eficácia da jurisdição possibilita menor distanciamento entre sociedade e Direito, 

entre a vivência cotidiana e o Direito declarado”. Nesse sentido, a importância 

principiológica da sustentabilidade no contexto normativo, como guia da promoção e 

da garantia da vida com qualidade, com plena dignidade que, por meio da ciência 

jurídica, por suas normas e princípios, como o instrumento eficaz, garantidor do 

desenvolvimento humano111.  

De forma sucinta e clara, referem-se os autores supramencionados à 

forma principiológica da sustentabilidade:  

As normas têm a função precípua de estabelecer as condutas 
consideradas adequadas para a harmonia das relações sociais. Neste 
contexto insere-se a sustentabilidade, como princípio constitucional 
basilar de tido o ordenamento jurídico, por ser necessária para a 
continuidade e progresso da sociedade em termos humanitários. 
Destarte, a sustentabilidade é uma ideia que está inserida em toda a 
legislação, como noção principiológica que orienta as normas jurídicas112.  

É nessa esfera da sustentabilidade que o legislador constitucional 

originário inseriu o modelo de Estado pretendido, no desenvolvimento com alcance 
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como princípio constitucional sistêmico e sua relevância na efetivação interdisciplinar da 
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na proteção dos direitos fundamentais, sendo o meio ambiente sadio e equilibrado e 

contínuo um dos elencados em tal rol.  

Normatizações estruturantes de um estado constitucional de direito, após 

transformações sociais e ambientais, traçam a sustentabilidade como um pilar da 

estrutura estatal. Esse contexto tem fundamento ao tratar-se de uma matéria que 

reflete o direito fundamental a um meio ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado, o qual deve ser preservado, no que tange aos recursos naturais, para as 

presentes e as futuras gerações, promover o equilíbrio do ecossistema, proteger a 

fauna e a flora, não degradando recurso finitos que são essenciais para a 

sobrevivência humana e animal no planeta terra.   

Segundo José Joaquim Canotilho, por meio dos ensinamentos de Peter 

Haberle, a sustentabilidade é um elemento estrutural típico do Estado, o que hoje se 

designa Estado Constitucional113. Segundo seus ensinamentos, tem-se a 

sustentabilidade como um princípio aberto, no qual não há soluções concretas, 

prontas, sendo um princípio que comportam interpretações e interpelações jurídicas 

para sua real formalização. 

Segundo Leonardo Boff, a sustentabilidade possui a seguinte 

conceituação: 

[…] o conjunto dos processos e ações que se destinam a manter a 
vitalidade e a integridade da Mãe Terra, a preservação de seus 
ecossistemas com todos os elementos físicos, químicos e ecológicos que 
possibilitam a existência e a reprodução da vida, o atendimento das 
necessidades da presente e das futuras gerações, e a continuidade, a 
expansão e a realização das potencialidades da civilização humana em 
suas várias expressões114. 

Em presença dessa conceituação do princípio da sustentabilidade, no que 

se refere à sua natureza aberta, leva-se a pensar que, diante das evoluções sociais, 

                                            
113 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Princípio da sustentabilidade como Princípio 

estruturante do Direito Constitucional. Revista de Estudos Politécnico, 2010, Vol. VIII, n. 13, 
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novas diretivas ou perspectivas sociais foram impostas ao meio social, tendo uma 

conotação de parâmetro para as novas interpretações e aplicações do Direito.  

No contexto da sustentabilidade como um princípio, como diretriz à 

conservação de recursos vitais para as presentes e as futuras gerações, caracteriza-

se como um primado fundamental para os ordenamentos jurídicos, principalmente 

nos países desenvolvidos, os quais, na sua maioria, entrelaçam o crescimento 

econômico com a degradação do espaço florestal.  

Muitos países desenvolvidos utilizam-se de seus meios e de recursos 

ecológicos para firmar o seu desenvolvimento. O ser humano, ao pensar em 

crescimento, nessa realidade capitalista, acredita no costume de consumir, acumular 

riquezas, sem observar o que, realmente, lhe promove o desenvolvimento, 

eliminando a concepção de, tão somente, acumular capital.  

Sob um contexto geral, a sustentabilidade é a preservação dos sistemas 

ambientais, permitindo uma qualidade de vida para futuras gerações. Carlos 

Eduardo Lessa Brandão articula uma ideia do que vem a ser sustentabilidade: 

A ideia de sustentabilidade está embutida na noção de renda, que é 
momento máximo que uma sociedade pode consumir em um ano e ainda 
continuar com a possibilidade de consumir o mesmo montante no ano 
seguinte - deixando intacta a corresponde capacidade de produzir e 
consumir. A capacidade de produzir, por sua vez, está relacionada à 
noção de capital, normalmente associado àquele construído pelo homem, 
que, na verdade, depende de duas outras formas de capital: o natural, 
fonte de matéria e energia e que também gera serviços ambientais, e o 
social, relacionado à qualidade das relações entre pessoas e grupos115.  

De suma importância essa forma principiológica direcionada à 

sustentabilidade. De forma não exaustiva, tem-se a intenção de demonstrar tal 

classificação, com o significado que traduz este termo princípio. A palavra princípio 

advém do latim “principium”, que significa a origem, o início das coisas. Nada mais 

concreto do que essa afirmação. O princípio da sustentabilidade adentra no sistema 

normativo como o início da conscientização normativa e também humana, ou seja, 
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traduzem-se pela norma os atos humanos. Deve haver a perfectibilização dos 

efeitos normativos ou legais entre este primado e as ações humanas.  

Não só nas ações humanas deve haver o reflexo, os efeitos desse 

princípio. Mas, o conceito linear de princípio deve servir de inspiração jurídica 

fundamental para a edição de leis infraconstitucionais.  

Partindo-se para outra análise, os princípios, como espécie do gênero 

norma, são idealizadores dos fundamentos legais objetivos, do dever-ser. Paulo 

Bonavides declara que “os princípios, nesta perspectiva, são verdades objetivas, 

nem sempre pertencentes ao mundo do ser, senão do dever-ser, na qualidade de 

normas jurídicas, dotadas de vigência, validade e obrigatoriedade116”.  

José Joaquim Canotilho alega que não é uma função simples a 

conceituação do princípio da sustentabilidade. Assim aduz:  

Alguns autores consideram-no como um “conceito de moda e em moda” 
favorecedor de ocultações ideológicas (era e é a tese de muitos 
neoconservadores norte-americanos). Outros rotulam-no de “conceito 
holístico” inteiramente assente em conceitos também holísticos como são 
os da globalização, integração, justiça, intergeracional, participação, 
equidade, geracional. Outros ainda vêem nele um “conceito-chave”, um 
“conceito represa” que, à semelhança do princípio do Estado de direito e 
do princípio democrático, pressupõem operações metódicas de 
optimização e de concretização117.  

Seguindo para a análise formal da sustentabilidade, a mesma tem sua 

preocupação com a historicidade de um desenvolvimento insustentável, a intensiva 

degradação do meio ambiente pelas intervenções humanas sob o fundamento de 

progresso. Havendo essa insustentabilidade social, gerações futuras terão precárias 

condições de subsistência no planeta.  

O crescimento exacerbado da população, a poluição das águas, da terra 

e do ar e a intensa utilização de recursos não renováveis causariam a destruição de 
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meios naturais, ainda que em sua maioria escassos, essenciais para a sobrevivência 

humana118.   

Todo progresso, da forma com que vem sendo conduzido, atingindo o 

ecossistema de forma ilimitada, provoca uma preocupação com a vida no planeta 

Terra. Nessa linha de pensamento, seguindo os autores Agostinho Oli Koppe 

Pereira, Cleide Calgaro e Henrique Mioranza K. Pereira, o progresso é um fato 

importante para a sociedade para que decorra o crescimento econômico, o mesmo 

possui um viés, é um intenso meio degradante dos recursos naturais119. Enquanto 

não houver uma mudança de pensamento, de ação humana para expectativas de 

progresso, não haverá um desenvolvimento sadio para o meio ambiente. Na 

agressão da flora e da fauna, com o aquecimento global “batendo em nossas 

janelas”, há que se criar um pensamento crítico quanto à forma de progresso, o qual 

tem sua transparência no consumismo exacerbado, deixando as primazias vitais do 

ser humano como uma consequência futura do ato de consumir cada vez mais.  

É por meio do desenvolvimento sustentável que poderá haver a 

conciliação entre o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente. Os 

mesmo autores supracitados afirmam que as bases ecológicas estabelecem uma 

realidade de insustentabilidade. Assim dispõem:  

A questão ecológica não se esgota na necessidade de ofertar novas 
bases ecológicas aos processos produtivos, de inovar tecnologias para 
reciclar os resíduos contaminados, de incorporar normas ecológicas aos 
agentes econômicos, ou mesmo de valorizar o patrimônio de recursos, 
não só naturais, como também culturais, para que se possa chegar a um 
desenvolvimento sustentável em harmonia com a natureza. O 
desenvolvimento sustentável busca uma maneira para conciliar o 
desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente, alem de 
buscar o fim da pobreza no mundo120.  
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A busca pelo bem-estar social, por uma vida equilibrada quanto aos 

meios naturais essenciais para a sobrevivência humana, atinge-se, assim, um 

equilíbrio sustentável de progresso. O ser humano tenderá, diante de suas atitudes, 

a abolir atos que condigam com a insustentabilidade, a mudar seus padrões de 

consumo, ou até mesmo a forma de crescimento.  Na base de progresso não estão 

tão somente o acúmulo de riqueza ou de produtos produzidos por meio da vasta 

agressão ao meio ecológico.  

A sustentabilidade é uma conjugação de fatores, quais sejam: meio 

ambiente, tecnologia e progresso121. O meio ambiente como fonte dos recursos 

finitos necessários ao desenvolvimento social; a tecnologia voltada para a destreza 

da criação de meios que obstem a escassez de recursos não renováveis, garantindo 

a infinita prosperidade quanto aos anseios naturais eficazes para o progresso 

humano, de forma sustentável, ou seja, garantindo a existência de recursos vitais ás 

gerações atuais e futuras. Compõem um sentimento de esperança para sociedades 

globais presentes e futuras122. 

1.8 A SUSTENTABILIDADE A PARTIR DA CONFERÊNCIA DE 

JONESBURGO 1972; DA ECO 92; DA CARTA DA TERRA E DA RIO + 20.  

Com os antecedentes da Revolução Industrial do século XVIII, aliados à 

grande interferência do homem ao meio ambiente, por meio da exploração e da 

extração de recursos naturais, sem perceber que os mesmos possuem natureza de 

recursos limitados para a prosperidade da vida humana. A espécie humana não se 

continha em detrimento dessa possibilidade de escassez natural. 
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A relação homem e meio ambiente perfaz-se por meio de um sistema 

jurídico. O direito é uma ciência que visa a regulamentar as relações humanas, bem 

como humanas e ambientais. Ao pensar que a natureza está ao seu dispor, de 

forma ilimitada, o ser humano chega a refutar o direito à vida. Não é o meio natural 

que está em extinção, pois esse decorre de transformações próprias; o quê está em 

plena extinção é a existência humana quando age de forma destrutiva dos recursos 

naturais.  

O ser humano, ao degradar o meio natural, acaba acelerando as formas 

destrutivas da vida humana. Na preocupação em preservar o meio que garante a 

subsistência – o meio ambiente –, várias conferências mundiais foram realizadas, 

reunindo milhares de pessoas com a intenção de unificar forças e direções, com um 

fim global único: a preservação do meio ambiente.  

A sustentabilidade adentra no contexto da globalização anunciando uma 

inquietação à crise ambiental, pois, diante da irracionalidade do crescimento 

econômico, o qual ofusca o meio natural, deve ressaltar a preocupação humana com 

uma reconstrução da ordem econômica por meio da sustentabilidade ecológica123. 

A energia pressuposta na crise ambiental fez com que a matéria do direito 

ambiental fosse discutida, analisada e difundida por diversas Conferências para com 

o fim único de preservar a base ambiental. Isso proporciona, além da vida humana, 

a própria qualidade de sobrevivência.  

Enrique Leff, ao pronunciar a importância dessa consciência, direciona 

para a proteção ambiental declarando que: 

Na percepção dessa crise ecológica foi sendo configurado um conceito de 
meio ambiente como uma nova visão do desenvolvimento humano, que 
reintegra os valores e potenciais da natureza, as externalidade sociais, os 
saberes subjugados e a complexidade do mundo negados pela 
racionalidade mecanicista, simplificadora, unidimensional e fragmentadora 
que conduziu o processo de modernização. O ambiente emerge como um 
saber reintegrador da diversidade, de novos valores éticos e estéticos e 
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Petrópolis: Vozes, 2012, p. 15. 
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dos potenciais sinergéticos gerados pela articulação de processos 
ecológicos, tecnológicos e culturais. Portanto, a degradação ambiental se 
manifesta como sintoma de uma crise de civilização, marcada pelo 
modelo de modernidade regido pelo predomínio do desenvolvimento da 
razão tecnológica sobre a organização da natureza124.  

Quando se tem a intenção de estudar, de desenvolver o tema da 

sustentabilidade, parte-se do princípio que, diante da irracionalidade dos modos de 

produção e de consumo pós-industrial, a população mundial encontra-se em um 

estágio de insustentabilidade.  

O século XX foi marcado pelo desenvolvimento marcante das mais 

diversas tecnologias e pelo nascer da globalização, em torno da busca de uma nova 

ordem social. Já no século XXI, a questão ambiental, diante do seu quadro 

degradante, é um fato que atende aos interesses globais, mesmo que diante de um 

pensar utópico, pois a crise ambiental é uma realidade viva, emergente que desafia 

os seres humanos quanto à possível limitação de mais degradação, pois sua 

recuperação está longe de acontecer125.  

Na preocupação do planeta e da vida humana “não seria mais possível 

manter o planeta e a vida humana em uma situação de aumento populacional 

progressivo, uso indiscriminado da base de recursos naturais para o processo de 

industrialização e do crescimento econômico126”. Isso faz com que propulsione o 

estudo, as formas de combater o irracionalismo humano frente aos pressupostos da 

sustentabilidade.  

A poluição do ar, da água e do solo e a degradação dos recursos naturais 

diante da forma de crescimento econômico e do processo de industrialização 

predatória – que estavam trazendo resultados desastrosos para o Planeta –, fizeram 

com que diversos países se reunissem para discutir os problemas mais emergentes 

                                            
124LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 9.ed. 

Petrópolis: Vozes, 2012, p. 17. 
125 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. São Paulo: Editora dos  Revista dos Tribunais, 2013, p. 

1528. 
126 IRVING, Marta de Azevedo; OLIVEIRA, Elizabeth. Sustentabilidade e transformação social. Rio 

de Janeiro: SENAC, 2012, p. 21. 
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em questão ambiental que alcançavam dimensões globais, preocupando a própria 

existência humana no Planeta Terra127. 

O ato de desenvolvimento tem uma interferência incisiva para com a base 

ecológica. O desenvolvimento e a preservação do meio ambiente devem ter a 

mesma direção, o mesmo sincronismo. A sociedade civil tem que primar pelo 

desenvolvimento, sendo este de uma forma sustentável, procurando amenizar 

qualquer agressão aos recursos naturais.  

Na fase da globalização, o ato de crescimento está calcado em produzir e 

consumir, em grande quantidade, os recursos naturais, dos quais resultarão dejetos 

que contaminam a água, o solo, a atmosfera, atingindo a vida animal e 

comprometendo a existência humana. Essa forma de crescimento tem que 

modificar, caso contrário, a escassez dos recursos naturais será uma realidade. 

Diante dessa perspectiva, começou-se a pensar que o desenvolvimento é 

indispensável e inevitável, porém, deve-se adequar ao conceito a forma de ser 

sustentável. Sob esse contexto, na década de 60, o Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts enviou ao Clube de Roma um relatório que continha declarações, 

preocupações com o estado atual do meio ambiente e com a existência da vida 

humana.  

Movimentos sociais marcados por fatos históricos elevaram a questão 

ambiental como fonte de desenvolvimento racional, sustentado. Nos anos 60, o 

mundo tomava ciência dos acontecimentos norte-americano quanto à luta pelos 

direitos civis; dos acontecimentos da Guerra do Vietnã e da inserção de novos 

modelos de comportamento civil.  

Essas inquietações ambientais, nesses momentos históricos, foram 

marcados em alguns países mais “ricos” do Ocidente, sendo marcada por 

acontecimentos ambientais de grande proporção, tais como a intoxicação por 

mercúrio de um grupo de pescadores e suas famílias em Minamata/Japão e os 
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danos causados nas costas inglesas e francesas pelo naufrágio do petroleiro Torre 

Canyon128.  

Tais fatos históricos estavam causando a degradação ao meio ambiente 

natural, bem como social, ou seja, eram fatos que atingiam a normalidade da vida 

das pessoas com alto poder aquisitivo, porém, com caráter destrutivo quanto ao 

meio natural em que habitavam.  Isso fez com que a sociedade civil, política, 

científica, enfim, várias pessoas, de todas as áreas, concentrassem forças para 

formalizar metas que amenizassem essa situação alarmante.   

A questão ambiental está noticiada como um dos grandes temas 

mundiais, tendo em vista a forma de desenvolvimento social e econômico. A análise 

da base ambiental, a partir da Revolução Industrial, obteve diversas ramificações 

alcançando as áreas políticas, econômicas e sociais. Assim feito, há marcos que 

iniciam para o pensamento transdiciplinar, as Conferências de Estocolmo, Rio de 

Janeiro e Joanesburgo.  

1.8.1 Conferência de Estocolmo 

Diante da preocupação com a vida humana e planetária, a cúpula das 

Nações Unidas, aliada a Estados, realizou a primeira Conferência sobre o Homem e 

o Meio Ambiente, a qual ocorreu nos dias 05 a 16 de junho de 1972, na capital 

sueca, Estocolmo.  

A crise ambiental, consequência do crescimento econômico irracional 

calcado no sistema de produção e do consumo em grande escala, fez com que 

certos países pensassem em alternativas e soluções imediatas e eficazes quanto à 

matéria ambiental. Nesse sentido, Sidney Guerra dispõe que “a emergência de 

múltiplos problemas ambientais cria graves prejuízos para o desenvolvimento do 

                                            
128 SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes. Meio Ambiente X Desenvolvimento Sustentável: à 

Procura da concretização do Princípio da precaução para a Conscientização Ambiental. 
Novos Estudos Jurídicos – v.9 – n.1 – p.23-44, jan/abr.2004. Disponível em: 
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/355/299. Acessado dia 10 de janeiro de 
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indivíduo, devendo ser coordenados esforços em prol da criação de uma verdadeira 

cultura de preservação do ambiente129”. 

No final da década de 60, aumenta a conscientização mundial quanto à 

escassez de recursos naturais devido à degradação do meio ambiente. Com a 

realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Homem 

internacionalizou a matéria ambiental, em virtude de que a ação humana, no que diz 

respeito ao meio natural, desprende atos que geram consequências globais, das 

quais, muitas vezes, diante do irracionalismo e do individualismo, tornam essas 

ações práticas devastadoras aos recursos naturais disponíveis. Os danos podem ser 

imensos e irreparáveis à terra, comprometendo a existência humana130. 

O descontentamento, a preocupação do sistema de desenvolvimento 

global – capitalismo – atingindo de forma enfurecedora o meio ambiente, fez nascer 

a inquietação do centro de interesses das Nações Unidas (ONU). Assim sendo, foi 

convocada uma Conferência, na qual reuniu a cúpula dos estados para que 

formalizassem princípios, métodos que amenizassem a situação devastadora do 

meio ambiente. Na capital sueca, em 1972, obteve-se o marco inicial da inquietação 

ambiental e o entusiasmo para o que seria o desenvolvimento sustentável131.  

Um evento de impacto global em razão da seriedade e do 

comprometimento que os estados assumiram diante da crise ambiental. A 

Conferência de Estocolmo resultou em um documento chamado Declaração de 

Estocolmo, o qual continha 26 princípios visando a uma nova forma de 

desenvolvimento132.  

                                            
129 GUERRA, Sidney. Desenvolvimento sustentável nas três grandes conferências internacionais do 

meio ambiente da ONU: O grande desafio no plano internacional. Eduardo B.Gomes e Bettina 
Bulzico (Org.) Sustentabilidade, Desenvolvimento e Democracia. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 71. 

130 GUERRA, Sidney. Desenvolvimento sustentável nas três grandes conferências internacionais do 
meio ambiente da ONU: O grande desafio no plano internacional. Eduardo B.Gomes e Bettina 
Bulzico (Org.) Sustentabilidade, Desenvolvimento e Democracia. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 76. 

131 IRVING, Marta de Azevedo; OLIVEIRA, Elizabeth. Sustentabilidade e transformação social. Rio 
de Janeiro: SENAC, 2012, p. 22.  

132 IRVING, Marta de Azevedo; OLIVEIRA, Elizabeth. Sustentabilidade e transformação social. Rio 
de Janeiro: SENAC, 2012, p. 22. 
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Nessa conferência estiveram presentes 113 países e centenas de 

organizações não governamentais, e somente dois chefes de Estados estiveram 

presentes; Olaf Palme, da Suécia e Indira Gandhi, da Índia133. Quanto a esse 

documento, Nilton Flores assegura: 

A declaração emanada da Conferência de Estocolmo foi de grande 
importância, em razão dos vários princípios que consagrou em matéria 
ambiental, a saber: o direito soberano dos Estados em explorarem seus 
próprios recursos de acordo com sua política ambiental, a troca de 
informações, a cooperação internacional, a noção de meio ambiente 
humano deveria compreender tanto o meio ambiente natural como o 
artificial, como fundamental para o desenvolvimento pleno da pessoa 
humana134.  

Por meio dessa conferência, estavam lançados, de forma global, os 

pressupostos de um desenvolvimento sustentável, por meio de um conceito político, 

social, econômico e ambiental. Uma preocupação global quanto a uma nova forma 

de desenvolvimento, com anseios de vida humana presente e futura, na tentativa de 

equilibrar o ato de crescer, prosperar de forma sustentada, sem comprometer e 

destruir fontes de vidas naturais. 

As maiores conquistas da Conferência de Estocolmo foram a importância 

do tema do direito ao meio ambiente para a maioria dos países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento; as futuras negociações na esfera ambiental entre os estados com 

o objetivo de preservação do meio ambiente; a criação do PNUMA – Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente; a iniciativa de estados em criar órgãos 

nacionais com o objetivo da preservação ambiental; o fortalecimento das 

organizações não governamentais e a principal, trazer a população civil para agir, 

pensar e trabalhar em prol da preservação do meio ambiente. 

Uma maneira internacional de enfrentar a crise ambiental: considerar 

esse problema como um enigma de todos os Estados. É uma mudança de 

paradigma, pois a soberania dos estados abre lacunas para normatizar um direito 
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Millennium, 2012, p. 25. 
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considerado transnacional. Com a promulgação de Protocolos, de Convenções e de 

Conferências, internacionaliza-se a matéria ambiental, diante de sua importância 

para a existência humana.  

1.8.2 Relatório Brundtland 

Após a Conferência de Estocolmo, foi produzido um documento 

denominado Relatório Brundtland, o qual teve origem em uma colação realizada em 

1983, que teve ascendência na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, com formalização no ano de 1987. Essa Comissão foi criada 

(1983) com o objetivo de avaliar a questão após 10 anos da Conferência de 

Estocolmo e de promover atos que formalizassem as discussões originárias de 

1972.  

Em seu contexto, podem-se anunciar características marcantes, das 

quais resultaram novos enfoques ambientais e, principalmente, conceituação do que 

vem a ser o desenvolvimento sustentável, objetivando o equilíbrio sobre três pilares: 

as dimensão sociais, econômicas e ambientais.  

Naquele ato, foi declarada uma nova atuação de progresso social 

interligada com a noção de crescimento econômico e social em harmonia com os 

objetivos sociais, econômicos e ambientais. Um documento que vem reafirmar a 

crítica quanto à forma de desenvolvimento dos países desenvolvidos e a sua 

recepção aos países em desenvolvimento, ato que causa preocupações, pois, 

conforme verificado, a situação do ato de progresso degradava cada vez mais os 

recursos naturais disponíveis ao meio natural.  

Esse documento é de suma importância para a história ambiental, uma 

vez que, pela primeira vez, em um documento oficial, é declarado o que vem a ser o 

desenvolvimento sustentável, por meio da seguinte redação: “desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades.” 

Além dessa conceituação do que seria desenvolvimento sustentável, o Relatório 



84 

 

conjuga o conceito dos três pilares desse desenvolvimento, quais sejam, 

desenvolvimento econômico, equidade social e proteção ambiental135.  

Compondo o quadro social, um fator humano considerado causador da 

degradação do meio ambiente: a pobreza. Segundo o Relatório, a “pobreza reduz a 

capacidade das pessoas de usar recursos de uma maneira sustentável, ela 

intensifica a pressão sobre o meio ambiente”. 

O crescimento acelerado desvirtua a noção de desenvolvimento 

sustentável. Nas fundamentações desse Relatório, há intenção de promover o 

desenvolvimento, de crescimento, porém, com outros propósitos, com qualidade de 

vida, contendo os desastres ambientais para as futuras gerações. Segundo Sergio 

Ferraz de Lima, “a preocupação com o meio ambiente é incorporada pelo conceito 

de desenvolvimento, validando a denominação desenvolvimento sustentável136”. 

Ainda aduz que “essa ação possibilitou a convivência de dois extremos, o 

crescimento econômico, que elimina a pobreza e, portanto, estaria preservando 

também a natureza, ou seja, o meio ambiente137”.   

Nos seus estudos, Ricardo Stanziola afirma quanto a este Relatório que o 

mesmo “forneceu o roteiro para o mundo organizar o debate sobre o 

desenvolvimento em novas instituições, princípios e programas de ações que 

promovessem a convergência dos três pilares do desenvolvimento sustentável138”. 

Esse documento foi traduzido para a língua portuguesa como Nosso Futuro Comum, 
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obtendo como intitulação a base para a realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente de Desenvolvimento no Rio de Janeiro no ano de 

1992, sendo conhecido como Cúpula da Terra, Rio-92 e ECO-92139.  

Esse Relatório aponta a necessidade de uma nova relação entre o ser 

humano e o meio ecológico, e demonstra haver uma incompatibilidade entre o 

desenvolvimento sustentável e os patrões de produção e consumo. Não se firma a 

noção de paralisar o crescimento econômico, mas de criar um novo valor entre as 

questões envolvidas a essa forma de progresso, questões ambientais e sociais. 

Várias medidas de proteção à própria existência humana foram tomadas, como, por 

exemplo, diminuição do consumo de energia, o desenvolvimento de tecnologias para 

o uso de fontes energéticas renováveis e o aumento da produção industrial com 

base em tecnologias ecologicamente adaptadas para a não degradação do meio 

ambiente140.  

O desenvolvimento sustentável tem por fundamento a busca pelo 

equilíbrio no crescimento sustentável e a proteção ao meio ecológico, servindo de 

primazia para a Conferência de 1992. No ano de 1988, a Assembleia Geral das 

Nações Unidas endossou o Relatório e, no mês de dezembro de 1989, foi aprovada 

a resolução número 44/228 que convocou a Conferência do Rio de Janeiro em 1992, 

a ECO 92141. 

1.8.3 Conferência Rio 92 – Eco 92. 

As Nações Unidas, com a finalidade de não encerrar os debates e os 

estudos, dando continuidade à discussão ambiental, convocou a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento no Rio de Janeiro, a 

qual teria sido realizada no mês de junho de 1992. (Leonardo Boff 34) 
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da sustentabilidade”. Disponível em: WWW.univali.br/periodicos. Acessado no dia 20 de janeiro 
de 2013, p. 53. 

140 Relatório Brundtland “Nosso Futuro Comum” – Definições e princípios. Disponível em: 
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p. 53. 



86 

 

A Conferência Rio 92 – Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento – foi realizada vinte anos após o Relatório Brundtland, 

o qual foi elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento presidida pela Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland. Essa Conferência, do ano de 1992, consagrou o debate em torno do 

meio ambiente.  

Nessa Conferência, reuniram-se 172 países, com a participação de 108 

Chefes de Estado ou Governo, estando presentes mais de 1400 organizações não 

governamentais e com o credenciamento de cerca de 10.000 jornalistas142. Como 

sede da Conferência, o Estado brasileiro não seria outro motivo que, a crescente 

devastação da floresta Amazônica. Um verdadeiro contrassenso, pois países 

desenvolvidos, em uma realidade insustentável por motivos da exacerbada forma de 

consumir, acumular riquezas, desconsiderando, totalmente, o fator ambiental. Para 

esses países considerados “ricos”, a maior “preocupação foi apoiar políticas 

rigorosas de controle da poluição, sem aludir à revisão de patrões de produção, de 

consumo e de estilo de vida143”.  

A Resolução 44/228, a qual anunciou o Rio de Janeiro como sede da 

Conferência, tem como base matriz 23 objetivos, divididos em quatro grupos. Lago 

dispõe a respeito: 

A Resolução relacionava vinte e três objetivos para a Conferência, 
dividido em quatro grupos. O primeiro concentrava-se nos temas relativos 
à identificação de estratégias regionais e globais, com vistas a 
restabelecer o equilíbrio do meio ambiente e evitar a contaminação de 
sua degradação no contexto do desenvolvimento econômico e social, e 
na questão do avanço do direito ambiental. O segundo reunia os objetivos 
associados à relação entre a degradação ambiental e o quadro 
econômico mundial, bem como à necessidade de recursos financeiros. O 
terceiro grupo incluía às questões de formação de recursos humanos, 
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educação ambiental, cooperação técnica e intercâmbio de informação. O 
quarto grupo, finalmente, abordava os aspectos institucionais pertinentes 
à execução das decisões da Conferência144.   

Sabendo-se das divergências travadas entre os países desenvolvidos e 

os países em desenvolvimento, a Conferência pugna pelo fortalecimento de alguns 

princípios da Conferência de Estocolmo, os quais resultaram no documento 

nominado de Declaração do Rio.  Tal documento anuncia princípios (no total 27 

princípios) que, quando favorecendo as posições dos países em desenvolvimento, 

reiteraram e reafirmaram o fato de os seres humanos estarem no centro das 

preocupações do desenvolvimento sustentável (princípio 1); a questão dos países 

adotarem suas políticas de exploração dos recursos naturais dispostos ao meio 

ambiente de suas fronteiras (princípio 2), o claro conhecimento ao direito ao 

desenvolvimento (princípio 3) e a existência de normas que são inaplicáveis em 

alguns países em detrimento de outros países (princípio 11), prevalecendo a 

responsabilidade comum, porém, diferenciada a cada país quanto ao progresso 

ambiental e ao desenvolvimento econômico e a prevalência para haver reduções de 

condutas, atos que tornam os países insustentáveis (princípios 7 e 8)145. 

Já quanto aos princípios que ressaltavam interesses dos países 

desenvolvidos, contidos na Declaração do Rio, Lago anuncia:  

Os países desenvolvidos, por sua vez, obtiveram a inclusão de diversos 
princípios que os favoreciam, ou que representavam importante passo na 
direção de suas prioridades, como o princípio de que a proteção 
ambiental deve constituir parte integrante do processo de 
desenvolvimento (princípio 4); o de que os Estados irão facilitar e 
estimular a conscientização e a participação popular (Princípio 10); o de 
que o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos 
Estados (Princípio 15); o de que seja efetuada avaliação do impacto 
ambiental (Princípio 17); e, finalmente, o de que seja fortalecido o papel 
das mulheres (Princípio 20). Os princípios que os países desenvolvidos 
mais se esforçaram em aprovar permitem, muitas vezes, sua utilização 
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como critérios a serem invocados para orientar ou justificar suas políticas 
de cooperação146.  

Quanto aos países em desenvolvimento, utilizaram dos recursos naturais 

disponíveis para agregarem acúmulo de capital como forma de crescimento, 

progresso econômico que gera falsa percepção.  

No que tange ao sistema capitalista, o desenvolvimento econômico é 

imprescindível, porém, deve atender aos mecanismos do desenvolvimento 

sustentável, tendo a consciência de preservar para garantir uma qualidade de vida 

para as gerações presentes e futuras.  

Diante desse cenário internacional, mundial, melhor falando, países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento começaram, após 20 anos da Conferência de 

Estocolmo, a formalizar e a materializar a visão global de desenvolvimento e 

proteção ao meio ambiente, fortalecendo os objetivos e os primados do 

desenvolvimento sustentável.  

O Relatório Brundtland foi um meio motivador à realização da Conferência 

realizada no Rio de Janeiro em 1992. A Conferência ECO 92 foi denominada, diante 

de sua relevância, como Cúpula da Terra, na qual foram produzidos e elaborados 

diversos documentos, tais como a Declaração de Princípios sobre Florestas, a 

Convenção sobre Biodiversidade Biológica, a Convenção sobre Mudanças 

climáticas, a Agenda 21 e a Declaração do Rio147.  

A Conferência do Rio 92 consagrou o conceito de desenvolvimento 

sustentável e contribuiu para a conscientização de que os danos ao meio ambiente 

eram, na sua maioria, de responsabilidade dos países desenvolvidos148. Ressaltou-

se a importância quanto ao reconhecimento dos países desenvolvidos receberem 

                                            
146 LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo. O Brasil e as três 

conferências ambientais das Nações Unidas. Brasília: Instituto Rio Branco, 2006, p. 83. 
147 GUERRA, Sidnei; GUERRA, Sérgio. Curso de Direito Ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2009, 

p. 53. 
148 LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo. O Brasil e as três 

Conferências ambientais das Nações Unidas. Disponível em: 
http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/0356.pdf. Acessado no dia 10 de fevereiro de 
2013, p. 30. 
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apoio financeiro e tecnológico para avançarem na direção do desenvolvimento 

sustentável, sendo sua premissa o progresso sustentável.  

Nos ensinamentos de Sergio Ferraz de Lima, a Conferência do Rio 92 

“simbolizou, pelo menos no papel, o alcance de um consenso mundial em torno do 

conceito básico de sustentabilidade149”.  

Diante da sua importância, dos seus efeitos de forma mundial, foram 

criados vários documentos que ressaltam sua autoridade para com os objetivos e 

princípios em defesa do desenvolvimento voltado para a preservação do meio 

ambiente. Dentre eles está a Agenda 21, a qual ressalta, em seus textos, as 

premissas para o desenvolvimento sustentável do século XXI. Seguindo o estudo de 

Ricardo Stanziola, cumpre citá-los:  

Documentos da Rio 92 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Possui 27 
princípios para guiar os países nas suas políticas de desenvolvimento 
sustentável. 

Declaração de Princípios sobre Florestas: Primeiro acordo global de 
respeito do manejo, da conservação e do desenvolvimento sustentável de 
todos os tipos de florestas. 

Agenda 21: Programa de transição para o desenvolvimento sustentável 
inspirado no Relatório Brundtland. Com 40 capítulos, tem sua execução 
monitorada pela Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável da ONU e 
serviu de base para a elaboração das Agendas 21 nacionais e locais150. 

Ainda, Ricardo Stanziola, aduz que: 

                                            
149 LIMA, Sergio Ferraz de. Introdução ao conceito de sustentabilidade, aplicabilidade e limites. 

Caderno da Escola de Negócios. Disponível em: 
http://apps.unibrasil.com.br/revista/index.php/negociosonline/article/viewFile/37/30. Acessado dia 
20 de janeiro de 2013, p. 12. 

150 VIEIRA, Ricardo Stanziola. Rio +20 – Conferência das nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento: Contexto, principais temas e expectativas em relação ao novo “direito 
da sustentabilidade”. Disponível em: WWW.univali.br/periodicos. Acessado no dia 20 de janeiro 
de 2013, p. 53. LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo. O Brasil e as três 
Conferências ambientais das Nações Unidas. Disponível em: 
http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/0356.pdf. Acessado no dia 10 de fevereiro de 
2013, p. 52/53. 
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Convenção-Quadro das nações Unidas sobre a Mudança do Clima 
(CQNUMC): Disponível para assinaturas na Eco- 92, vigora desde de 
março de 1994, reconhecendo que o sistema climático é um recurso 
compartilhado, cuja estabilidade pode ser afetada por atividades humanas 
– industriais, agrícolas e o desmatamento – que liberam dióxido de 
carbono e outros gases que aquecem o planeta Terra, os gases de efeito 
estufa.  

Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB): 
Aberta para assinatura na Rio 92. Começou a valer em dezembro de 
1993. Desde então, já foram aprovados dois protocolos à CDB – o de 
Cartagena, sobre Biossegurança, vigorando desde setembro de 2003; e o 
de Nagoya, adotado em outubro de 2010. O Protocolo de Nagoya institui 
princípios para o regime global de acesso a recursos genéticos e 
repartição de benefícios de sua utilização, um dos três objetivos centrais 
da CDB. Os outros dois são a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade. 

Convenção sobre Combate à Desertificação: Adotada em junho de 
1994, fruto de uma solicitação da Rio – 92 à Assembléia Geral da ONU, 
entrou em dezembro de 1996 e lida com desafios de superação da 
pobreza nas regiões áridas e semiáridas e medidas de controle da 
desertificação151.  

Conforme André Corrêa Lago, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento foi convocada para “elaborar estratégias e 

medidas para parar e reverter os efeitos da degradação ambiental no contexto dos 

crescentes esforços nacionais e internacionais para a promoção do desenvolvimento 

sustentável e ambientalmente adequado em todos os países152”. 

Após 20 anos da Conferência de Estocolmo, nasceu nos países 

desenvolvidos e nos países em desenvolvimento a importância da questão 

ambiental. Saindo das esferas do Poder, essa forma de preocupação passa para a 

                                            
151 VIEIRA, Ricardo Stanziola. Rio +20 – Conferência das nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento: Contexto, principais temas e expectativas em relação ao novo “direito 
da sustentabilidade”. Disponível em: WWW.univali.br/periodicos. Acessado no dia 20 de janeiro 
de 2013, p. 53. LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo. O Brasil e as três 
Conferências ambientais das Nações Unidas. Disponível em: 
http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/0356.pdf. Acessado no dia 10 de fevereiro de 
2013, p. 52/53. 

152 LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo. O Brasil e as três 
Conferências ambientais das Nações Unidas. Disponível em: 
http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/0356.pdf. Acessado no dia 10 de fevereiro de 
2013, p. 53. 
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sociedade civil, por meio da participação solidária em rever as atitudes humanas 

agressivas para com o meio ambiente. 

Centenas de países e de organizações não governamentais, milhares de 

pessoas concentradas, preocupadas em questionar alternativas para uma melhor 

qualidade de vida e da própria existência da vida terrena. Conclui-se, seguindo os 

ensinamentos de André Corrêa Lago, quanto à representação da Conferência do Rio 

para a história da defesa dos meios naturais, que a avaliação mais correta desse 

evento teria sido promulgada pela própria agenda da Cúpula de Joanesburgo: “não 

se deve questionar e nem corrigir o legado do Rio; deve-se melhorar e fortalecer os 

instrumentos que tornem possível a implementação mais efetiva de seus resultados” 
153. 

Segundo Leila Mariano, ao comparar as Conferências de 1972 e de 1992, 

muitos assuntos tratados no Rio de Janeiro não eram de conhecimento da 

Convenção de Estocolmo. E, mais: os assuntos da de 1972 eram tratados de forma 

isolada, não havendo uma consciência de interdependência nem de 

intergeracionais, as quais garantiriam às gerações futuras os recursos e meios que 

aderissem às gerações presentes154. Nasce, então, a consciência global para o 

desenvolvimento na forma sustentável.  

1.8.4 Joanesburgo – Cúpula Mundial Sobre Desenvolvimento 

Sustentável – 2002. 

Uma Conferência formalizada com a intenção de estabelecer um plano de 

implementação que acelerasse e fortalecesse a aplicação dos princípios aprovados 

na Rio 92.  

Denota-se que, do ano de 92 ao ano 2002, foram grandes as dificuldades 

para implementar as negociações declaradas e formalizadas na Conferência da Rio 

                                            
153 LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo. O Brasil e as três 

Conferências ambientais das Nações Unidas. Disponível em: 
http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/0356.pdf. Acessado no dia 10 de fevereiro de 
2013, p. 86. 

154 MARIANO, Leila. O Poder Judiciário e a Sustentabilidade.  Nilton César Flores (org.). A 
sustentabilidade ambiental e suas múltiplas faces. Campinas: Millennium, 2012, p. 27. 
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92. No ano de 2002, no cenário internacional, tendo em vista que os países que se 

mostravam preocupados com a questão ambiental e que se comprometeram com o 

desenvolvimento sustentável na Conferência do Rio 92 o fizeram muito mais por 

questões simbólicas do que práticas, realizou-se a Conferência de Joanesburgo, na 

África do Sul. 

Nessa Conferência, os Estados “reafirmaram o compromisso com o 

desenvolvimento sustentável e de construir uma sociedade global humanitária, 

equitativa e solidária155”, fato anunciado na Rio 92 e fortalecido nessa Conferência e, 

principalmente, a retomada das medidas adotadas no documento Agenda 21.  

Todavia, nas discussões e no implemento das ações relacionadas à 

preservação do meio ambiente, declarou-se uma Conferência que teria fracassado, 

pelo fato “de alguns Estados terem impedido a comunidade global de firmar 

compromissos para aumentar a cota de energia renováveis em todo o mundo e para 

fornecer serviços de energia limpa e de custo acessível156”. 

Apesar de haver fortes críticas, seguindo os estudos de Lago, houve um 

fortalecimento dos princípios e propósitos da Carta das Nações Unidas para o 

desenvolvimento dos povos e das metas e objetivos do progresso sustentável.  

Conforme anuncia Guerra, além desses fortalecimentos contidos nas 

Conferências e Documentos anteriores, a Conferência de Joanesburgo obteve 

avanços na área do conhecimento científico, do progresso tecnológico e o grande 

fortalecimento da legislação ambiental em diversos países, aflorando a solidariedade 

social, a participação do meio social nas questões protetivas do meio ambiente157.  

1.8.5 Conferência Rio + 20 

                                            
155 GUERRA, Sidney. Desenvolvimento sustentável nas três grandes conferências internacionais do 

meio ambiente da ONU: O grande desafio no plano internacional. Eduardo B.Gomes e Bettina 
Bulzico (Org.) Sustentabilidade, Desenvolvimento e Democracia. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 91. 

156 GUERRA, Sidney. Desenvolvimento sustentável nas três grandes conferências internacionais do 
meio ambiente da ONU: O grande desafio no plano internacional. Eduardo B.Gomes e Bettina 
Bulzico (Org.) Sustentabilidade, Desenvolvimento e Democracia. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 93. 

157 GUERRA, Sidney. Desenvolvimento sustentável nas três grandes conferências internacionais do 
meio ambiente da ONU: O grande desafio no plano internacional. Eduardo B.Gomes e Bettina 
Bulzico (Org.) Sustentabilidade, Desenvolvimento e Democracia. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 93. 
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Seguindo os assuntos ambientais como premissas fundamentais para a 

existência humana, no dia 24 de dezembro de 2009, a Assembleia Geral das 

Nações Unidas anunciou que o Rio de Janeiro, entre os dias 20 aos 22 de junho de 

2012, sediaria a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, denominada Rio+20.  

Seus fundamentos seriam reavaliar e firmar os compromissos com o 

desenvolvimento sustentável assumidos pelos militantes mundiais na ECO 92. Seu 

enfoque social estaria dirigido para os meios eficazes contra a pobreza e como 

conciliar o desenvolvimento com o meio ambiente.   

A relação entre meio ambiente e o comércio de produção ficou cada vez 

mais estreita nas últimas décadas do século XX. A escassez de recursos naturais e 

a degradação do meio ambiente fizeram países desenvolvidos e os em 

desenvolvimento reiniciar Conferências, reuniões que impulsionassem 

questionamentos sobre o desenvolvimento econômico que recai sobre o progresso 

social e ambiental.  

Os laços humanos e ambientais estão minguados. O fato do crescimento 

importa no decrescimento dos recursos ecológicos. Os países que concentram suas 

riquezas em produção e consumo não direcionam suas bases ideológicas para a 

preocupação ambiental. A sua inquietude repousa em aferir e produzir menos 

poluição, quando deveria atuar na modificação do modo de produção, de consumo e 

de estilo de vida158.  

Na intenção de amenizar os problemas ambientais, tem-se uma forma de 

“decrescer”, não significando apologia à recessão, à regressão.  “Ao contrário, visa 

justamente questionar as bases do atual modelo de “crescimento” que agride tanto o 

                                            
158 VIEIRA, Ricardo Stanziola. Rio +20 – Conferência das nações Unidas sobre o Meiom 

Ambiente e Desenvolvimento: Contexto, principais temas e expectativas em relação ao 
novo “direito da sustentabilidade”. Disponível em: WWW.univali.br/periodicos. Acessado no dia 
20 de janeiro de 2013, p. 52. 
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equilíbrio ecossistêmico, os bens difusos, como também a qualidade de vida e 

saúde da população159”.  

A Conferência obteve sua base de discussões em dois aspectos: a 

economia verde no contexto da erradicação da pobreza e no fortalecimento do 

desenvolvimento sustentável e o marco institucional do progresso sustentável. Seus 

objetivos foram direcionados para a discussão de sete áreas prioritárias: o trabalho 

humano decente, energias, cidades sustentáveis, alimentação segura e agricultura 

sustentável.  

Gabriel Ferrer Real, quanto ao tema da Rio +20 dispõe que: 

Os eixos da conferência serão em de encontrar o caminho para uma 
economia verde em o contexto da erradicação da pobreza e do 
desenvolvimento sustentável, e um marco institucional que favoreça a 
sustentabilidade, isto é, um novo modelo de governança. Paralelamente, 
a cimeira deve servir para garantir a renovação dos compromissos 
políticos com o desenvolvimento sustentável; avaliar os avanços para os 
objetivos lembrados a nível internacional e destacar os novos e 
emergentes desafios. Muita e complexa tarefa para tão pouco tempo160. 
(tradução livre) 

No mesmo contexto, Gabriel Real Ferre declarou que a realização dessa 

Conferência causou diversos sentimentos, tais como preocupação, temor e 

esperança. Quanto ao sentimento de preocupação, pelo fato de que todo ato 

internacional que procura amenizar, recuperar ou modificar culturas e costumes, sob 

a forma de encarar o desenvolvimento, a forma de proteger seus recursos naturais  

e de firmar a consciência social para o bem-estar da coletividade, tende a exaltar 

preocupações. Sentimento de temor tendo em vista que, quando há inserção no 
                                            
159 VIEIRA, Ricardo Stanziola. Rio +20 – Conferência das nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento: Contexto, principais temas e expectativas em relação ao novo “direito 
da sustentabilidade”. Disponível em: WWW.univali.br/periodicos. Acessado no dia 20 de janeiro 
de 2013, p. 52. 

160 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía 
¿Construimos juntos el futuro? Disponível em: www.univali.br/periódicos. Acessado dia 18 de 
Janeiro de 2013, p. 318. Los ejes de la Conferencia serán en de encontrar el camino hacia una 
economía verde en el contexto de la erradicación de la pobreza y del desarrollo sostenible, y un 
marco institucional que favorezca la sostenibilidad, es decir, un nuevo modelo de governanza. 
Paralelamente, la cumbre debe servir para garantizar la renovación de los compromisos políticos 
con el desarrollo sostenible; evaluar los avances hacia los objetivos acordados a nivel 
internacional y destacar los nuevos y emergentes desafíos. Mucha y compleja tarea para tan poco 
tiempo. 
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meio social de novos modelos de governança, os costumes devem ser alterados 

para haver a incorporação do modelo tanto pelo poder estatal, quanto pela 

sociedade civil. O sentimento de esperança lança-se ao fundamento da 

sustentabilidade, sendo esta o objetivo do desenvolvimento sustentável, na intenção 

de democratizar a economia, com o fim de que o progresso seja conduzido de forma 

a que beneficie a todos, e não somete uma pequena parcela do meio social161.  

Nessa Conferência, originou-se um documento denominado de Futuro 

Que Queremos, concentrando-se em centenas de princípios firmados no objetivo 

central, o qual foi exposto no primeiro princípio: 

Nós, os Chefes de Estado e de Governo e representantes de alto nível, 
Se tendo reunido em Rio de Janeiro, Brasil, 20-22 junho de 2012, com a 
participação plena da sociedade civil, renovamos nosso compromisso 
com o desenvolvimento sustentável e para assegurar a promoção de um 
futuro econômico, social e ambientalmente sustentável para nosso 
planeta e para as gerações presentes e futuras162. (tradução livre) 

A questão da sustentabilidade é o marco para este Conferência, pois não 

está calcada tão somente na preservação de meios naturais para as presentes e as 

futuras gerações, mas, sim, no fortalecimento das questões ambientais, econômicas 

e sociais, de forma a garantir um futuro com qualidade de vida às gerações.  

Para a Conferência, os problemas ambientais, sociais e econômicos 

originavam-se pelo alto grau de pobreza que o mundo concentra. Havendo essa 

desigualdade social, acelera-se a degradação ambiental, sendo esta, portanto, uma 

das questões discutidas na Rio+20. No artigo segundo do documento Futuro Que 

Queremos, expressa-se a preocupação quanto à urgência em avançar para a 

solução desse problema social. Assim, está disposto que “erradicar a pobreza é o 

                                            
161 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía 

¿Construimos juntos el futuro? Disponível em: www.univali.br/periódicos. Acessado dia 18 de 
Janeiro de 2013, p. 318 e 319. 

162 Futuro Que Queremos – Documento final. Disponível em: 
http://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html. Acessado no dia 18 de janeiro de 2013, 
p. 1. Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno y representantes de alto nivel, Habiéndose 
reunido en Río de Janeiro, Brasil, 20-22 junio de 2012, con la participación plena de la sociedad 
civil, renovamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y para asegurar la promoción de 
un futuro económico, social y ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para las 
generaciones presentes y futuras. 
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maior desafio que enfrenta o mundo hoje em dia e um requisito indispensável do 

desenvolvimento sustentável. Em este sentido, comprometeram-se a libertar à 

humanidade da pobreza e a fome como uma questão de urgência163”. 

A sustentabilidade como meio do desenvolvimento foi firmada como 

fundamental para a sociedade contemporânea, pois a realidade do consumo e da 

produção em grandes escalas, sem haver respeito e proteção aos recursos 

disponíveis no meio natural, não haveria como sustentar as premissas da 

sustentabilidade. No artigo quarto do documento Futuro Que Queremos, a questão 

em comento é expressada: 

Reconhecemos que a erradicação da pobreza, a mudança não 
sustentável e a promoção de modalidades sustentáveis de consumo e 
produção e a proteção e classificação da base de recursos naturais do 
desenvolvimento econômico e social são os objetivos primordiais e 
requisitos fundamentais de um desenvolvimento sustentável. Assim 
mesmo, reafirmamos a necessidade de conseguir um desenvolvimento 
sustentável mediante a promoção de um crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e equitativo, a criação de maiores oportunidades 
para todos, reduzir as desigualdades, elevar os níveis de vida básicos, o 
fomento de um desenvolvimento equitativo e inclusão social, e a 
promoção do gerenciamento integrado e sustentável dos recursos 
naturais e os ecossistemas que suportam, entre outras coisas, o 
desenvolvimento econômico, social e humano ao mesmo tempo em que 
facilita a conservação do ecossistema, a regeneração e a restauração e a 
resistência em frente aos desafios novos e emergentes164. (tradução livre) 

                                            
163 Futuro Que Queremos – Documento final. Disponível em: 

http://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html. Acessado no dia 18 de janeiro de 2013, 
p. 1. Erradicar la pobreza es el mayor desafío que enfrenta el mundo hoy en día y un requisito 
indispensable del desarrollo sostenible. En este sentido, se han comprometido a liberar a la 
humanidad de la pobreza y el hambre como una cuestión de urgencia. 

164 Futuro Que Queremos – Documento final. Disponível em: 
http://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html. Acessado no dia 18 de janeiro de 2013, 
p. 1. Reconocemos que la erradicación de la pobreza, el cambio no sostenible y la promoción de 
modalidades sostenibles de consumo y producción y la protección y ordenación de la base de 
recursos naturales del desarrollo económico y social son los objetivos primordiales y requisitos 
fundamentales de un desarrollo sostenible. Asimismo, reafirmamos la necesidad de lograr un 
desarrollo sostenible mediante la promoción de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
equitativo, la creación de mayores oportunidades para todos, reducir las desigualdades, elevar los 
niveles de vida básicos, el fomento de un desarrollo equitativo e inclusión social, y la promoción de 
la gestión integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas que soportan, entre 
otras cosas, el desarrollo económico, social y humano al tiempo que facilita la conservación del 
ecosistema, la regeneración y la restauración y la resistencia frente a los desafíos nuevos y 
emergentes. 
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O sentimento de esperança para um mundo melhor, com qualidade de 

vida e bem-estar social faz dessas Conferências um ato essencial para o 

desenvolvimento humano. O pensar no hoje com reflexos para o amanha é uma 

primordial consciência racional dos seres humanos, pois, não havendo meios que 

garantam a própria vida, não há por que o progresso reinar, sendo este dependente 

das condições vitais.  

Pugna-se por mudanças no exercer os atos da vida, no agir diante do 

meio social e ambiental. Valores deverão ser transmudados, pois está no anseio da 

sociedade as variáveis para se alcançar a forma sustentável de desenvolver-se. 

Nada mais importante do que o fato de que que cada ser humano faça sua parte, 

construa seu hábitat, suas maneiras de vida em direção ao desenvolvimento 

sustentável, garantindo, ou procurando garantir, qualidade de vida para sua geração 

e para as gerações futuras. Está na consciência humana o caminho para a possível 

existência humana terrena.  

Desse contexto, apresentado da Rio+20, decorreram e, ainda decorrem, 

críticas à Conferência, um evento das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável que ocorreu no Rio de Janeiro nos dias 20 aos 22 do mês de junho de 

2012; um ato internacional que reuniu milhares de pessoas com a finalidade de 

discutir aspectos da economia verde calcado no desenvolvimento sustentável e na 

erradicação da pobreza.  

Várias críticas, inquietudes e desesperanças foram lançadas sobre essa 

Conferência. Vinte anos após a Conferência do Rio 92, que tinha como “pano de 

fundo” a preocupação com o meio ambiente, ou seja, cujo enfoque principal foi a 

proteção ambiental, a Rio+20 deixa a desejar, por não trazer novas ideias e, nem 

mesmo, formalizar mecanismos eficientes, em que todos os países firmassem 

compromissos, gerando comprometimentos para a expectativa de mudança quanto 

à crise ambiental.  

Conforme vivenciado na Rio +20, ao dar início à Conferência, não havia a 

concretização do documento que seria discutido. O exíguo tempo em que foi 

realizada a Conferência – três dias –, não deixou tempo suficiente para os 
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representantes de estados discutirem e formalizarem ideias para as questões 

fundamentais para a sobrevivência humana.  

Muitas questões, acordos e assuntos deixaram de entrar no contexto da 

Convenção, para que, em tão poucos dias, os países pudessem entrar em um 

acordo com eficácia, com resultados concretos. 

Seguindo reportagens vinculadas nas redes sociais, a Conferência foi 

alvo de muitas críticas. A ONG Amigos da Terra pronunciou-se como sendo um 

“atentado”. O Greenpeace caracterizou como “um tapa na cara” o documento 

formalizado na Rio +20.  

Gabriel Real Ferrer declara que, quando se fala da Conferência Rio+20:  

Falamos de uma cimeira fracassada em termos de avanços visíveis, mas 
ao menos serviu para fixar data para resolver algumas das questões que 
não puderam ser despejadas e para distrair umas horas aos mandatários 
de seu monopolística agenda sobre a crise econômica e lhes fazer ver, 
sequer seja brevemente, que têm um compromisso com o Planeta165. 
(tradução livre) 

Além das críticas dos representantes dos países que estavam presentes, 

também foram alvo de reclamação as ausências de vários representantes de 

estados. Um descaso com os acontecimentos sociais, econômicos e ambientais 

contemporâneos, pois, o que se esperava, era a formalização de acordos e, ainda 

mais, o comprometimento dos países desenvolvidos de se juntarem a favor dos 

mecanismos de proteção ambiental.  

Com todo esse contexto de estudo quanto ao tema proposto, a 

sustentabilidade, caracterizando-a como um objetivo da forma desenvolvimento, 

tem-se a ideia de que a forma de progresso atual é uma forma insustentável, que 

nega as condições possíveis de vida, que degrada o meio ambiente em prol do 

                                            
165 FERRER, Gabriel Real. Sostenibilidad, transnacionalidad y transformaciones del Derecho. 

Material disponível para os alunos em aula na do Mestrado em Direito Ambiental e 
Sustentabilidade na Universidade de Alicante na Espanha. Hablamos de una Cumbre fracasada 
em términos de avances visibles, pero al menos sirvió para fijar fecha para resolver algunas de las 
cuestiones que no pudieron ser despejadas y para distraer unas horas a los mandatarios de su 
monopolística agenda sobre la crisis económica y hacerles ver, siquiera sea brevemente, que 
tienen un compromiso con el Planeta. 
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acúmulo de poder e que faz do ser humano um telespectador sem esperanças de 

um mundo melhor.  

A forma proposta para o desenvolvimento e que todo o mundo deve 

seguir – um desenvolvimento sustentável –, é a que busca a preservação dos 

recursos naturais como meios limitados, finitos e de suma importância para a vida 

terrena.  

Precisou-se de sua degradação, de sua “quase” extinção, para realçar 

olhares mundiais quanto à sua situação. Nada está estabilizado; pelo contrário, 

efeitos sociais alertam para o fim, para um fim que preocupa seres humanos em sua 

plenitude.  

Nessa linha de estudo é que se irá buscar meios, maneiras, formas de 

resguardar, de preservar o que resta da base ecológica, como uma resposta à forma 

de desenvolvimento proposto, qual seja, sustentável.  

A ciência, as novas tecnologias estão-se desenvolvendo para buscar 

formas de energias renováveis, limpas, verdes, sem agredir ou impactar o meio 

natural, com uma finalidade de, além de preservar o meio ambiente, continuar 

proporcionando uma contínua tentativa de qualidade de vida, ou da própria vida, 

buscando maneiras que limitem ou resguardem a dignidade da pessoa humana.



 

 

CAPÍTULO II 

AS NOVAS TECNOLOGIAS NO CONTEXTO DA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA - SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL. O AVANÇO TECNOLÓGICO E SEUS REFLEXOS NA ERA DO 

SÉCULO XXI.  

Na esfera doutrinária do desenvolvimento sustentável, exigem-se 

mudanças nos valores que orientam os comportamentos sociais, agregando o 

conhecimento e a inovação de tecnologia para que haja a solução da crise 

ambiental166. A natureza morta não serve ao ser humano; a ideia de utilização dos 

recursos naturais deve estar subordinada aos princípios ecológicos e ao primado de 

uma vida digna aos seres humanos, procurando evitar que o egoísmo de certas 

minorias sobreponha-se ao interesse comum de sobrevivência da coletividade global 

e do Planeta Terra167. 

Na ideologia do estado socioambiental, apresentado de forma realística, 

insere-se a preocupação com a preservação e a eficácia do direito fundamental ao 

meio ambiente sadio e equilibrado. Essa preservação é transferida ao poder estatal 

para a efetivação da segurança ambiental, partindo-se e transferindo-se, de forma 

solidária, para o cidadão, grande parte dessa responsabilidade ecológica168. 

Ao passar a inquietação da situação ambiental para a sociedade, pensa-

se em um estado social contemporâneo, o qual possui uma consciência de maior 

produção e maior consumo, primando, acima de tudo pelo equilíbrio fundamental 

com a dignidade da pessoa humana. Em verdade, denota-se que há uma inversão 

de valores de forma extrema. 

A sociedade civil moderna, diante do comportamento irracional, o qual 

desfruta da degradação ambiental como meio ou caminho das relações sociais, 

coloca em risco o bem-estar social de forma individual e coletiva. Quando se tem a 

intenção de estudar o fenômeno da sustentabilidade, como uma forma de 

                                            
166 LEFF, Henrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 

Petrópolis: Vozes, 2012, p. 222. 
167 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 57. 
168 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos 

fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.102. 
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desenvolvimento, seja ele econômico ou social, tem-se a preocupação de buscar 

construções jurídicas eficazes para o bem-estar com qualidade, a qual se reflete na 

constância de um meio ambiente equilibrado e ecológico saudável. 

É diante dessa percepção que se pretende criar estudos e ensaios com a 

finalidade de esclarecer a forma racional de desenvolvimento da pessoa e o 

progresso humano universal. O meio ambiente passou a ser definido como um 

direito humano fundamental, pois não há qualidade de vida se não houver a 

existência ou a possibilidade de existir um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e sadio, que se traduz no modo fundamental da dignidade humana169. 

Um meio ambiente com qualidade integra o conteúdo normativo da dignidade 

humana, fato este essencial, pois integra o conceito de manutenção e de existência 

da vida com qualidade170. 

Tendo em vista os problemas ecológicos e o enquadramento do 

desenvolvimento sustentável, há inquietudes a serem pacificadas. Essa degradação 

ambiental é decorrência, em grande parte, de desigualdades sociais, as quais 

devem ser solucionadas de forma a buscar, socialmente, as condições mínimas de 

existência digna. 

Nesse quadro, há uma estrada para as novas tecnologias, para as 

inovações regularem a pacificação desse problema ambiental. O crescimento 

econômico e social acelera a degradação ambiental, pelo fato de que crescimento 

não está para o desenvolvimento, sendo que aquele se utiliza dos meios naturais 

para sua concretude. Nessa perspectiva do uso intolerável dos recursos, diante do 

crescimento acelerado, nasce a preocupação em protegê-los e preservá-los para 

que a vida terrena tenha continuidade própria. 

Os danos ao meio ambiente, bem como a escassez dos recursos naturais 

fazem surgir alternativas para o estudo de novas fontes de geração de energia e 

para o melhor aproveitamento dos recursos ecológicos. 
                                            
169 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos 

fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.12. 
170 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos 

fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.13. 
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O estudo de novas tecnologias e do desenvolvimento de inovações serão 

ferramentas fundamentais para o fortalecimento do desenvolvimento sustentável, o 

qual tem por finalidade primordial a preservação dos recursos naturais, promovendo 

o bem-estar do ser humano da geração presente e das futuras. Essa fenomenologia 

está baseada na preservação dos recursos naturais planetários e no uso adequado 

da biomassa171. O paradoxo entre meio ambiente e desenvolvimento econômico tem 

que estreitar suas raízes para o fim comum da humanidade. 

Nessa visão interdisciplinar entre ciência e tecnologia, aspectos jurídicos 

e econômicos, deve ocorrer um entrelaçamento de áreas, todas direcionadas à 

função da justiça social, prevalecendo a igualdade social refletida como um meio de 

proteção, ou de amenizar a degradação ecológica. “É preciso que a ciência e a 

tecnologia estejam a serviço do meio ambiente e da Sustentabilidade, para que seja 

garantido o direito ao meio ambiente ecológico equilibrado172”. Essa ideia de energia 

limpa, que não degrada nem consome os meios naturais poderá amenizar a crise 

ambiental. 

José Eli da Veiga declara que a sustentabilidade ambiental, o crescimento 

econômico que se desenvolve, depende de inovações científicas ou tecnológicas 

para alcançar os preceitos da sustentabilidade, referindo que essa forma de 

progresso encontra-se esgotada. 

O homem sempre se utilizou da biomassa para seu desenvolvimento, 

acreditando que seus recursos eram infinitos.  Porém, a degradação exaustiva é a 

realidade da sociedade contemporânea. Quando se pensa em se desenvolver de 

forma sustentável, não se quer criar uma ideia de retrocesso, mas transformar todo 

conhecimento ecológico para a finalidade de cancelar, anular a dívida social 

acumulada ao longo do tempo, com a consequente redução da dívida ecológica173. 

                                            
171 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos 

fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 178. 
172 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos 

fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.180/181. 
173 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 

2009, p. 30. 
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Ainda aduz: “temos que utilizar ao máximo as ciências de ponta, com 

ênfase especial em biologia e biotécnicas, para explorar o paradigma do “B ao 

cubo”: bio-bio-bio. O primeiro b representa a biodiversidade, o segundo a biomassa 

e o terceiro as biotécnicas174”. O direito ao progresso econômico, científico e 

tecnológico está diretamente vinculado ao direito ao desenvolvimento. Seu próprio 

progresso é reconhecido como elemento fundamental para um processo econômico, 

social, cultural e político abrangente que, tem por objetivo central a promoção da 

qualidade de vida, do bem-estar de toda a coletividade175.  

Na ênfase da interdisciplinaridade das ações sociais e da ciência repousa 

a concretização do desenvolvimento com a preservação ambiental. Cientistas 

naturais e sociais devem trabalhar juntos, com a finalidade linear de alcançar 

cominhos sábios para o uso e o aproveitamento dos recursos naturais176. A 

moderação desses recursos visa à não destruição da diversidade, desde que a 

consciência humana quanto às atividades econômicas não esteja calcada no 

irracionalismo de que crescimento e meio ambiente estão solidamente separados. 

No contexto social, para a busca do desenvolvimento sustentável, a 

ciência tecnológica acaba por respaldar uma importante e valiosa função, a de 

desenvolver equipamentos propulsores da atividade econômica que causem uma 

menor degradação do meio ambiente e que seja menos maléfica à saúde humana. 

Como se sabe, a atividade humana está diretamente relacionada ao meio natural; 

são fatos inseparáveis177. 

Deve-se ter foco na busca pelas energias limpas, renováveis, que podem 

ser produzidas com base em resíduos agrícolas (biomassa), no aproveitamento dos 

                                            
174 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 

2009, p. 30/31. 
175 DIAFÉRIA, Adriana. Desenvolvimento sustentável e o direito ao progresso científico, tecnológico e 

econômico: as oportunidades e as possibilidades de tutela. Meio ambiente, direito e 
biotecnologia: estudos em homenagem ao Prof. Dr. Paulo Affonso Leme Machado. Maria 
Auxiliadora Minahim, Tiago Batista Freitas, Thiago Pires Oliveira (coords.) Curitiba: Juruá, 2010, p. 
447. 

176 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 93. 
177 EFING, Antonio Carlos. Direito e questões tecnológicas: aplicados no desenvolvimento 

social. Antônio Carlos Efing e Cinthia Obladen de Almendra Freitas (Orgs.). Curitiba: Juruá, 2012, 
p. 192. 
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ventos (eólica), na energia solar. Todas destacam-se como formas de produção de 

energia e de produção de fontes necessárias, porém sustentáveis, para a sociedade 

pós-moderna, e que, logo, buscam um desenvolvimento tecnológico sustentável178. 

Quando há um estudo que qualifica a vida, o direito fundamental mais 

importante de um ordenamento jurídico, quer-se caracterizá-la como sendo digna, 

com fundamento no princípio da dignidade humana e na solidariedade humana. 

Para que haja essa forma intencional de vida com dignidade deve haver 

uma relação direta com a preservação dos recursos ambientais, dentre os quais se 

encontra a matéria e os recursos para a existência humana e não humana. 

Preservando-se a base ecológica, com preocupações das presentes e futuras 

gerações, quer-se alcançar a sustentabilidade, um objetivo interligado à forma de 

desenvolvimento, forçando uma mudança de paradigma, diante da realidade social 

contemporânea. 

Ao se tratar de um direito humano fundamental, o direito a um meio 

ambiente sadio e ecologicamente equilibrado retrata uma referência jurídica 

contemporânea. 

Conjugar a ciência com a técnica, na busca de solucionar, ou buscar 

medidas eficientes e adequadas para a crise ecológica, deve plantar na consciência 

social a busca por condições melhores de vida. A situação atual em que vive a 

maioria da população é a pobreza, a miséria e a fome, o que tornam uma nação 

insustentável. A luta por condições dignas de recursos naturais que proporcionem 

uma vida digna não deve ser a mesma da geração presente, porque o capitalismo 

descontrolado e as precárias condições de vida poderão levar a sociedade atual a 

uma séria crise, por haver a limitação de muitos bens primordiais para a vida179. 

Nessa perspectiva, autores como Paulo Márcio Cruz e outros afirmam que 

está no conhecimento coletivo e solidário a melhora das condições de vida de toda 
                                            
178 EFING, Antonio Carlos. Direito e questões tecnológicas: aplicados no desenvolvimento social. 

Curitiba: Juruá, 2012, p. 192. 
179 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo; STAFFEN, Márcio Ricardo. Transnacionalización, 

sostenibilidad y el nuevo paradigma del derecho en el siglo XXI. Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a10.pdf. Acessado em maio de 2013, p.168. 
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espécie com vida e não somente direcionada ao ser humano, servindo a 

sustentabilidade como base para toda e qualquer política pública e também para as 

relações privadas180. 

O uso racional da biomassa, principalmente, nos países tropicais, como é 

o caso do Brasil, contribui para um gerenciamento global inteligente da base 

ecológica. O Brasil tem condições de exportar sustentabilidade aos demais estados 

fazendo com que o desafio da recuperação ambiental torne-se uma oportunidade181. 

Essa percepção encontra nas novas tecnologias um caminho aberto para 

efetivar os preceitos da sustentabilidade. A descoberta por novas ciências 

tecnocientíficas instaura-se na agenda de discussão mundial, voltada para a 

preservação da vida. “Não há como negar que a ciência nos levou a um novo 

cenário no qual sonhos e, também pesadelos podem ser realidade182”.  

A ciência tem um poder de modificar o percurso normal e limitado da vida 

humana, condicionando o homem à estabilização de seus desejos, requerendo a 

predeterminação da vida, autoinstrumentalizando a espécie humana, como razão 

para distanciar acontecimentos naturais trágicos183. 

As ciências biotecnológicas precedem o poder do conhecimento científico 

que, naturalmente, influencia a humanidade. As novas ciências demandam gastos 

econômicos, realidade presenciada por países desenvolvidos, os quais concentram 

o poder econômico no poder do conhecimento, não expandindo o progresso 

científico às demais comunidades estatais. Uma racionalidade de desenvolvimento 

insustentável, de progresso em decrescimento, pois a preocupação é a proteção da 

                                            
180 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo; STAFFEN, Márcio Ricardo. Transnacionalización, 

sostenibilidad y el nuevo paradigma del derecho en el siglo XXI. Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a10.pdf. Acessado em maio de 2013, p.168. 

181 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado socioambiental e mínimo existencial 
(ecológico?): algumas aproximações. Estado Socioambiental e Direitos Fundamentais. 
SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 42. 

182 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e produção do Direito: considerações acerca das 
dimensões normativas das pesquisas genéticas no Brasil. SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos 
fundamentais e biotecnologia. São Paulo: método, 2008, p. 177. 

183 HABERMAS, J. O futuro da natureza humana. São Paulo: Martins Fontes 2004, p. 20. 
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vida humana não sendo uma barreira pretensa que imporia os benefícios 

humanitários das novas tecnologias. 

Muitos agentes naturais são as fontes de efetivação das novas 

tecnologias Está na base ecológica a fonte primária para o desenvolvimento 

científico. Está no progresso científico a efetivação das novas biotecnologias184. 

Nesse contexto, aumenta a preocupação com os recursos naturais, no sentido de 

que o desenvolvimento econômico prescinde o desenvolvimento científico, que, na 

sua função, promove o desenvolvimento social, o bem-estar social. Não deve haver 

limitação ou restrição do direito à vida. Está na ciência a evolução digna da 

sociedade, desde que essas ciências sejam elaboradas em prol e não da e não de 

forma a discriminar da sociedade globalizada.  

Maria Claudia Crespo Brauner dispõe que: 

Na era da informação, o conhecimento não respeita os limites ideologias 
e dos Estados e, se um país adotar uma posição restritiva com relação às 
pesquisas genéticas, os resultados atingidos seriam o de excluir os seus 
pesquisadores do contexto internacional e o de ter de arcar com a 
responsabilidade de, no futuro, privar milhões de pessoas da aplicação 
clínica das descobertas de novas terapias185. 

Ainda Maria Claudia Crespo Brauner aponta que “as novas ciências 

tendem a ser um caminho a ser regulado para equilibrar a relação com a ciência no 

trato com a vida e com o meio ambiente186”. Esse equilíbrio entre a ciência, a vida e 

o meio ambiente devem conduzir a uma forma sustentável de progresso. Um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado significa preservar a base biológica natural, 

estando a sociedade à mercê dos interesses de novas ciências, com a preservação 

e a utilização racional dos recursos naturais. E, para que haja a efetiva preservação, 

o Poder Público deverá ser atuante quanto à fiscalização das entidades 

compromissadas com o desenvolvimento do conhecimento científico. 

                                            
184 HABERMAS, J. O futuro da natureza humana. São Paulo: Martins Fontes 2004, p. 20/21. 
185 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e produção do Direito: considerações acerca das 

dimensões normativas das pesquisas genéticas no Brasil. SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos 
fundamentais e biotecnologia. São Paulo: método, 2008, p. 178/179. 
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De forma racional, o progresso da ciência em prol do desenvolvimento 

humano não está, de forma absoluta, restrita à não utilização dos recursos naturais, 

mas, sim, à sua participação de forma racional, com o pensamento de que os 

recursos naturais são limitados quanto à sua existência.  

Nesse sentido, Maria Claudia Crespo Brauner refere que “a conservação 

da biodiversidade entra em cena a partir de uma longa e ampla reflexão sobre o 

futuro da humanidade. A biodiversidade necessita ser protegida para garantir os 

direitos as futuras gerações187”. 

Os elementos naturais ecológicos devem ser aproveitados, porém não se 

deve destruir o capital, a base da natureza que os produz. “O que hoje é recurso, 

ontem não era, e alguns dos recursos dos quais somos dependentes hoje, serão 

descartados amanhã; assim caminha o progresso técnico188”. 

Na perspectiva de renovar, de preservar, de recriar recursos naturais 

escassos, ínfimos, diante do contexto social global atual, o irracionalismo humano 

quanto à forma de desenvolvimento, permite a evolução por meio de novos 

conhecimentos, de novas ciências, com o fim de conservar a biodiversidade, fato 

que é fundamento do progresso sustentável.  

Nessa ideologia, está no conhecimento da ciência a esperança de utilizar-

se dos recursos naturais dispostos pelo capital natural, sem sua degradação ou 

extinção. O sistema da biodiversidade vai ao encontro dos parâmetros da 

biotecnologia para haver uma forma harmônica de desenvolvimento social e 

preservação ecológica. 

No estudo centrado na ciência jurídica, no meio ambiente e no ser 

humano, tem-se a apreensão de estender os poderes de conhecimento oferecidos 

pela moderna biologia.  É nessa seara que nasce a inquietação de questionar quais 
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dimensões normativas das pesquisas genéticas no Brasil. SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos 
fundamentais e biotecnologia. São Paulo: método, 2008, p.179. 

188 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e produção do Direito: considerações acerca das 
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são as responsabilidades e os limites que se deve impor para resguardar o respeito 

aos direitos humanos, o respeito e a preservação do meio ambiente e a proteção 

dos demais seres vivos.  

2.1 NO CONTEXTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS  

A realidade social demonstra-se deficitária em muitos aspectos sociais. A 

grande maioria concentrada no abandono, na fome, na marginalização, nos 

excluídos dos direitos a uma vida digna. Numa pequena minoria repousa a 

concentração de riqueza, de poder, vivenciando-se um capitalismo exacerbado, 

calcado no poder de consumo. Dois paradoxos sociais na realidade mundial. 

Na metade do século XX, a intensificação da globalização da economia 

mundial gerou grandes transformações sociais e culturais, mudanças que 

incentivaram falsos processos de construção nacional189. 

A falta de preocupação com o ideal de desenvolvimento humano por parte 

de uma nação deixa de revelar a importância dos fatores sociais, culturais e 

ambientais. A inobservância dos fatores ambientais, que equilibram a sobrevivência 

humana, tem provocado grandes catástrofes, resultado das ações humanas para 

com o meio ambiente. O fato de se desenvolver tem que estar ligado ao nexo 

ambiental, ecológico. Não se pode deixar de lado a questão de que o poder tem uma 

forte interligação socioeconômica com os fenômenos naturais190. 

Henrique Rattner assim alerta no que diz respeito à importância dos atos 

humanos para com o meio ambiente: 

Os homens transformam com suas atividades a natureza e, para que não 
ocorram catástrofes, precisaríamos de uma organização racional da 
sociedade capaz de evitar a exploração dos recursos naturais até sua 
exaustão. Contudo, não basta racionalizar o metabolismo que os homens 
e a natureza criam. Para alcançar este objetivo é preciso estabelecer 
relações sociais que atendam às necessidades básicas e eliminem as 
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carências gritantes das maiorias das sociedades contemporâneas. 
Porque a dominação irracional da natureza reflete as atitudes e 
comportamentos irracionais dos homens sobre os homens. Essa 
dominação, sempre irracional e destrutiva, representa relações de poder 
irrefletidas191.  

A degradação do meio ambiental, como há realmente, em grande escala, 

é a consequência de uma relação social vivenciada de forma irracional.  

Henrique Rattner afirma que essa irracionalidade socioambiental é 

verificada no plano macro do sistema econômico e social, enquanto no sistema 

micro é constatada a economia industrial192. No plano da macroeconomia, o 

consumo acirrado denota como característica marcante, consequentemente, o 

irracionalismo capitalista que impera no meio social. O acúmulo de riqueza reafirma 

o revés socioambiental, ou seja, é incompatível com um modelo de vida que se 

preocupa em assegurar e conservar os recursos naturais, indispensáveis para a 

sobrevivência humana com dignidade. 

No que se refere aos efeitos em nível da microeconomia, Henrique 

Rattner aduz:  

No nível da micro das empresas, a concorrência e a corrida atrás de mais 
lucros, mediante a redução de custos e aumentos de produtividade, 
independentemente da qualidade dos produtos e da adequação de 
tecnologias, sempre resultam em efeitos destrutivos na natureza e na 
sociedade. Os custos não são de fato reduzidos, mas “externalizados” ou 
transferidos para a sociedade sob a forma de desemprego, pobreza, 
marginalidade no ambiente social, poluição do ar e das águas e erosão do 
solo no meio ambiente. Em ultima analise, essas transformações 
destrutivas afetam também as condições climáticas e põem em risco a 
sobrevivência da espécie humana e da própria vida no planeta193.  

O monopólio pela concentração de lucro e riquezas oriundo do sistema 

capitalista alavancou, no século XIX, a Revolução Industrial. Diante desse contexto, 

constata-se que as inovações tecnológicas repousam em duas ordens: uma 
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biológica, quanto aos riscos à saúde humana e ao meio ambiente; outra econômica, 

política e social, com o possível monopólio das multinacionais194.  

Nessa linha de pensamento, segundo Henrique Rattner, o convívio social 

humano considera-se ameaçado, pois, uma perspectiva direcionada tão somente 

para a geração de lucro, afeta as condições naturais que proporcionam a vida 

terrena. As condições climáticas são um exemplo do risco de sobrevivência da 

espécie humana195. 

As variações climáticas, como as enchentes ou as secas que ocorrem 

conforme as regiões são reflexos de uma sociedade individualista. As emissões em 

grande escala de gás carbônico, entre outros agentes poluentes, causam essas 

variações, das quais decorrem catástrofes que põem em risco a vida de milhares de 

pessoas. Da mesma forma, fica ameaçada a distribuição de recursos naturais, que 

são garantias de uma qualidade de vida digna. 

Nesse contexto individualista, de consumo exagerado, o meio social 

clama pelas iniciativas decorrentes das novas tecnologias. Nessa linha de 

pensamento, a intenção de recorrer a recursos tecnológicos para socorrer os dados 

alarmantes quanto à preservação dos meios naturais deve fazer parte da 

conscientização das pessoas que detém o poder, seja ele econômico ou científico. 

Isso pode se revelar positivo na direção de preservar os meios naturais essenciais 

para a vida no planeta e para restaurar, reconstruírem-se aqueles que se encontram 

escassos.  

Contudo, enquanto os grupos econômicos, ou seja, a sociedade com 

poder, não aderirem à forma de pensar de que o crescimento não deve estar 

correlacionado com a degradação do meio natural, nem mesmo as formas primárias 

de tecnologia amenizarão a situação crítica em que se encontra o meio natural.  

                                            
194 RODRIGUES, Melissa Cachoni. Direito ambiental & biotecnologia: uma abordagem sobre os 

transgênicos sociais. Melissa Cachoni Rodrigues e Olivia Márcia Nagy Arantes. (orgs.) Curitiba: 
Juruá, 2009, 50. 

195 RATTNER, Henrique. Uma ponte para a sociedade sustentável. São Paulo: SENAC, 2012, p. 
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A ciência e a tecnologia são limitadoras, marcos que garantem limpidez 

socioambiental. A sociedade clama por mudanças sociais, pela conservação do 

meio natural.  

Conforme as palavras do Professor Gabriel Real Ferrer nas aulas 

ministradas na Universidade de Alicante/Espanha, as novas tecnologias estariam 

centralizadas como uma das dimensões da sustentabilidade, sendo esta um 

objetivo, a via para uma forma de progresso sustentável196.  

A ciência e a tecnologia são duas ferramentas que, conjuntamente, 

formam um elo infalível, um meio eficaz para as expectativas de superação da crise 

ambiental. As ações humanas estão, cada vez mais, relacionadas ao meio natural 

devendo a ciência jurídica, por meio de suas bases principiológicas, precaver danos 

que possam comprometer a continuidade da vida humana. 

Compartilha-se da ideia de Jacques Marcovitch, o qual afirma que, 

contemporaneamente, a tecnologia é um instrumento necessário para salvar o 

Planeta dos riscos que ela mesma teria criado, pois, as inovações ocorridas nos 

últimos anos demonstraram que a ciência e a tecnologia podem ser utilizadas de 

forma errada. Os estragos causados ao meio ambiente podem ser sanados pelo uso 

das novas tecnologias, mesmo sabendo-se que a maioria desses danos foram 

causados por ela mesma.  Contudo, hoje, se aplicados para o fim de recuperar a 

esfera natural, poderão surtir resultados benéficos197. 

Na conservação dos meios naturais, concentra-se a forma ideal de 

desenvolvimento social, contraposta ao crescimento econômico, o qual se apoia no 

consumo e na produção ilimitados, garantindo uma forma de crescimento e não de 

desenvolvimento. 

O desenvolvimento social, humano, até mesmo econômico, tem uma 

referência direta no ser humano, ou seja, não está correlacionada tão somente com 
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estratégias empresariais. São Paulo: Saraiva 2006, p. 102. 



112 

 

o acúmulo de riquezas, de poder, mas, sim, na conjuntura dos direitos que traduzem 

uma forma digna de vida. 

Sobre o contraponto entre a forma de crescimento e desenvolvimento, 

aduz Henrique Rattner que “o crescimento econômico não é condição suficiente 

para o desenvolvimento sustentável, que deve ser concebido como um processo de 

melhora da condição humana, ao longo do tempo, por um crescimento da 

autoestima e da dignidade da existência198”. A forma do sistema capitalista, o qual 

visa ao acúmulo de riqueza a “qualquer preço”, em poder de uma sociedade mínima, 

torna a convivência humana insustentável. 

O desenvolvimento sustentável preconiza a qualidade de vida, a 

dignificação da existência humana por meio da conservação dos recursos que 

garantem a existência humana. O sistema ecológico é o agente neutro da 

conservação da espécie humana. O contínuo crescimento econômico, com base no 

consumo, no fim lucrativo, desvincula-se dos primados civilizatórios tornando-se um 

desenvolvimento insustentável, não digno para a sobrevivência humana199. 

O ser humano, por meio de sua capacidade inventiva, que o diferencia de 

outras espécies animais, com a utilização dos recursos disponíveis no meio natural, 

vem transformando o meio social. Na ideia de construção de uma sociedade 

desenvolvida, o ser humano, de forma ilimitada, utilizou-se dos recursos disponíveis 

no meio ambiente sem ter a consciência de que esses recursos são finitos e não 

renováveis, provocando-se, assim, um desequilíbrio ecológico200.  

Antonio Carlos Efing anuncia que “os problemas relacionados ao meio 

ambiente surgem a partir da necessidade do crescimento econômico e social e dos 

consequentes usos dos recursos naturais de forma irresponsável pelo homem201”.  
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Por meio dos estudos de Antonio Carlos Efing, observa-se que o uso 

desequilibrado dos meios naturais disponíveis relacionados ao fato de 

desenvolvimento preocupa a qualidade de vida das gerações presentes e futuras. A 

escassez desses recursos faz com que a ciência unifique-se ao direito para que 

possa haver uma regulamentação e uma prosperidade quanto às inovações 

científicas que renovem a falta de meios essenciais para a sobrevivência humana. 

Henrique Rattner aponta que “a inovações tecnológicas devem assegurar 

a equidade e a justiça social e econômica nas sociedades contemporâneas e entre 

essas sociedades, podemos considerar as inovações uma condição necessária para 

a continuidade ou a sustentabilidade do processo de desenvolvimento202”. 

Considera-se isso como condição necessária ao processo de desenvolvimento, 

diante da realidade social, a qual desprende uma concepção de que todo ato de 

crescimento dependa da agressão ao meio natural. Essa forma de atuar e pensar 

devem ser banidos, pois há outros meios, outras formas de prosperar sem degradar 

os meios naturais. 

Países desenvolvidos, com vasto crescimento econômico, com uma visão 

de reconstrução dos recursos naturais não renováveis repousam no crescimento de 

novos conhecimentos científicos. O ser humano está preocupado com a economia, 

com o acúmulo de poder, o que contrapõe os fundamentos das inovações 

tecnológicas.  

Nos últimos anos, inúmeras inovações científicas foram lançadas no 

mercado, tais como o raio laser, a fibra óptica, a microeletrônica, novos materiais, 

entre outros, que contribuem nas áreas do desenvolvimento humano203. 

Todo desenvolvimento, quando aplicado para a reconstrução de matérias 

que estão escassas, tende a ser eficaz ao meio social. Porém, deve-se ter cuidado 

com novas tecnologias no sentido de não atingirem o ser humano, ou o atingirem 

sem resquícios de que sua criação poderá lhe trazer malefícios. Todo progresso 
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tecnológico deve ter como fundamento o bem-estar social, com relevância para os 

aspectos da justiça social, não privilegiando aqueles que possuem mais poder do 

que outros. A igualdade e a solidariedade devem estar presentes quando se tratar 

de inovações tecnológicas para o bem social. A moral muda com o passar dos 

tempos, mas os valores éticos e morais, comuns a toda sociedade, preponderam e 

prevalecem nesse interstício de tempo204. 

A questão ambiental, ou melhor, a alarmante degradação dos meios 

naturais tem sido um assunto que movimenta todos os países, por se tratar de um 

meio que garante o bem-estar social, a vida com qualidade. 

A preocupação mundial com meio ambiente é uma questão que há mais 

de décadas passadas vem sendo discutida e analisada, por diversos organismos 

internacionais. Desde o ano de 1968, no denominado Clube de Roma, nasceu um 

documento nominado de Limites do Crescimento, o qual apregoava a inviabilidade 

do modelo de crescimento industrial. Diante de sua insuficiência, em 1972, a 

Organização das Nações Unidas – ONU promoveu a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e os Direitos Humanos, em Estocolmo, na Suécia. 

Dessa Conferência resultou o documento chamado Relatório Brundtland – Nosso 

Futuro Comum, um marco inicial para as transformações do direito ambiental205. 

Essas Conferências não pararam nos anos de 1972; em 1992, na cidade 

do Rio de Janeiro, uma conferência com os membros da Organização das Nações 

Unidas reuniu representantes das nações do mundo todo para discutirem sobre a 

importância do direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado.  

A base ecológica é o meio existencial para a espécie humana. A sua 

preservação deve ser a legenda para um desenvolvimento sustentável, pois, por 

meio dos recursos disponíveis no meio ecológico é que se garantirá uma vida com 

dignidade. A preocupação com os meios naturais não está, tão somente, na área do 

Direito Ambiental; há, sim, uma inquietação interdisciplinar, fato este que transcende 
                                            
204 RATTNER, Henrique. Uma ponte para a sociedade sustentável. São Paulo: SENAC, 2012, p. 
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os conhecimentos científicos e tecnológicos206. O direito e a ciência devem estar 

direcionados para o mesmo fundamento, não somente na legislação de situações 

essenciais que viabilizem a preservação do meio ecológico, mas é preciso que a 

ciência esteja a serviço do direito ambiental e da sustentabilidade, garantindo a 

subsistência das gerações presentes e futuras.  

Antonio Carlos Efing e Cinthia Obladen de Almendra Freitas assim 

dispõem: 

Diante dos problemas ambientais que tem assustado o mundo, a ciência 
e a tecnologia têm sido importantes na busca de um novo modelo de ação 
em diversos setores que movem nossa economia. Isso impõe uma 
mudança nos padrões de produção e de consumo, especialmente nos 
setores automotivo, alcooleiro, minerador e siderúrgico, que utilizam a 
matriz energética como base207.  

Várias fontes de energia que se utilizam para as mais variadas nascentes 

energéticas são matérias não renováveis e que causam impactos devastadores para 

o meio natural. Os estudos para as inovações de matérias renováveis têm uma 

recepção positiva, segundo os estudiosos que se preocupam com a situação natural, 

na qual se encontra o planeta. Os mesmos autores dispõem: 

Combustíveis como o carvão, o petróleo e o gás, chamados de 
combustíveis fosseis e não renováveis, são altamente impactantes na 
natureza, emitem grande quantidade de gases que intensificam o efeito 
estufa e poluem a atmosfera. Por isso, tem-se falado em buscar novas 
fontes de energia, energia renováveis também chamadas de fontes de 
energia limpa, que causam menos impactos ao meio ambiente e 
produzem baixa quantidade de emissão de gases que agravam o efeito 
estufa, se comparada com as fontes de energia não renováveis208.  

Nos ensinamentos de José Eli da Veiga, quanto à inserção de inovações 

tecnológicas para um desenvolvimento sustentável, “a sustentabilidade ambiental de 

qualquer estilo de crescimento econômico que possa ser imaginado depende de 
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social. Curitiba: Juruá, 2012, p. 179. 
207 EFING, Antonio Carlos. Direito e questões tecnológicas: aplicados no desenvolvimento 
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descobertas científicas, novas tecnologias e consequentes inovações209”. Está nas 

inovações da ciência a concretização da forma de desenvolvimento sustentável; está 

nas formas inovadoras de produzir energias renováveis, energias limpas/verdes, 

sem agressão ao meio natural, sem colocar em risco os elementos naturais 

indispensáveis para a sobrevivência humana. 

Uma forma inserida no contexto do desenvolvimento sustentável é a 

chamada energia limpa, que impõe mudanças nos padrões de produção e consumo. 

Essa forma de energia considera-se uma maneira de obtê-la por meio de fontes 

renováveis, que acarretem impactos aquém da base natural. Antonio Carlos Efing e 

Cinthia Obladen de Almendra Freitas alegam que “o biodiesel é um exemplo de 

como a energia limpa tem sido utilizada e pode ajudar a reduzir a emissão de 

carbono, modificando a matriz energética e a distribuição de energia um país210”. 

A ciência está pesquisando algo novo, cuja natureza e caráter são bem 

diversos daqueles dos combustíveis fósseis. Segundo Jeremy Rifkin, o hidrogênio 

seria o elemento mais leve e onipresente dos elementos que contém o universo. 

Indica que, “quando processado para servir como forma de energia, torna-se a 

energia eterna”. É um elemento que se encontra por toda Terra e, para sua 

utilização, deve ser extraído de fontes naturais, sem haver qualquer forma de 

degradação ao meio ambiente211.  

Alega, ainda, que, com a criação da ciência, de novas tecnologias 

associadas às redes “descentralizadas de energia de hidrogênio interligando os 

usuários finais possibilitaria a fixação de estabelecimentos humanos mais dispersos 

e mais sustentáveis em seu relacionamento com os recursos locais e regionais do 

ambiente212”. 
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Essa captação de energia viva, limpa, por estar em torno da natureza, na 

água, nos combustíveis fósseis, em todos os seres vivos, permite à ciência 

desenvolver a melhor forma de utilizá-la. 

Como resultado dos estudos da ciência e da tecnologia, haverá a 

inserção das formas de energias limpas, das quais resultará menos degradação ao 

meio natural, propiciando um desenvolvimento sustentável que garantirá meios 

naturais às presentes e futuras gerações. Essas fontes de energias renováveis vêm 

sendo utilizadas por diversos países, como por exemplo, a energia eólica, a solar, a 

biomassa, a hídrica, a proveniente do hidrogênio, entre outras. É de suma 

importância essa sua utilização em substituição das outras energias que degradam o 

meio ambiente, como a extração do petróleo, do gás natural e do carvão mineral. 

Para Jeremy Rifkin, a ciência é uma exaltação do movimento científico 

tecnológico, como promissor de um futuro de transformações. Assim declara: 

No século da biotecnologia apresenta-se-nos como um grande trato 
fáustico. Vemos ante nós o anzol dos saltos de gigante e as grandes 
conquistas, um brilhante futuro cheio de esperanças. Mas, a cada passo 
que demos para esse "mundo feliz", a ingrata pergunta: a que preço? 
Perseguir-nos-á. Os riscos que acompanharão ao século da biotecnologia 
são, como pouco, tão omissos como sedutoras as recompensas. 
Enfrentar à cara luminosa e à cara escura da biotecnologia por-nos-á a 
prova, a cada um de uma maneira213. (tradução livre) 

As descobertas e as inovações tecnológicas geram uma dupla sensação: 

a insegurança e a esperança por novos meios de desenvolvimento. A insegurança 

caracterizada pelo novo, pelo inusitado que reflete um grau acentuado de cautela, 

cuidado, evitando-se uma conduta que leve ao efeito contrário ao das propostas 

elencadas com vistas ao desenvolvimento sustentável. Por outro lado, há a 

esperança de essas novas técnicas amenizarem a situação catastrófica na qual se 

encontra o meio natural. Nesse cenário encontra-se um princípio norteador do direito 

ambiental: o primado da precaução. 
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Todas as inovações científicas que tenham por fim evitar a degradação do 

meio natural correspondem às diretrizes dos direitos fundamentais, sendo a base 

natural do ecossistema um dos direitos que ressaltam a fundamentalidade. 

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em 

Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972, em um dos princípios anuncia a importância 

das inovações tecnológicas para o desenvolvimento. Assim está descrito no 

Princípio 20 dessa Conferência: 

Devem-se fomentar em todos os países, especialmente nos países em 
desenvolvimento, a pesquisa e o desenvolvimento científicos referentes 
aos problemas ambientais, tanto nacionais como multinacionais. Neste 
caso, o livre intercâmbio de informação científica atualizada e de 
experiência sobre a transferência deve ser objeto de apoio e de 
assistência, a fim de facilitar a solução dos problemas ambientais. As 
tecnologias ambientais devem ser postas à disposição dos países em 
desenvolvimento de forma a favorecer sua ampla difusão, sem que 
constituam uma carga econômica para esses países214. 

Para desencadear um desenvolvimento sustentável, a ciência e a 

tecnologia terão que estar na mesma linha de raciocínio. Os recursos naturais, 

essenciais para a vida humana, são finitos e sua escassez ou seu término causam 

insegurança para o ser humano quanto à sua qualidade de vida. Os avanços 

tecnológicos devem propiciar meios para amenizar os riscos ambientais, 

promovendo-se a sustentabilidade, a qual visa à disponibilidade de recursos naturais 

indispensáveis para a sobrevivência humana das presentes e futuras gerações.  

A ciência da biotecnologia deslocará o conhecimento para o espaço 

existente entre o homem e o meio ambiente. Nessa esfera de conhecimento, tem-se 

a ideia de estimular o conhecimento decorrente do saber científico, na intenção de 

se encontrar um caminho seguro e eficaz para a solução de impasses, desafios da 

pós-modernidade com o domínio do poder biotecnológico.  
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2.2 BIOTECNOLOGIA. CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DESSA ERA 

DA DESCOBERTA DE NOVAS TECNOLOGIAS.  

Está na capacidade racional do ser humano a vantagem de pensar, 

inventar. Para o desenvolvimento dessa capacidade, os meios para a formalização 

estão na base ecológica. O homem diferencia-se de qualquer outra espécie pelo fato 

de raciocinar e esta forma diferenciada na natureza faz com que a evolução 

concretize-se.  

Não pairam dúvidas de que essa capacidade de inventar, de estudar a 

ciência, a tecnologia fez da sociedade um meio de extrema evolução. Toda forma de 

progresso depara-se com a utilização dos recursos naturais, desde a base de 

alimentos até a base de medicamentos. Por consequência, esse progresso trouxe 

um uso indiscriminado, ilimitado dos recursos ecológicos provocando um 

desequilíbrio ambiental, preocupação que se encontra no nível de discussão acerca 

da possibilidade de existência da espécie humana. Nisso, depende-se da ciência 

jurídica como meio condutor para a tutela dos direitos humanos, em especial do 

direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado.  

Na estrutura tecnológica da palavra, denota-se que a expressão 

biotecnologia origina-se de um conjunto de palavras. A palavra bio, que tem origem 

na expressão grega “bíos”, significa vida. Tecno tem origem da palavra grega 

“tecnivós”, que significa relativo à arte. A palavra logia, por sua vez, tem origem 

grega em “logos”, que significa estudos215. Trata-se, portanto, de um estudo 

científico direcionado aos princípios da vida; um conhecimento voltado para o estudo 

do meio ambiente com a finalidade de preservar a espécie humana, ou qualificar o 

nível de vida humana. Dentre os estudos científicos, encontra-se uma forma de 

tecnologia, a biotecnologia. 

                                            
215 BROUILLET, Lucie e LONG, Carole. As biotecnologias ao alcance de todos. Tradução de Maria 

Ludovina Figueiredo. Portugal: Instituto Piaget, 2001, p. 56/57. Título original Lês Biotechnologies 
pour tous ET pour tout. 
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Ivo Dantas informa que o “século XX foi o século das transformações 

tecnológicas processadas numa velocidade vista até então. As combinações das 

telecomunicações com a informática possibilitam grandes avanços em todos os 

segmentos do saber216”. Mais adiante, aduz que:  

Ao olhar retrospectivamente o século XX e este inicio de novo milênio, 
podemos dizer que foi marcado por quatro megaprojetos que 
revolucionaram e vão transformar a vida humana e cósmico-ecológica. O 
primeiro foi o Projeto Manhattan, que descobriu a energia nuclear, hoje 
utilizada em radioterapia em busca de saúde, mas que também resultou 
na bomba atômica que destruiu Hiroshima e Nagasaki (1945) na Segunda 
Guerra Mundial. O segundo foi o Projeto Apollo, que levou o homem até a 
Lua (1969). O terceiro é o Projeto Genoma Humano (iniciado em 1990), 
que objetiva mapear a sequenciar todos os genes humanos. Este último 
megaprojeto tem suas raízes na chamada descoberta do século, o DNA. 
Com ele se inicia a Terceira Revolução Industrial, ou seja, a revolução 
biológica. Tudo indica que o fio condutor da economia no século XXI será 
a biotecnologia. O megaprojeto mais recente é a internética, que 
possibilita a comunicação de forma rápida, simultânea e 
instantaneamente e nos faz sentir uma verdadeira aldeia global on line217.  

Nos estudos acerca das novas tecnologias, intensifica-se, neste trabalho, 

a análise da biotecnologia, por consequência do seu desenvolvimento, da sua 

evolução junto à sociedade mundial. Essa ciência é o reflexo de uma revolução, no 

sentido epistemológico da palavra, da mudança de paradigmas, de transformações 

radicais. E o século presente (século XXI) é o século da inserção biotecnológica.  

Na conjuntura das forças tecnológicas e sociais, cria-se uma nova matriz 

operativa. Segundo Jeremy Rifkin, há sete elementos que formam a matriz da 

biotecnologia. O primeiro seria a capacidade de identificar e recombinar os genes; 

segundo, a concessão de patentes sobre genes, linhas celulares, tecidos, órgãos e 

organismos submetidos a ingerência genética e os processos que se empenham 

para explorar novos recursos; a terceira é a mundialização do comércio; quarta, o 

mapa dos aproximadamente 100.000 genes que compreendem o genoma humano; 

                                            
216 DANTAS, Ivo. A era da Biotecnologia, Constituição, Bioética e Biodireito. Disponível em: 

http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1205505342174218181901.pdf. Acessado em 
maio de 2013, p. 5/6. 

217 DANTAS, Ivo. A era da Biotecnologia, Constituição, Bioética e Biodireito. Disponível em: 
http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1205505342174218181901.pdf. Acessado em 
maio de 2013, p. 44/45. 



121 

 

quinto, uma remessa de novos estudos científicos sobre a base genética da conduta 

humana e a nova sociobiologia; sexta, o ordenamento e a organização permitem 

gerir as informações genéticas; e, sétimo, uma nova concepção acerca da natureza 

demarcam a legitimidade ao século da biotecnologia, sendo que esta nova forma de 

reorganizar a economia e a sociedade, com respeito à natureza, justifica sua 

inserção218.    

Pensa-se que biotecnologia é uma forma da ciência que em buscar 

desenvolver-se em razão dos anseios da comunidade mundial com o respeito à 

dignidade da pessoa humana. Há reflexos econômicos e sociais na sua utilização, 

mas, adere ao meio ambiente como forma de limitar a degradação, diminuir a 

devastação ecológica e propiciar uma vida com qualidades aos seres humanos.  

Nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, a ciência e 

os estudos das biotecnologias exaltam-se pela sua larga utilização, desde a 

plantação de sementes até a elaboração de partículas científicas que adentram à 

vida dos seres humanos sem haver qualquer forma de restrição quanto ao seu mau 

uso ou seu prejuízo à saúde.  

No documento Agenda 21, no capítulo 16, intitulado Manejo 

Ambientalmente Saudável da Biotecnologia, há a definição do que vem a ser a 

biotecnologia. Assim dispõe: 

A biotecnologia é a integração das novas técnicas decorrentes da 
moderna biotecnologia às abordagens bem estabelecidas da 
biotecnologia tradicional. A biotecnologia, um campo emergente com 
grande concentração de conhecimento, é um conjunto de técnicas que 
possibilitam a realização, pelo homem, de mudanças específicas no ácido 
desoxirribonucléico (DNA), ou material genético, em plantas, animais e 
sistemas microbianos, conducentes a produtos e tecnologias úteis. Em si 
mesma a biotecnologia não pode resolver todos os problemas 
fundamentais do meio ambiente e do desenvolvimento, por isso é preciso 
temperar as expectativas com realismo219.  

                                            
218 RIFKIN, Jeremy. El siglo de la Biotecnología. El comercio genético y el nacimiento de um 

mundo feliz. Tradução de Juan Pedro Campos. Barcelona: Paidós, 2009, p. 33-34. 
219 AGENDA 21 GLOBAL. Disponível em: http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/agenda-21/agenda-21-global. Acessado em março de 2013. 
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Nesse contexto da Agenda 21 Global, observa-se que a biotecnologia não 

detém toda capacidade de solucionar os problemas ambientais existentes, mas tem 

algumas especificações matizes com a intenção de solucionar aquilo que está em 

sua volta. Assim dispõe:  

Em si mesma a biotecnologia não pode resolver todos os problemas 
fundamentais do meio ambiente e do desenvolvimento, por isso é preciso 
temperar as expectativas com realismo. Entretanto, sua contribuição 
promete ser significante para capacitar, por exemplo, o desenvolvimento 
de melhor atendimento da saúde, maior segurança alimentar por meio de 
práticas agrícolas sustentáveis, melhor abastecimento de água potável, 
maior eficiência nos processos de desenvolvimento industrial para 
transformação de matérias-primas, apoio para métodos sustentáveis de 
florestamento e reflorestamento, e a desentoxicação dos resíduos 
perigosos220.   

Na Convenção da Diversidade Biológica (CDB), em seu artigo segundo 

quando elucida a utilização de termos propostos para esta Convenção, dispõe que a 

“biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas 

biológicos, orgânicos vivos, ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou 

processos para a utilização específica221”. Demonstra-se, assim, outra acepção do 

termo biotecnologia.  

Vladimir Garcia Magalhães define a biotecnologia como “a aplicação de 

princípios científicos e de engenharia para processamento de materiais por agentes 

biológicos para o fornecimento de bens e serviços222”. Essa forma de ciência tem 

sua base no conjunto de conhecimentos que se utiliza de recursos vivos, naturais 

como parte ativa do processo de produção de bens223.  

Ivo Dantas afirma que a “biotecnologia coloca-se para a sociedade como 

uma revolução transformadora de paradigmas e de valores, o que não deixa o direito 

                                            
220 AGENDA 21 GLOBAL. Disponível em: http://www.mma.gov.br/responsabilidade-

socioambiental/agenda-21/agenda-21-global. Acessado em março de 2013. 
221 CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/cdbport_72.pdf. Acessado em março 
de 2013. 

222 MAGALHÃES, Vladimir Garcia. Propriedade intelectual: biotecnologia e biodiversidade. São 
Paulo: Editora Fiúza, 2011, p. 73/74. 

223 MAGALHÃES, Vladimir Garcia. Propriedade intelectual: biotecnologia e biodiversidade. São 
Paulo: Editora Fiúza, 2011, p. 73/74. 
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indiferente, pois este é uma ordem da sociedade224”. A evolução social é uma 

consequência da evolução tecnológica, ou seja, a ciência, as tecnologias conduzem 

o progresso social, o qual se depara com essas inovações para reconduzir seus 

anseios, seus desejos, suas prioridades.  

Vladimir Garcia Magalhães, ainda quanto à concepção de biotecnologia, 

declara como sendo “conjunto de conhecimento sobre a utilização dos seres vivos 

que se aplicam, em determinados ramos de atividades225”. Ainda ressalta:  

Contudo, a biotecnologia conjunto de conhecimento e técnicas, inclusive 
de biologia molecular, que utilizam os seres vivos e seus processos 
biológicos, ou ainda suas partes notadamente os metabolitos primários e 
secundários, inclusive por meio de sua alteração artificial, para atender as 
necessidades humanas226.  

No caminho das novas descobertas quanto às tecnologias, com ênfase 

nas biotecnologias, convém alegar que seu desenvolvimento histórico iniciou sua 

aplicação no processo de industrialização o qual se utilizava de organismos vivos 

para produzir mudanças na produção do vinho, da cerveja e do queijo227.  

No estudo linguístico de biotecnologia, cumpre averiguar que  

 A definição ampla de biotecnologia é o uso de organismos vivos ou parte 
deles, para a produção de bens e serviços. Nesta definição se enquadram 
um conjunto de atividades que o homem vem desenvolvendo há milhares 
de anos, como a produção de alimentos fermentados (pão, vinho, iogurte, 
cerveja, e outros). Por outro lado a biotecnologia moderna se considera 
aquela que faz uso da informação genética, incorporando técnicas de 
DNA recombinante228. 

                                            
224 DANTAS, Ivo. A era da Biotecnologia, Constituição, Bioética e Biodireito. Disponível em: 

http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1205505342174218181901.pdf. Acessado em 
maio de 2013, p. 6. 

225MAGALHÃES, Vladimir Garcia. Propriedade intelectual: biotecnologia e biodiversidade. São 
Paulo: Editora Fiúza, 2011, p. 75. 

226 MAGALHÃES, Vladimir Garcia. Propriedade intelectual: biotecnologia e biodiversidade. São 
Paulo: Editora Fiúza, 2011, p. 75. 

227 BONAMIGO, Elcio Luiz. Princípio da precaução: um princípio bioético e biojurídico: novos 
riscos, novas aplicações. São Paulo: All Print, 2011, p.78. 

228 BROUILLET, Lucie e LONG, Carole. As biotecnologias ao alcance de todos. Tradução de Maria 
Ludovina Figueiredo. Portugal: Instituto Piaget, 2001, p. 11. Título original Lês Biotechnologies 
pour tous ET pour tout. 



124 

 

A ciência, com seus avanços, contudo, poderá chegar a resultados 

inesperados, invariáveis, pois nem sempre a pesquisa científica é uma pesquisa 

exata. A biotecnologia poderá desenvolver uma guerra biológica e meios de 

destruição em massa de populações humanas e de ecossistemas229.  

Elcio Luiz Bonamigo alerta que, “na biotecnologia estão as aplicações que 

usam sistemas biológicos, organismos vivos ou derivados para a criação ou 

modificação de produtos ou processos com fins práticos e industriais230”. Essa 

ciência biotecnológica tem avanços consideráveis no que diz respeito ao progresso 

humano, tanto na área social como na vital. Os seus avanços devem contextualizar 

a prevenção à dignidade da pessoa humana, sendo que esta ciência tem o 

conhecimento de manipular a vida animal e a vegetal231.  

As preocupações voltar-se-ão para a ciência, com seus avanços, diante 

de um mundo globalizado. Denota-se que poderá haver uma corrida tecnológica 

incentivada por interesses econômicos e, segundo Édis Milaré, “não tardará a ser 

declarada verdadeira guerra pela obtenção de resultados e lucros, uma vez que a 

era das técnicas convencionais e modernas vai se encerrando para dar espaço ao 

reinado das tecnologias de ponta, em particular, a biotecnologia232”.  

A ciência é um fator que conduz a mudanças sociais; as tecnologias 

transformam a sociedade. A preocupação humana, por exemplo, com a saúde, tem 

uma direção linear com a saúde ambiental, sendo que essas diretrizes devem ser 

protegidas dos riscos, das incertezas decorrentes das inovações tecnológicas.  

Maria Claudia Crespo Brauner quanto a este assunto, aduz que  

Os destinos da ciência não deveriam estar vinculados à lógica do 
progresso econômico pura e simplesmente pensados para atender ao 
crescimento do mercado, mas pensados para e a partir do ser humano, 

                                            
229 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 

1036. 
230 BONAMIGO, Elcio Luiz. Princípio da precaução: um princípio bioético e biojurídico: novos 

riscos, novas aplicações. São Paulo: All Print, 2011, p. 78 
231 BONAMIGO, Elcio Luiz. Princípio da precaução: um princípio bioético e biojurídico: novos 

riscos, novas aplicações. São Paulo: All Print, 2011, p.79. 
232 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 
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levando em consideração o desafio de se promover condições para a 
proteção da vida e de sua qualidade, a um numero sempre maior de 
comunidades233.  

A forma de o ser humano viver as preocupações científicas geram as 

incertezas quanto ao desenvolver dos procedimentos que o fazem crer nessas 

inovações tecnológicas. Jeremy Rifkin assim se refere quanto à inserção das novas 

tecnologias, como por exemplo a biotecnologia, a qual vem provocando alterações 

consideráveis para o conjunto social: 

A era da biotecnologia está suscitando questões fundamentais acerca da 
natureza humana, e o público vem sendo rapidamente envolvido em um 
grande debate entre os que vêem a nova era como um renascimento 
biológico e os que denunciam a chegada de uma civilização de eugenia234.  

Maria Claudia Crespo Brauner afirma que a inquietação humana repousa 

na saúde humana e na saúde ambiental, na promoção da vida com qualidade e 

bem-estar. Condições de vida, com água potável, com ar sem poluição, com 

alimentação regular, com o clima controlável e condições de saneamento básico 

fazem com que o ser humano assegure sua sobrevivência. Mas, diante da era 

biotecnológica, das inovações científicas, os seres humanos lançam-se ansiosos em 

alcançar meios para evitar doenças, aumentar a esperança de vida, buscar, nesse 

meio científico, um conforto de sobrevivência235.  

Para que essa transformação seja em prol, em favor do ser humano e que 

não se transforme em, ainda mais, captação de riquezas, deve-se esclarecer que o 

ser humano é o expectador e ao mesmo tempo ator principal dessa era de crise 

ambiental.  

                                            
233 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e direito: compromissos com a proteção da 

saúde humana e ambiental. BRAUNER, Maria Claudia Crespo; LIEDKE, Mônica Souza; 
SCHNNEIDER, Patrícia Maria. Biotecnologia e Direito Ambiental: Possibilidades de proteção 
da vida a partir do paradigma socioambiental. Jundiaí: Paco Editorial, 2012, p. 10. 

234 RIFKIN, Jeremy. A Economia do Hidrogênio. São Paulo: M.Books do Brasil Editora Ltda, 2003, 
p. 02. 

235 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e direito: compromissos com a proteção da 
saúde humana e ambiental. BRAUNER, Maria Claudia Crespo; LIEDKE, Mônica Souza; 
SCHNNEIDER, Patrícia Maria. Biotecnologia e Direito Ambiental: Possibilidades de proteção 
da vida a partir do paradigma socioambiental. Jundiaí: Paco Editorial, 2012, p. 10. 
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Está no anseio das preocupações globais a preservação do meio natural. 

A responsabilidade pela não degradação ambiental é do ser humano, pois a relação 

homem e meio ambiente é uma relação estreita, que dever ser observada para a 

continuidade da vida das gerações atuais e futuras, com recursos naturais 

disponíveis para que se propicie o bem-estar à comunidade.  

A ideia de que o progresso científico traz benefícios para o ser humano, 

não havendo racionalidade em sua formação e aplicação, poderá resultar em graves 

riscos para o meio ambiente e para a saúde humana. Nem toda ação científica é 

geradora de riscos, desde que sua forma de aplicação e aceitação social não se 

deem de forma errônea, desde que esta forma de ciência não coloque em risco a 

espécie humana. 

Analisar-se-á o princípio da precaução como um meio para prevenir os 

riscos, o qual introduzirá “um novo conceito que justificará a adoção de medidas de 

precaução entre a ameaça de danos ainda não comprovados cientificamente236”.  

Nas palavras de Maria Claudia Crespo Brauner:  

O interesse pela biotecnologia e a biomedicina se impôs de modo 
irreversível, trazendo grandes expectativas de conquistas científicas 
aplicáveis à cura de doenças e à melhora da qualidade de vida humana. 
Se, por um lado, se percebem as promissoras possibilidades derivadas 
das novas descobertas, por outro lado, emerge a preocupação quanto 
aos aspectos éticos ligados às pesquisas e às práticas científicas para o 
alcance das metas que guiam o desenvolvimento científico e tecnológico, 
que são propulsores do desenvolvimento econômico e social237.  

A preocupação com a preservação do meio ambiente, sendo este a base 

condutora ao sustento da vida humana, da saúde e da proporia qualidade de vida do 

ser humano, gera uma inquietação global. Isso tendo em vista que a proteção dos 

recursos naturais que propiciará a sobrevivência do ser humano, é a própria 

concretização dos direitos humanos. 
                                            
236 BONAMIGO, Elcio Luiz. Princípio da precaução: um princípio bioético e biojurídico: novos 

riscos, novas aplicações. São Paulo: All Print, 2011, p.17. 
237 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e Direito: compromissos com a proteção da 

saúde humana e ambiental. BRAUNER, Maria Claudia Crespo; LIEDKE, Mônica Souza; 
SCHNNEIDER, Patrícia Maria. Biotecnologia e Direito Ambiental: Possibilidades de proteção 
da vida a partir do paradigma socioambiental. Jundiaí: Paco Editorial, 2012, p. 17. 
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Quando se tem normatizado o direito à vida, tem-se que entender que 

decorreu uma evolução do direito, segundo os acontecimentos sociais e ambientais, 

englobando o direito à sadia qualidade de vida. Não basta ter o direito de viver ou de 

conservar a vida; deve-se, sim, ter assegurado o direito à sadia qualidade de vida, 

ao bem-estar social e, principalmente, ambiental, assegurando-se meios para 

cumprir esse direito238.  

Em cada avanço científico, depara-se com o consumidor final que é o ser 

humano, o ator principal das inovações científica. Nesse cenário, há esperanças 

para o deslinde de impasses com a saúde humana, com a preservação dos recursos 

naturais indispensáveis à sua sobrevivência, de forma que as ciências sejam 

inovadas com responsabilidade, com respeito ao ser humano, às suas limitações e 

às suas inseguranças. “A disseminação dessas novas tecnologias requer um estudo 

aprofundado, com destaque à proteção da saúde humana, socioambiental e, em 

especial, quanto à segurança alimentar239”.  

A ciência evolutiva deve estar fundada em alternativas que tenham uma maior 

eficácia da ciência em promover uma proteção ao meio ambiente e elevar seus 

estudos ao tratamento dos problemas ecológicos instaurados de forma global, 

fazendo com que os seres humanos promovam, de forma significativa, uma 

mudança de vida, desenvolvendo uma concepção de cidadania ambiental global.  

2.3 A TERCEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL DE JEREMY RIFKIN 

A eminência da industrialização está chegando ao limite de sua evolução. 

A procura por petróleo, pelo carbono e o gás natural como fontes de energias que 

pareciam infinitas, ilimitadas, adentra em uma realidade no sentido de mudar tal 

                                            
238 RODRIGUES, Melissa Cachoni. Direito ambiental & biotecnologia: uma abordagem sobre os 

transgênicos sociais. Melissa Cachoni Rodrigues e Olivia Márcia Nagy Arantes. (orgs.) Curitiba: 
Juruá, 2009, p. 59. 
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visão, caso o ser humano não queira pagar ainda mais alto por pretender ter 

prosperidade240,  

A evolução global acompanha o desenvolvimento mundial. As eras de 

grandes transformações no decorrer da história da humanidade descenderam da 

inserção de novas tecnologias. Rifkin sustenta que as novas formas de 

comunicações, inseridas em uma comunidade complexa, tornam-se mecanismos de 

organização e gerenciamento viabilizados pelas novas tecnologias241.  

A relação orgânica entre as tecnologias de comunicação e as fontes de 

energia cria uma economia viva, a qual vai sofrendo mutações diante das evoluções 

científicas242. Rifkin anuncia que: 

A tecnologia de comunicação é o sistema nervoso que supervisiona, 
coordena e gerencia o organismo econômico, e a energia é o sangue que 
circula pelo corpo político, fornecendo alimento para converter as riquezas 
naturais em bens e serviços que mantêm a economia viva e em 
crescimento. A infraestrutura é semelhante a um sistema vivo que reúne 
um número cada vez maior de pessoas em relações econômicas e sociais 
mais complexas243. 

No decorrer das evoluções tecnológicas, o caminho natural das 

populações globais, encontram-se, segundo Jeremy Rifkin, na Terceira Revolução 

Industrial, a qual percorre caminhos, evoluções que perfazem o meio social 

contemporâneo. 

O surgimento da técnica de impressão movida a carvão transformou a 

mídia em uma ferramenta básica e essencial de comunicação. Os materiais 

comunicativos impressos, como o jornal, as revistas, os livros fizeram com que a 
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sociedade evoluísse de forma considerável, estimulando, principalmente, a 

alfabetização244.  

Na metade do século XX, a inovação da tecnologia da comunicação pela 

via elétrica deu origem à Segunda Revolução Industrial. Essa evolução científica 

progrediu quanto aos efeitos sociais, pois empresas passaram a produzir em grande 

escala, em decorrência de os motores serem alimentados por gasolina, alterando o 

comportamento social. As indústrias automobilísticas cresceram, a demanda por 

combustível acelerou o crescimento da indústria petrolífera, a pavimentação de 

rodovias, a rede de telefonia, rádio e televisão foram introduzidas, alterando o 

quadro social diante das inovações com reflexos na economia que estava baseada 

no automóvel e no petróleo245.   

Assim é que o quadro social contemporâneo encontra-se na era da 

Terceira Revolução Industrial: com a junção da tecnologia de comunicação da 

internet com as energias renováveis, retrata-se uma realidade cotidiana do século 

XXI que terá impacto social tão significativo quanto às duas primeiras revoluções 

industriais. Rifkin, sobre o tema, anuncia que 

A Terceira Revolução Industrial terá um impacto tão significativo no 
século XXI quanto a Primeira Revolução Industrial teve no século XIX. E 
como nas duas primeiras revoluções industriais, ela provocará uma 
mudança fundamental de cada aspecto de nosso trabalho e vida. A 
organização convencional, de cima para baixo, da sociedade que 
caracterizou muito da vida econômica, social e política das revoluções 
industriais baseadas em combustíveis fósseis, está cedendo às relações 
colaborativas e distributivas da era industrial verde, emergente. Estamos 
indo no meio de uma mudança profunda na maneira como a sociedade é 
estruturada, distantes do poder hierárquico e rumo ao poder lateral246.  

A convergência da tecnologia de comunicação da internet e das energias 

renováveis faz com que a Terceira Revolução Industrial esteja escorada pela 

reunião de cinco pilares. Todos eles, conjuntamente, levarão a mudanças sociais 
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significativas, com reflexos positivos para as futuras gerações. Assim estão definidos 

os cinco pilares por Rifkin:  

Os cinco pilares da Terceira Revolução Industrial são: (1) a mudança para 
energia renovável; (2) transformação do patrimônio imobiliário de cada 
continente em microgeradores de energia para coletar energias 
renováveis no local; (3) o emprego de hidrogênio e outras tecnologias de 
armazenamento em todas as edificações e toda infraestrutura para 
armazenar energias intermitentes; (4) o uso da tecnologia da internet para 
transformar a rede elétrica de todo continente em uma rede de 
compartilhamento de energia que age como a internet (quando milhões 
de edificações estão gerando uma pequena quantidade de energia local, 
elas podem vender o excedente para a rede e compartilhar eletricidade 
com seus vizinhos continentais); e (5) efetuar a transição da frota de 
transporte para veículos movidos a células de combustíveis ou elétricos 
que podem compara e vender eletricidade em uma rede de eletricidade 
interativa, continental, inteligente247.  

No estado social hodierno, as inovações tecnológicas impulsionam o 

crescimento econômico de um país, pois a sociedade está em constante evolução 

sendo necessários os cenários das ciências tecnológicas na delimitação desse 

crescimento para que haja a caracterização de sustentável, com reflexos e 

preocupações com gerações humanas futuras.  

Os avanços tecnológicos promoverão desenvolvimento que amenize os 

problemas ambientais, sempre numa perspectiva de proteção dos direitos humanos. 

Nessa seara, há o encontro com o princípio da precaução, o qual traduz 

fundamentos de proteção aos ensaios tecnológicos ambientais.  

Esse primado foi inserido nos textos da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente humano e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, no 

ano de 1992, no Princípio de número 15. Assim está disposto:  

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 
Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de 
absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para 
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postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a 
degradação ambiental248.   

Segundo o enunciado por Wilson Engelmann, quanto ao princípio da 

precaução, tem-se uma ideia de que esse primado está normatizado para proteger o 

ser humano quanto à defesa de seus direitos fundamentais. O “princípio da 

precaução, portanto, é mais do que apenas um princípio, mas será um espaço para 

onde deverão convergir as atenções de todos aqueles que estiverem seriamente 

comprometidos com a saúde das gerações, sejam as atuais ou as futuras249”.    

Na intenção legislativa brasileira de proteger o meio ambiente, o princípio 

da precaução encontra-se de forma expressa no artigo 1º da Lei Federal 

11.105/2005 – Lei da Biosegurança250. Essa lei tem seu texto direcionado às 

atividades relacionadas com os organismos geneticamente modificados (OGMs).  

Nesse sentido, observa-se que tanto a legislação brasileira, como os 

documentos oficiais das Conferências Mundiais têm uma preocupação em comum: a 

proteção com o meio ambiente. 

2.4 QUANTO ÀS NOVAS TECNOLOGIAS. HÁ LIMITES PARA ESSAS 

DESCOBERTAS? 

Quando a ciência está direcionada ao bem-estar humano, denota-se uma 

evolução científica, humanitária, ao contrário do que está acontecendo, 

principalmente, no cenário brasileiro, no qual as inovações técnicas, terapêuticas, 
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não estão ao alcance da maioria das pessoas, descrevendo ou noticiando a 

discriminação desses benefícios científicos.  

A ciência, com seus avanços e conquistas, deve atender à população em 

geral, pois se está diante da efetivação de um direito universal, a saúde humana e o 

bem-estar social. A pesquisa científica deve trilhar um caminho no qual não haja a 

exploração científica que coloque em risco a vida humana ou, ainda mais em perigo, 

se a ciência, por meio de suas descobertas, centralize nas mãos de poucos os 

efeitos científicos, com a finalidade de promover o mercado científico.  

Maria Claudia Crespo Brauner declara:  

A liberdade científica reconhecida aos cientistas deve ser orientada à 
construção de uma justiça sanitária, que destine seus resultados a mitigar 
a dor e o sofrimento mais do que a enriquecer grandes grupos, pela via 
das patentes que impõem altos custos aos medicamentos. Importante, 
perceber que os interesses financeiros que movem a indústria médica e 
farmacológica comprometem o acesso dos pacientes aos novos 
medicamentos251.  

Principalmente na área da saúde humana, como direito fundamental, a 

ciência deve dirigir-se no sentido de lutar pela vida dos seres humanos de forma 

igualitária. Eduardo R. Rabenhorst declara que a revolução biotecnológica permitirá 

a realização dos sonhos dos engenheiros sociais imaginaram desde anos passados, 

qual seja, a modificação do substrato natural do comportamento humano252. Nessa 

seara, deve-se lutar pela igualdade e pela dignificação do ser humano, nada 

havendo a fazer, portanto, quando há agressão ao ser.   

Ainda, ressalta Maria Claudia Crespo Brauner, quanto ao tema:  

Uma avaliação cuidadosa deverá ser efetuada para verificar a 
necessidade do medicamento, sua segurança e a eficácia. E, na medida 
em que a demanda visa à prestação que diz respeito ao mínimo 
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existencial, vinculada à garantia da dignidade da pessoa humana e à vida, 
justifica-se a revitalização do papel ativo do Judiciário, para atendimento e 
efetivação do direito fundamental á saúde253.  

Com a transparência, a segurança, a certeza das inovações científicas, 

com o amparo legal, partindo-se do pressuposto de que o estado democrático de 

direito brasileiro funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana, seus 

matizes devem consolidar-se em preservar a espécie humana sem agredir o meio 

natural, de forma igualitária aos indivíduos e a outros seres vivos.  

É impossível a previsão do futuro, a partir de atos dos seres humanos; 

porém, é possível valer-se de uma ferramenta que orientará as ações futuras 

vinculadas ao desfecho dessas ações do homem quanto ao domínio da vida 

humana e da natureza. Thiago Batista Freitas assim sugere:  

É a chamada “heurística do medo”, isto é, só a previsão da desfiguração e 
autodestruição do home (tanto como espécie quanto como ideia 
ontológica) nos ajuda a refletir e ponderar sobre os riscos de 
determinadas ações, bem como sobre aquilo que se há de preservar e 
priorizar no homem, em face de tais perigos, e assumir uma posição ou 
decisão sobre o que se “possa querer254”.  

Nessa mesma linha de pensamento, o ser humano tem que planejar, 

pensar, antes de realizar qualquer ato, seja ele científico ou não, que não cause 

malefício para sua vida e de futuras gerações. A ciência e o progresso humanitário 

percorrem caminhos de direção linear, não podendo ser o contrário. Hans Jonas 

enuncia que, além da responsabilidade de ter-se a qualidade de vida sem riscos, é 

preciso preocupar-se com a existência de vida para as gerações futuras255. Ainda 

declara: 
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Significa dizer que, partindo do pressuposto de que a exista humanidade 
no futuro, o dever dos indivíduos no presente é garantir condições dignas 
de existência das gerações futuras, ou seja, a necessidade de respeito e 
cuidado com as gerações futuras inclui a proibição de ações que tornem 
insuportáveis as condições de vida dos indivíduos as gerações futuras256.  

A evolução da sociedade, direcionada para a maior produção, o exagero 

na comercialização, diretamente ligada ao acúmulo de poder, de lucro, faz com que 

um conjunto de acontecimentos desenhem uma nova realidade social. Está nos 

fatos sociais a preocupação da área jurídica frente a esses acontecimentos, que são 

resultados plenos do fenômeno político, cultural e econômico.  

Mesmo com a intensificação das novas tecnologias com base no 

desenvolvimento, diante dos valores acreditados pelo meio social contemporâneo, 

ressalta-se a importância de analisar as pesquisas científicas, as quais são 

atropeladas pela voracidade em busca de acúmulo de riquezas. O que está em jogo 

é a contraposição entre a exploração econômica da vida humana e os limites éticos 

frente aos direitos humanos257.  

Afirma, ainda, que “a ética e a ciência devem caminhar juntas258”. Quando 

se tem a ética e o valor dignidade humana, a ciência tecnológica buscará a 

satisfação de um grupo social em sua coletividade, obstando qualquer restrição 

ligada aos direitos humanos. Vanessa Lacomini, acerca da relação da ética com a 

ciência, aduz que “os valores éticos devem ser vistos como expressões e garantias 

de uma excelente condição de vida dos sujeitos, evitando-se assim, qualquer tipo de 

abuso, manipulação e desacato moral ao homem259”.  
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Nesse estudo, de maneira holística, tem-se a intenção de relacionar o 

valor do ser humano para com as inovações tecnológicas, posto que estas devem 

estar à mercê do progresso humano, da vida humana, constituindo uma base sólida 

para a dignidade da existência humana.  

A ligação dos avanços tecnológicos à proteção dos recursos naturais 

deve descender de um pensamento racional, com a preservação da base ecológica 

que garante a subsistência da vida humana. O beneficio da ciência e da tecnologia 

para a vida humana é indiscutível. As pesquisas científicas apontarão soluções para 

as verdadeiras necessidades humanas, que, assim consideradas, gerarão um 

desenvolvimento para caminhar em beneficio da coletividade260.   

Nas ocasiões nas quais imperam as incertezas, as inseguranças 

científicas, nas quais as informações existentes não são conclusivas, o princípio da 

precaução irá subsidiar o estudo, a análise de medidas tendentes a não gerar o 

dano. Reinaldo Pereira e Silva destaca que “é importante ressaltar que o princípio da 

precaução somente se aplica aos casos em que o risco depende do querer 

humano261”. Ainda ressalta que, como medida de prudência redobrada, “o princípio 

da precaução orienta a não-execução de uma ação se ela apresenta um risco 

incerto de dano grave e irreversível, impondo àqueles que desejam empreendê-la o 

ônus de provar-lhe o caráter não danoso262”.  

Esse estudo tem reflexo na importância da reflexão dos limites do 

progresso da ciência, a biotecnologia na vivência humana sob um ponto de vista de 

um valor ético, de proteção aos direitos humanos. Esses, por sua vez, devem ser a 

base sólida e primordial para qualquer forma de progresso científico voltado para o 
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meio social contemporâneo, o qual tem sua nítida preocupação atual no aumento da 

exploração humana263.  

Estão nos direitos humanos, na dignidade da pessoa humana, as 

matrizes da preservação e da necessidade de limitação das inovações tecnológicas. 

Cada conquista é uma superação da raça humana. Sim! Se direcionada ao bem-

estar humano. Logo, ao se tratar do direito ambiental, depara-se com a necessidade 

desses recursos para a continuação da vida terrena.   

Concentram-se na própria sociedade, nos legisladores, nos acordos – 

nacionais, internacionais ou transnacionais – na ciência jurídica, os elementos, as 

ações, as normatizações, o respeito aos direitos humanos. Em diversos temas se 

buscam repostas para o contexto social. Vanessa Lacomini assim se manifesta:  

Tem-se diversas implicações existentes entre a ética, a bioética, o 
biodireito e os direitos humanos, no que tange suas particularidades, 
historia e consequências no atual campo das ciências biológicas e 
médicas. A ética concebida filosoficamente no campo profissional imputa 
um conjunto de valores diretivos da ação humana. Da mesma forma a 
bioética face ao progresso científico vem por meio de uma perspectiva 
multidisciplinar, articulando campos como a biologia, a medicina, a 
filosofia, e finalmente o biodireito que nasce e apresenta as normas 
pertinentes que definem sua aplicação jurídica264.  

Na ciência, a disciplina do Biodireito constitui uma área da ciência jurídica 

que não pode deixar de reagir quanto à inserção de novas tecnologias no contexto 

social, diante dos riscos absorvidos pela espécie humana, devendo, por meio de 

seus regramentos legais impor limites à liberdade de pesquisa.  

No Texto Constitucional, o artigo 5º, inciso IX265, normatiza o direito à 

liberdade científica como um dos direitos fundamentais.  Isso, porém, não significa 
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afirmar que essa liberdade é absoluta e não contém limitações, pois outros direitos e 

valores são consagrados constitucionalmente como fundamentais, tais como a vida, 

a integridade física e psíquica, a igualdade, entre outros266. Nessa linha de 

pensamento, Maria Helena Diniz aponta que, havendo conflito entre a livre 

expressão da atividade científica e outro direito fundamental, a solução ou o ponto 

de equilíbrio deverá ser o respeito à dignidade humana, sendo este o fundamento do 

Estado Democrático de Direito, previsto em Contextos Constitucionais267.    

A espécie humana e sua dignificação como tal devem sobrepor-se à 

liberdade de expressão científica, não podendo a vida humana encontrar-se em 

constante perigo. Sob essa primazia dos direitos fundamentais, com base sólida na 

dignidade da pessoa humana, a ciência jurídica deve reagir, estando no direito – 

Biodireito – a fonte de limitação e de respeito das inovações tecnológicas, sob o 

contexto da observância e preservação do ser humano na sua dignidade.  

Nas palavras de Ivo Dantas,  

O direito não pode furtar-se aos desafios levantados pela biomedicina, 
surge uma nova disciplina, o Biodireito, estudo jurídico que, tomando por 
fontes imediatas a bioética e a biogenética, teria a vida por objeto 
principal, salientado que a verdade científica não poderá sobrepor-se à 
ética e ao direito, assim como o por gesso não poderá acobertar crimes 
contra a dignidade humana, nem traçar, sem limites, os destinos da 
humanidade268. 

O grande impasse dessa ciência jurídica é complexo, necessitando de 

formulações jurídicas mais claras e concretas. O embaraço da ciência do Biodireito 

está na própria dificuldade de o direito moderno entender-se univocamente269. 
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Conquanto, a inserção dessa nova disciplina jurídica tem precedência, tem por 

fundamento o ser humano, o respeito à vida e à morte da pessoa humana, o 

respeito aos limites das inovações tecnológicas e, principalmente, o respeito ao meio 

ambiente como fonte de toda matéria possível para a vida ou continuação da vida 

com dignidade.  

A era da biotecnologia corresponde à realidade atual, contemporânea 

para o meio social. É uma realidade na vida dos seres humanos, que possui uma 

feição de “ciência de dois gumes”. Uma caracterização descende dos 

acontecimentos vivenciados pelos países desenvolvidos frente aos países em 

desenvolvimento, os quais são meios para o manejo de experiências, não aderindo 

à sua vida o real alcance e benefício das ciências biotecnológicas.  

O querer humano para a cura de doenças e o anseio ao prolongamento 

da vida são desejos imensuráveis para o ser humano, o qual se desliga das razões 

éticas, racionais, ultrapassando os limites dos avanços tecnológicos. Nesse ponto, a 

esfera jurídica e o valor moral devem assumir o papel de limitadores de suas ações.  

Qualquer avanço que ultrapasse os limites impostos e que atinja a esfera 

pessoal do ser humano, que viole os direitos fundamentos para a concretização dos 

efeitos científicos, deve ser afastado, refutado dos meios tecnológicos garantidores 

do bem-estar social. O ser humano tem seu valor em si mesmo, não podendo servir 

de objeto para qualquer fim. Nesse sentido, Tiago Batista Freitas declara que  

É possível compreender que uma ética voltada à utilização responsável 
das novas biotecnologias deve ter como máxima o dever de não 
comprometer a existência humana nas gerações futuras. O uso 
responsável de um novo requer sabedoria, ou seja: uma prudência 
racional somente adquirida com a experiência. Com efeito, observa-se 
que a reflexão ética demanda tempo e se pauta pela analise sucessiva 
dos erros cometidos, numa espécie de processo evolutivo, de constantes 
análises das ações perpetradas. Contudo, a dinâmica evolutiva dos 
processos tecnológicos impõe-se num ritmo muitíssimo intenso, além de 
capacidades reflexão cognoscitiva da ética tradicional270.  
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Na ética, no fundamento do princípio da dignidade humana, na precaução 

dos limites da ciência evolutiva, deparam-se os meios de agir, de racionalizar a 

inserção no meio social das novas tecnologias. Suas primazias devem decorrer de 

estudos, de análises, de pesquisas que relatem e formalizem os benefícios 

esperados pela sociedade global no quadro da ciência tecnológica. A busca do bem-

estar social pressupõe responsabilidades, limites da atuação humana. Essa forma 

responsável de agir permeia o trabalho dos cientistas, dos estudiosos, dos 

aplicadores das ciências, do meio social, dos ordenamentos jurídicos, dos órgãos 

públicos ou privados, enfim, uma rede de organizações e ações que devem 

ponderar os riscos que poderão surgir quanto a essas inovações tecnológicas.  

Na interpretação de que o biossistema integra os recursos naturais e a 

espécie humana, tem-se a preocupação com esses meios científicos,  no sentido de 

que os mesmos estejam na linha de criação em prol do bem-estar social, da 

dignificação de suas próprias existências. 

Os danos ambientais foram perpetuados pela espécie humana, sendo 

fatos que se tornaram irreversíveis à situação a quo, como acontece com a 

destruição da flora e da fauna271. O mundo vive, hoje, sob a primazia da ciência e da 

tecnologia, o que se traduz na dominação do mundo natural pelo272. A ideia de 

crescimento, para a globalização humana, reside em se utilizar dos recursos 

naturais disponíveis sem se ater que são fontes de energias não renováveis, finitas. 

A base científica não pode escusar-se de alinhar sua efêmera técnica 

progressiva em prol da existência humana. “A simples criação ou mesmo 

aprimoramento de determinada técnica não nos transporta por si só para um novo 

estagio de evolução moral e bem-estar existencial273”. 
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Se houver esta contínua maneira de pensar que o ato de desenvolver-se 

está, estreitamente relacionado, à degradação, à utilização desmedida os recursos 

naturais, faz com que o progresso torna-se insustentável. Mesma forma aos avanços  

tecnológicos, dos quais devem resultar em desenvolvimento ilimitada, atingindo 

todas as pessoas, sem haver qualquer ato de desconsideração, até mesmo entre 

estados desenvolvidos (os quais são o maiores pesquisadores científicos) e aqueles 

que estão em desenvolvimento. 

O conhecimento científico, as novas tecnologias devem ter por base 

principal o desenvolvimento, o bem-estar, a dignificação da vida humana. O que 

assombra essa evolução científica advém da maneira com que o ser humano 

aproveita-se desses recursos naturais disponíveis, direcionado ao estado de criação 

e destruição, colocando a manutenção e a sobrevivência humana em ameaça, 

caracterizando o modelo de sociedade de risco274. 

2.5 SOCIEDADE DE RISCO DE ULRICH BECK 

Com o espaço da modernização, fruto do progresso industrial, vivencia-se 

um novo quadro social, uma sociedade de risco. Nessa era capitalista, a forma de 

desenvolver-se está voltada para o alto consumo e para produção, aumentando os 

riscos sociais, multiplicados pelos processos da modernização. Essa conjunta dos 

riscos em que a sociedade cria, vive e teme, decorre de ações e de efeitos que 

podem perdurar por muito tempo. E, durante este tempo, o grupo social padece, 

cada vez mais, de medo de que os efeitos de natureza prejudiciais sejam por ele 

sofridos, vivendo, diariamente, uma angústia e incerteza275.  

Decorrendo o tempo, intensificam os riscos sociais, sentidos de forma 

individual e coletiva. A pobreza e a miséria são os riscos maios sentidos por grande 
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parte da população mundial, originários do desenvolvimento industrial. Ulrich Beck, 

quanto à forma de o sistema capitalista atuar, refere-se como uma maneira 

duradoura e que não tem fim. O ser humano, cada vez mais, tem a necessidade de 

consumir, afogando sua ânsia insaciável para com o acúmulo de poder. Essa é uma 

sociedade de cunho moderno que preocupa a sobrevivência humana276.  

Esse panorama, seguindo os costumes da sociedade contemporânea, 

baseada em um modelo de exploração econômica dos recursos ambientais, cria 

situações de risco que podem conduzir a catástrofes ecológicas de grande monta. 

Os recursos naturais são usados sem respeito aos limites, aos seus valores 

intrínsecos, fazendo com que a base do conhecimento científico e tecnológico 

distancie-se do seu fim específico que é a proteção do bem natural e da vida 

humana.  

Ulrich Beck, no que tange à produção de riscos na área ecológica 

menciona que haveria os riscos concretos, visíveis, e os riscos abstratos, invisíveis 

ao conhecimento humano.  

Nos seus ensinamentos, José Rubens Morato Leite acentua que o 

problema do meio ambiente na sociedade de risco não está na compreensão 

inadequada da nova ordem de problemas que se estabelece entre as relações 

humanas e o meio ambiente.  Está, isso sim, na tomada de decisões a partir da 

qualidade diferenciada desses problemas de como superar o conjunto de 

imprevisões, incertezas e indefinições de processos em que as decisões e as 

escolhas devem ser direcionas para a realização dos objetivos de proteção 

ecológica no meio social enfatizado pelos riscos277. 

A proteção ambiental deve prevalecer sobre questões de outras ordens, 

sejam econômicas ou políticas. Isso significa a quebra de u paradigma 

contemporâneo, porque a sociedade sistematizada pelo capitalismo coloca as 
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questões ambientais, quando não lucrativas, em segundo plano, priorizando o 

acúmulo de riqueza.  

A sociedade de risco, conforme seu caminho de progresso social, é 

acompanhada por uma produção de riscos, ou seja, a industrialização, o 

crescimento social, coloca o ser humano frente a riscos, a perigos produzidos por 

ciências tecnológicas que ameaçam a existência humana e o meio natural. “Os 

riscos certamente surgem por meio do conhecimento, podendo ser por meio do 

conhecimento, reduzidos, ampliados ou removidos do painel da consciência278”.  

Muitos riscos tecnológicos são inseridos no meio social de forma não perceptível, 

não identificada imediatamente, como é o caso das contaminações químicas, da 

radiação atômica e de organismos modificados geneticamente279. 

Os problemas ambientais deixam de ser uma parcela autônoma dos 

demais aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais. “Os problemas 

ambientais não são problemas do meio ambiente, mas problemas completamente 

sociais, problemas do ser humanos de sua historia, de suas condições de vida280”. 

Assim, a natureza está no meio social como está para a base ecológica. Interligam-

se de forma absoluta, o que conduz a pensar que, cada reação humana, seja 

ambiental, social, refletirá na base natural. O conhecimento científico está 

direcionado para o desenvolvimento social com o menor nível de degradação dos 

recursos naturais disponíveis. 

Ulrich Beck afirma que a sociedade contemporânea, ao não se dar conta 

dos riscos gerados pelo desenvolvimento científico-tecnológico, tem a denominação 

da modernização reflexiva. Isso tendo em vista que, ao tempo em que pensa estar 

adentrando no progresso, tende a um caminho inverso, tendo-se como exemplo o 
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fenômeno da poluição que decorre do crescimento industrial, cujo efeito é de alto 

grau de degradação ambiental281. 

Na perspectiva do desenvolvimento tecnológico sustentável é que se 

deve deparar a evolução científica, a qual impulsiona a produção tecnológica menos 

agressiva ao meio ambiente. 

Nos ensinamentos de Ulrich Beck, a modernidade seria reduzida ao 

arcabouço da tecnologia e da natureza no sentido de predador e vítima. Não 

estariam inseridas nessa ideia as questões sociais, culturais e políticas, de forma 

distanciada dos riscos da modernização282. 

A modernização, o avanço tecnológico e industrial do século XXI, na 

sociedade globalizada pelo sistema capitalista – mercado – produção – consumo -, 

deve ser calcada no progresso sem degradar, sem consumir, de forma exaustiva, os 

meios ecológicos disponíveis pela natureza. O autor também refere que “para essas 

pessoas, as complexas instalações das indústrias químicas, com seus imponentes 

tubos e tanques, são símbolos caros do sucesso. A ameaça de morte nelas contida 

fica, em contraste, invisível283”. 

Nessa sociedade de risco que preconiza a evolução industrial, o avanço 

econômico como toda e única forma de progresso, seja ele social, cultural ou 

político, o ser humano é “peça” secundária de um jogo humanitário. Ou seja, o ato 

de se desenvolver por qualquer modo e custo faz do progresso um movimento 

desumano, antiecológico, legitimador da própria destruição humana284. 

Países desenvolvidos utilizam-se das novas tecnologias para contornar e 

desenvolver meios eficazes para, cada vez mais, produzir o lucro. Na produção de 

alimentos, na importância ínfima da água, na contaminação do solo reside o 
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entendimento visível, quando Ulrich Beck afirma: “na concorrência entre morte pela 

fome visivelmente iminente, com a morte por intoxicação, iminente mais invisível, 

impõe-se a premência do combate à miséria material285”. 

Não importa a forma como se está aumentando a produção de alimentos, 

mas, sim, que está ocorrendo a produção. Uma visão medíocre! Pessoas estão 

morrendo por alimentação com produtos tóxicos, fertilizantes que causam a morte, 

porém, aumenta a quantidade da produção alimentar286. Ainda segundo Ulrich Beck, 

a camada social carente é a parte populacional mais atingida pela má distribuição de 

renda e pela abundante degradação ambiental287.  

No que tange à fundamentalidade do desenvolvimento sustentável, tem-

se que seu conceito, segundo o relatório “Nosso Futuro Comum”, de 1987, guarda 

relação direta interdependente entre os direitos sociais e o direito à proteção de um 

meio ambiente digno. Assim, não se podem acentuar mais as diferenças entre as 

camadas pobres e as ricas, com reflexos de uma sociedade voltada para a 

degradação ambiental e para o desrespeito aos direitos que conduzem a uma vida 

com direitos sociais latentes288.  

Ingo Wolfgang Sarlet leciona que “a miséria e a pobreza caminham juntas 

com a degradação e poluição ambiental, expondo a vida das populações de baixa 

renda e violando por duas vias distintas, sua dignidade289”. As camadas pobres da 

sociedade globalizada são atingidas por violações aos direitos básicos de 

sobrevivência, tais como saúde, saneamento básico, educação, moradia, 

alimentação, entre tantos outros que causam violação aos direitos fundamentais da 

pessoa humana. 
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Mesmo com essa posição de que nas camadas pobres há inserção dos 

riscos, das ameaças aos direitos sociais, tem-se que entender que “sociedades de 

riscos simplesmente não são sociedades de classes; suas situações de ameaças 

não podem ser concebidas como situações de classe290”. Isso significa dizer que 

grupos sociais com baixa renda tornam-se vulneráveis aos aspectos sensíveis da 

degradação ambiental. Porém, certos sistemas ambientais atingidos pela ação 

irracional humana podem atingir todos os seres vivos, como uma degradação 

ambiental da poluição atmosférica, do aquecimento global, da poluição da água, 

entre outras catástrofes que atingem tanto camadas pobres como ricas291. 

Conclui-se, a partir do ensinamento de Ulrich Beck, que “os riscos se 

acumulam abaixo, na medida em que as riquezas se acumulam acima292”. Assim, na 

camada carente são mais sentidas e visíveis as violações dos direitos fundamentais; 

há violação, duplamente, dos direitos fundamentais e violação dos direitos sociais, 

dentre eles o de viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado, igualitário 

e sadio. 

Nessa linha de pensamento, Ingo Wolfgang Sarlet declara: 

Verifica-se uma profunda injustiça na distribuição não só dos bens sociais 
no âmbito da nossa comunidade política, mas também na distribuição e 
no acesso aos recursos naturais, de modo que a população mais 
necessitada acaba por ter não só os seus direitos sociais violados como 
também o seu direito a viver em um ambiente sadio. A falta de um acesso 
equânime aos recursos ambientais compromete inevitavelmente o 
respeito pela vida e dignidade da população carente. O fortalecimento da 
luta por justiça (sócio) ambiental no Brasil transporta justamente essa 
mensagem, ou seja, de que, assim como os custos sociais do 
desenvolvimento recaem de modo desproporcional sobre a população 
carente, também os custos ambientais desse mesmo processo oneram de 
forma injusta a vida dessa população, embora, em termos gerais (o 
problema é maior de idade ou menos intensidade, guardando relação com 
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a disponibilidade de recursos para evitar ou minimizar problemas 
causados pela degradação) todos, pobres e ricos sejam afetados293.  

No ínterim da crise ambiental global, os riscos, segundo Ulrich Beck, são 

transportados ao grupo social pertencentes a ela, diferenciando-se quanto à sua 

forma de percepção. Mas são riscos atuais universais, imperceptíveis, que possuem 

origem do modelo de produção e consumo – capitalismo – que geram danos 

irreparáveis, irreversíveis, por tratar-se de direitos fundamentais difusos essenciais 

para a existência humana294. Os riscos para a sociedade deixaram de ser locais ou 

industriais; hoje, um ato humano coloca em risco uma sociedade de forma universal. 

A crise ambiental, como um dos riscos mais elevados diante dos 

acontecimentos relativos ao meio ambiente em todo o universo, considera-se como 

o risco mais latente, presente nos meios sociais globais, independente da classe 

social. 

Na ciência, nas novas tecnologias encontram-se um dos riscos 

preocupantes para os meios sociais. Não se está falando dos estudos contidos e 

desenvolvidos em laboratórios, mas, sim, dos atos humanos vivenciados no 

cotidiano de suas atividades habituais, laborais, pessoais. 

Mesmo decorrendo riscos, incertezas, inseguranças, as novas tecnologias 

são mecanismos de relevância para a destituição de fontes que causam a 

degradação do meio natural. Na busca pelo desenvolvimento de ciências 

sustentáveis, que preservem os recursos para gerações atuais e futuras, tem-se a 

incessante luta pela elaboração de tecnologias renováveis com capacidade de 

responder, de forma positiva, com formas de amenizar ou obstar a degradação 

ambiental. 

Nesse período, a biotecnologia, como uma das esferas da ciência 

tecnológica, adentra na vida humana de maneira constante, conscientizando o 
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pensar humano entre a dupla face desse acontecimento, a parte positiva e a 

negativa dessa nova revolução tecnológica295. Nessa perspectiva inovadora, o meio 

social deve ater-se a postular uma proteção político-jurídica dos seus direitos 

fundamentais. 

Com base nos ensaios de Ingo Wolfgang Sarlet, o princípio norteador da 

espécie humana está na dignificação do ser, pois a liberdade, a igualdade, o bem-

estar, a segurança e até mesmo a forma de desenvolvimento sustentável, 

descendem, originam-se do primado maior que é o respeito à dignidade do ser 

humano. Esses conjuntos de direitos, caracterizados como fundamentais, devem 

nortear as novas etapas sociais no caminho da dignificação pessoal. No que diz 

respeito às novas tecnologias, para que seja aceita sua inserção no meio social, 

devem ter como fundamento a dignidade da pessoa humana296. “O avanço 

tecnológico deverá buscar não apenas a manutenção da vida ou o seu 

prolongamento, analisando sob o prisma quantitativo, mas deverá perseguir a 

mantença ou prolongamento com qualidade, ou seja, com dignidade297”. 

2.6 O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E O EMPREGO DAS NOVAS 

TECNOLOGIAS.  

2.6.1 Dados históricos do Princípio da Precaução 

Estudos sobre a origem desse princípio apontam para sua matriz em solo 

alemão. A expressão Vorsorgeprinzip, que em língua traduzida significa princípio da 

precaução, foi utilizado no ano de 1970 em um programa televisivo alemão que 

tratava do assunto de controle dos contaminantes químicos298. 
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No contexto internacional, o princípio da precaução foi reconhecido como 

um princípio autônomo e em nível internacional, na Segunda Conferência 

Internacional sobre proteção do Mar do Norte, em 1987, o qual legitimou medidas 

adequadas, a imposição do uso das melhoras tecnológicas disponíveis e demais 

efeitos, com a emissão de substâncias tóxicas e propensas à bioacumulação no 

oceano299.    

Já, no ano de 1992, este princípio teve a notoriedade expandida para as 

legislações mundiais, pois, durante a Conferência das Nações Unidas no Rio de 

Janeiro, foi inserido no enunciado do princípio 15 da Declaração do Rio sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. Por meio dessa declaração, houve o surgimento 

oficial do princípio da precaução, o qual se internacionalizou diante da sua 

importância por meio de vários acordos internacionais que ressaltavam sua 

essencialidade300. 

O desenvolvimento das tecnologias faz crescer os riscos, as incertezas 

dos acontecimentos para a evolução humana. No ano de 1987, no contexto da 

Segunda Conferência do Mar do Norte, o princípio da precaução teve sua 

importância ressaltada. O mesmo fato deu-se, novamente, na Terceira Conferência 

do mar do Norte, em 1990 que, somando com a Conferência do Rio, forneceram a 

base para o desenvolvimento desse princípio no Direito Internacional301. 

As peculiaridades do mundo, os avanços, a ciência com base científica, 

fincaram-se como meios ferozes no contexto social, havendo a necessidade de se 

imporem limites à sua evolução. Acredita-se na evolução da ciência em prol do ser 

humano, para que o mesmo possua qualidade de vida e bem-estar social. Porém, 

essas ciências devem estar voltadas para esse objetivo, não devendo estar sob o 

                                            
299 HAMMERSCHMIDT, Denise. O risco na sociedade contemporânea e o princípio da precaução 

no direito ambiental. Disponível em: 
http://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15317/13912. Acessado em março de 
2013, p. 108. 

300 SILVA, Reinaldo Pereira. O direito fundamental ao ambiente natural. In: SARLET, Ingo Wolfgang 
(Org.). Direitos fundamentais e biotecnologia. São Paulo: Método, 2008, p. 286. 

301 BONAMIGO, Elcio Luiz. Princípio da precaução: um princípio bioético e biojurídico: novos 
riscos, novas aplicações. São Paulo: All Print, 2011, p. 32. 
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domínio de poucos países, certamente desenvolvidos, de modo a não acentuar a 

crescente desigualdade quanto ao alcance dessas novas ciências. 

O princípio da precaução tem sua origem marcada por um primado 

jurídico com respaldo moral. Diante de um direito fundamental ao meio ambiente, 

não há, no ordenamento jurídico nacional e/ou internacional, leis que normatizem, de 

maneira geral, os riscos iminentes do desenvolvimento científico, tecnológico, social, 

econômico, no progresso da sociedade. 

A marca do surgimento desse princípio na história do ordenamento 

jurídico descende da existência de riscos, ameaças de danos resultantes da ação 

humana. 

A sociedade contemporânea é uma sociedade caracterizada como um 

meio social de riscos, sejam eles herdados ou novos. A evolução social, diante de 

atos de progresso, criou riscos de natureza ambiental, degradando-se a base 

ecológica em razão do excesso de produção e de consumo. 

Hoje, a degradação ambiental contínua como preocupação, já que essa 

realidade assombra a sociedade global.  Mas, há novos riscos criados ou a serem 

criados. A ciência tecnológica tem sua importância para o progresso social, desde 

que sua incidência esteja calcada para a igualdade e para o desenvolvimento 

sustentável, visando a o progresso de forma racional em busca da preservação 

humana. 

O conhecimento, a evolução do saber humano são propulsores das 

mudanças da sociedade, e toda mudança, toda evolução provoca insegurança e 

possibilita consequências não desejadas302. Nesse contexto, Ulrich Beck afirma uma 

nova mudança, uma modernização reflexiva que, com a evolução da sabedoria 

humana, poderá acentuar efeitos positivos e/ou negativos303.  

                                            
302 BONAMIGO, Elcio Luiz. Princípio da precaução: um princípio bioético e biojurídico: novos 

riscos, novas aplicações. São Paulo: All Print, 2011, p. 54. 
303 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 

2010, p. 45.  
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A relação do princípio da precaução em prol da proteção ao meio 

ambiente deve-se ater a uma relação direta com a biossegurança que, como 

conceitua Reinaldo Pereira e Silva,   

É o conjunto de políticas e ações públicas e privadas voltada para a 
prevenção de danos graves e irreversíveis à saúde humana, à 
hereditariedade e ao meio ambiente mediante a disciplina jurídica dos 
riscos decorrentes do emprego e/ou desenvolvimento de modernas 
tecnologias304. 

O contexto das tecnologias, das inovações científicas provenientes do 

querer humano, preocupado com a prevenção de doenças, com o prolongamento da 

vida, com meios científicos revolucionários, faz da ciência seu instrumento de 

transformação social, ou seja, a ciência tem o poder de conduzir a camada social.  

Dessa forma, nasce a preocupação da ciência jurídica em precaver os 

meios, as inovações científicas que causem incertezas, inseguranças para a espécie 

humana e para a base ecológica. 

Nessa linha de raciocínio, Reinaldo Pereira e Silva declara os organismos 

geneticamente modificados podem ser classificados em três gerações:  

Os OGMs de primeira geração estão situados no reino monera (bactérias 
geneticamente modificadas) e são os organismos decorrentes do 
desenvolvimento de culturas microbianas capazes de produzir 
substancias úteis, como a insulina humana, o hormônio de crescimento, 
as vacinas e as enzimas de uso industrial. Os OGMs de segunda geração 
estão situados no reino vegetal. (...) Os OGMs de segunda geração 
podem ser classificados em três diferentes classes: a primeira reúne as 
plantas características agronômicas de resistência a herbicidas, pestes e 
vírus; a segunda reúne plantas cujas características nutricionais foram 
aprimoradas qualitativa e/ou quantitativamente; e a terceira reúne plantas 
destinadas à síntese de produtos especiais, como as vacinas, hormônios, 
anticorpos e plásticos. Os OGMs de terceira geração estão situados nos 
reinos animal e monera305.  

                                            
304 SILVA, Reinaldo Pereira. O direito fundamental ao ambiente natural. SARLET, Ingo Wolfgang 

(org.). Direitos fundamentais e biotecnologia. São Paulo: Método, 2008, p. 317. 
305 SILVA, Reinaldo Pereira. O direito fundamental ao ambiente natural. SARLET, Ingo Wolfgang 

(org.). Direitos fundamentais e biotecnologia. São Paulo: Método, 2008, p. 318/319. 
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Denota-se, portanto, que são meios geneticamente modificados, por meio 

da alteração de seus DNAs e nas recombinações de substâncias vegetais e animais. 

Uma incisão de transformação de reinos naturais pelo homem. Os efeitos dessas 

pesquisas causam temores, incertezas para a saúde humana e para a 

hereditariedade. Quanto às plantas, pode haver modificações em sua estrutura 

funcional, modificação na sua espécie vegetal, geração de plantas daninhas e 

pragas resistentes, a própria contaminação do solo, da água e do ar, provocando 

malefícios a outras espécies e ao próprio ser humano. 

A esfera jurídica do prevenir ou do precaver está relacionada à segurança 

da vida humana e vegetal. No campo das incertezas, das informações sem 

embasamento concreto e eficaz, o princípio da precaução conduzirá à adoção de 

medidas que possam evitar os danos decorrentes dessas inovações científicas. 

Esse princípio está fundado na realização de possíveis riscos, atuando de uma 

forma a evitar qualquer malefício científico.  

Nas palavras de Hans Jonas, quanto à inserção do princípio da 

precaução e da responsabilidade dos estudos científicos por especialistas, “ante o 

potencial quase escatológico dos atuais processos tecnológicos, a ignorância das 

consequências últimas é razão suficiente para uma moderação responsável306”.   

2.6.2 Princípio da Precaução e futuras gerações 

O princípio da precaução é um instrumento que permite controlar o 

progresso humano para que este não se transforme em um pesadelo. Toda ação 

humana provoca uma insegurança para o futuro quando não racional. O paradigma 

da segurança existencial, calcada no progresso e na tecnologia, deu uma abertura 

ao medo do risco, uma transição de sociedade industrial para uma sociedade de 

risco307.  

                                            
306 JONAS, Hans. O princípio da responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização 

tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 56. 
307 HAMMERSCHMIDT, Denise. O risco na sociedade contemporânea e o princípio da precaução 

no direito ambiental. Disponível em: 
http://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15317/13912. Acessado em março de 
2013, p. 100. 
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Quando contextualizado, o princípio da precaução, no anseio do 

conhecimento científico, é de se ter como essencial, pois, segundo Elvio Luiz 

Bonamigo, 

As biotecnologias e as novas tecnologias têm potencial de modificar o 
atual modo de vida da humanidade. As alterações podem estender-se 
desde a procriação até a própria essência da natureza humana. Ao 
mesmo tempo em que reflita a deficiência física, o homem procura 
superar a doença, dominar a natureza e alcançar a imortalidade 
sinalizando parta um mundo pós-humano que se vislumbra do 
horizonte308.  

O progresso humano está para o progresso científico, desde que este 

tenha os meios para precaver os limites da certeza humana quanto ao 

desenvolvimento das gerações futuras. Há preocupações quanto ao futuro do 

progresso humano, tais como a produção de alterações instantâneas, inter-relação 

entre o cérebro humano e o computador, redução do corpo ao genoma, 

transformação do homem em objeto309. O futuro da humanidade depende dos atos 

do próprio homem. “A humanidade conseguirá avançar com segurança desde que 

mais pessoas e os próprios governos dediquem mais atenção aos problemas futuros 

para assegurar que cada decisão atual seja tomada com seriedade e prudência310”.  

A importância em pensar no amanhã, no futuro, é uma preocupação que 

tem por resultado a atitude humana. O ser humano não se contenta mais em suprir 

suas necessidades básicas; sua satisfação pessoal não tem limites, o que o leva a 

um mecanismo de produção sem cessar311. Os problemas são cada vez mais 

globais, pois, essa incessante forma de viver pelo consumo e para o consumo faz 

com que ultrapasse direitos fundamentais à sobrevivência humana. O homem tem 

que olhar para frente, com preocupações futuras, para sustentar a existência 

humana global. Quando há um contexto de incerteza, o princípio da precaução 
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311 BONAMIGO, Elcio Luiz. Princípio da precaução: um princípio bioético e biojurídico: novos 
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revela-se como uma ética da decisão necessária. Sua eficácia delimita-se quando 

há um exercício ativo da dúvida. Mas ele não livra o risco; apenas cria um dever de 

prudência312.  

O problema ambiental não se resume em questões ecológicas ou 

técnicas, nem mesmo a sua solução paira na sua incorporação em normas dirigidas 

aos agentes econômicos ou dispositivos tecnológicos dos processos produtivos. 

Uma perspectiva de minimizar a questão emergencial do meio ambiente depara-se 

numa junção de novas percepções das relações entre processos naturais, 

tecnológicos e sociais. O anseio social diante da consciência ambiental tende a 

promover ações e mobilizar forças que propiciam o aproveitamento sustentável dos 

recursos naturais e as reduções de degradação natural que, consequentemente, 

melhorarão a condição ambiental e a qualidade de vida313.  

Uma nova forma de viver, de pensar, de atuar ecologicamente demanda 

novas formas de organização social e de produção material, uma nova ordem de 

valores culturais, novas formas de significação e de relação de poderes que 

implicarão a transformação social, uma evolução racional dos atores sociais que 

participam desse processo evolutivo. Henrique Leff refere que “a construção de uma 

racionalidade ambiental implica, pois a desconstrução da concepção mecanicista do 

processo econômico, que se traduzem em instrumento de exploração dos recursos 

naturais e de controle social314”.  

O alto grau de degradação ambiental tem nas inovações tecnológicas 

uma importante inserção interdisciplinar, pois está na ciência a avaliação do impacto 

ambiental.  Os critérios ambientais reorientam a inovação dos processos produtivos 

para sistemas tecnológicos apropriados para o fortalecimento da inserção de um 

progresso sustentável, satisfazendo as necessidades básicas e melhorando a 

                                            
312 HAMMERSCHMIDT, Denise. O risco na sociedade contemporânea e o princípio da precaução 

no direito ambiental. Disponível em: 
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qualidade de vida. Esse princípio conduz ao reforço de interesses sociais coletivos, 

como por exemplo, ao meio ambiente e à saúde pública que, diante de uma 

incerteza ou da falta de evidência científica, levam à necessidade de atuação315. 

Henrique Leff declara: 

A construção de uma racionalidade ambiental implica a incorporação dos 
critérios sociológicos do saber ambiental na formação de economistas, 
ecólogos, tecnólogos, engenheiros, empresários e administradores 
públicos, a fim de que estes critérios se convertam em princípios 
normativos da sua pratica profissional316.  

No contexto do princípio da precaução permite-se, de forma antecipatória, 

medidas, atitudes e meios que diminuam o impacto do ato humano ao meio 

ambiente, ou até mesmo a degradação da esfera natural.  

O futuro da civilização atual e a existência de uma civilização vindoura 

depende de um ambiente equilibrado ecologicamente e com condições de ofertar 

meios naturais indispensáveis para a vida humana. Tal fato é normatizado pela 

Constituição Federal, em seus artigos 225 e seguintes, como direitos fundamentais. 

Em razão de tal importância, compete ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo. 

2.6.3 Diferenciação holística entre os Princípios da Precaução e o 

Princípio da Prevenção 

O ser humano é o ator das grandes inovações tecnológicas, pois toda 

ciência descende da ação humana sobre coisas e pessoas. O fato de as novas 

ciências adentrarem ao cenário global preocupa os estudiosos de várias áreas, e 

não está tão somente nos acontecimentos das inovações, mas em seus reflexos 

junto aos seus receptores, seja na sociedade contemporânea, seja para gerações 

futuras.  
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Na esfera de inserir os reflexos positivos e evitando os riscos e as 

incertezas quanto às inovações, depara-se, juridicamente, com dois princípios que 

norteiam as ações com o propósito de evitar a configuração de graves danos: o 

princípio da precaução e o princípio da prevenção.  

Conquanto, a preocupação com os riscos subjetivos, inertes ou não 

visíveis, ocultos para a sociedade atual, temerário para com o meio social futuro, 

atenuará o estudo com o princípio da precaução, pois é na incerteza dos reflexos 

advindos das inovações tecnológicas que ressalta a preocupação global.  

Reinaldo Pereira e Silva traz a diferenciação desses dois princípios:  

O princípio da prevenção disciplina os riscos conhecidos, ou seja, as 
situações em que as conseqüenciais do agir tecnológico não são apenas 
conhecidas, mas também passiveis de atribuição de probabilidade 
objetivas. Nestas situações, o princípio da prevenção preconiza que 
medidas sejam adotadas para evitar a configuração do dano.  

O princípio da precaução, por sua vez, disciplina duas situações bastante 
distintas entre si: as em que, embora as conseqüenciais do agir 
tecnológico sejam conhecidas, não é possível a atribuição de 
probabilidades objetivas a cada uma delas; e as em que não são 
conhecidas todas as conseqüências do agir. A primeira situação 
corresponde à disciplina dos riscos potenciais, a segunda, a da 
ignorância. Em ambas as situações, o princípio da precaução preconiza a 
adoção de medidas tendentes a não gerar o dano seja por meio da 
inversão do ônus da prova, seja por meio da proibição, ainda que 
provisória, da ação317.  

Fica demonstrado que o princípio da prevenção torna os riscos evidentes, 

demonstrados no decorrer dos estudos científicos. A incerteza repousa na 

configuração do suposto dano. Reinaldo Pereira e Silva afirma que “riscos 

conhecidos são uma expressão que tanto diz respeito à estimativa das chances de 

que um dano possa vir a se configurar (probabilidade científica) quanto à estimativa 

da seriedade das consequenciais caso o dano se configure (magnitude do dano)318”.  

                                            
317 SILVA, Reinaldo Pereira e. Biosegurança e princípio da precaução. Meio Ambiente, Direito e 

Biotecnologia. Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. Paulo Affonso Leme Machado. 
MINAHIM, Maria Auxiliadora; FREITAS, Tiago Batista e OLIVEIRA, Thiago Pires. (coords.). 
Curitiba: Juruá, 2010, p. 280. 
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O princípio da precaução constitui um elemento normativo de grande 

importância para a realidade das ciências tecnológicas postas ao meio social. Por se 

estar adentrando no estudo da sustentabilidade, diante da crise ambiental que 

assombra grande parte da população global, ainda pela importância do direito 

fundamental ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, tem-se a 

intenção de demonstrar a essencialidade dessa norma-princípio que tem por base 

fundamental a precaução de riscos e de incertezas no cenário das inovações 

tecnológicas. 

O texto constitucional preconiza o direito do indivíduo a desfrutar de um 

meio ambiente sadio, como base primordial de sua contínua sobrevivência. Também 

se define por ser um direito além da vida, a vida com dignidade, pois, de nada 

adiantaria a evolução científica para melhorar a qualidade de vida se o Planeta não 

tiver condições ambientais para tanto.  

A diferença disciplinar entre os dois princípios demonstra a 

essencialidade do princípio da precaução na seara jurídica e da segurança jurídica. 

Reinaldo Pereira e Silva anuncia a diferença entre esses dois princípio ressaltando 

que elaa “decorre do fato de o princípio da precaução não voltar seu olhar disciplinar 

às ações relacionadas a riscos conhecidos”.  Ainda aduz que “a incerteza não diz 

respeito ao risco em si, mas, à qualificação e à quantificação científica do risco319”.  

O ser humano é um ser capaz de raciocinar, de pensar na melhor maneira de 

continuar sua condição terrena de vida. Uma sociedade atual caracterizada por ser 

de risco, diante do contexto social, político e econômico, tem o dever de se 

preocupar com um progresso científico que não cause malefícios para a atualidade e 

que projete condições benéficas de vida para as gerações futuras.  

                                                                                                                                        
Biotecnologia. Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. Paulo Affonso Leme Machado. 
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Deve haver uma primazia quanto aos atos humanos no que se refere às 

novas tecnologias diante da sua real probabilidade da intervenção científica na 

matéria viva. Essa aderência da ciência na vida das pessoas e seus avanços 

resultam em efeitos nas diversas áreas, tais como, política, econômica, filosófica e 

jurídica. Ressaltam-se preocupações por haver reflexos diretos na existência 

humana. A importância da biotecnologia, como inovação científica, refere-se desde 

questões concernentes à privacidade genética, à disparidade de acesso a novas 

terapias, chegando-se ao registro dessas inovações.  

2.6.4 No contexto do Princípio da Precaução como limitador às 

Incertezas Científicas 

O contexto da dimensão jurídica unifica, por meio de um critério de 

racionalização, o respeito aos direitos fundamentais e à tutela do meio ambiente. O 

princípio da precaução repousa no raciocínio de que, por meio de seus aspectos 

normativos e legais, alcança-se uma eficácia constitucional a um meio ambiente 

sadio e ecologicamente equilibrado como requisito existencial indispensável à vida e 

à saúde humana. Isso impõe ao poder público e à coletividade o dever de proteção 

desse bem natural que viabiliza e garante a primazia da vida humana. 

Há discussões doutrinárias quanto à sua nomenclatura, sua terminologia. 

Alguns doutrinadores a eles se referem como princípio da precaução; outros o 

denominam princípio da prevenção. Na essência principiológica, tem-se que este 

princípio tem por finalidade o distanciamento de danos e a prevenção de perigos de 

degradação ambiental. 

A importância da precaução quanto aos avanços tecnológicos projetar-se 

com respeito ao meio ambiente e ao ser humano foi objeto de discussão na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, reunida em Estocolmo, na 

Suécia, no ano de 1972, tendo ficado assentado que, 

Na longa e tortuosa evolução da raça humana neste planeta, chegou-se a 
uma etapa na qual, em virtude de uma rápida aceleração da ciência e da 
tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, por inúmeras 
maneiras e numa escala sem precedentes, tudo quanto o rodeia. Os dois 
aspectos do meio humano, o natural e o artificial são essenciais para o 
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bem-estar do homem e para que ele goze de todos os direitos humanos 
fundamentais, inclusive o direito à vida320.  

Diante da preocupação com os avanços tecnológicos e seus impactos 

com o meio social, cumpre analisar que, na Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, no ano de 1992, no Rio de Janeiro, adotou-se e 

terminologia de princípio da precaução, conforme o item 15 do texto da Conferência: 

Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados deverão 
aplicar amplamente o critério de precaução conforme suas capacidades. 
Quando houver perigo de dano grave e irreversível, a falta de certeza 
científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para que seja 
adiada a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir 
a degradação ambiental321. 

Nessa forma científica de prevenir, de evitar a ocorrência de danos ao 

meio natural, o princípio da precaução deve agir, não necessitando de certeza 

científica, bastando a existência de riscos, de desconfiança, inferência de que algo 

pode acontecer e a sua aplicação será absoluta, como limitadora das inovações da 

ciência, por exemplo, quando inserida no contexto social322. 

No direito brasileiro, há doutrinadores323 que inserem o princípio da 

precaução no texto constitucional, mais especificamente no artigo 225, parágrafo 1º, 

inciso IV324, e na legislação infraconstitucional, na lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei n. 6.938/1981), no artigo 4º, incisos I e IV325. 

                                            
320 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Disponível em: 

http://www.ufpa.br/npadc/gpeea/DocsEA/DeclaraAmbienteHumano.pdf. Acessado em maio de 
2013.  

321 Declaração Do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em: 
http://www.ufpa.br/npadc/gpeea/DocsEA/DeclaraRio-MA.pdf. Acessado em maio de 2013. 

322 SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes. Meio ambiente X desenvolvimento sustentável: á 
procura da concretização do princípio da precaução para a conscientização ambiental. 
Disponível em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/355. Acessado em maio 
de 2013, p. 33. 

323 SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes. Meio ambiente X desenvolvimento sustentável: á 
procura da concretização do princípio da precaução para a conscientização ambiental. 
Disponível em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/355. Acessado em maio 
de 2013, p. 37. 

324 BRASIL, Constituição Federal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acessado em maio de 2013. 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.§ 1º - Para assegurar a 
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Quanto à importância do princípio da precaução em matéria ambiental, 

diante do contexto social referente às inovações tecnológicas, Edis Milaré anuncia: 

A ausência de certeza científica absoluta não deve servir de pretexto para 
procrastinar a adoção de medidas efetivas visando evitar a degradação 
do meio ambiente. A incerteza científica milita em favor do meio ambiente, 
carregando-se ao interessado o ônus de provar que as intervenções 
pretendidas não trarão conseqüências indesejadas ao meio 
considerado326. 

A importância desse princípio na esfera ambiental tem relevância extrema 

no que se refere aos acontecimentos sociais, haja vista que esta área ambiental 

sofre profundas modificações, sendo necessária uma tutela político-jurídica que 

previna danos aviltantes para o meio ambiente, buscando a concretização do 

progresso sustentável. Nessa linha de pensamento, Raquel Fabiana Lopes 

Sparemberger assim se pronuncia: 

O princípio da precaução se constitui no principal orientador das políticas 
ambientais, além de ser a base para a estruturação do Direito Ambiental. 
Nesse sentido, diante da crise ambiental que religa o desenvolvimento 
econômico sustentável a segundo plano e da devastação do meio 
ambiente em escala assustadora, prevenir a degradação do meio 
ambiente passou a ser uma precaução constante de todos aqueles que 
buscam melhor qualidade ou vida para as presentes e futuras gerações, 
bem como a chamada sustentabilidade ecológica327. 

Enrique Lopes Dorneles alega que a função desse princípio não é obstar, 

estagnar a ciência, o desenvolvimento tecnológico, mas, sim deve promover o 

aumento de investigações científicas, transformando o risco potencial em risco 

                                                                                                                                        
efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...)IV - exigir, na forma da lei, para instalação 
de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (...) 

325 BRASIL, Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acessado em maio de 2013. 
Artigo 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: I - à compatibilização do desenvolvimento 
econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 
(...)V - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional 
de recursos ambientais; (...) 

326 MILARE, Edis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 103. 
327 SPAREMBERGER, Raquel F. Lopes. Meio ambiente X desenvolvimento sustentável: à 

procura da concretização do princípio da precaução para a conscientização ambiental. 
Disponível em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/355. Acessado em maio 
de 2013, p. 40. 
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conhecido, prevenindo aquilo que efetivamente coloca em risco a sociedade e, 

consequentemente, o meio natural328. 

O que deve acontecer é o incentivo à ciência e não sua estagnação. 

Privar, restringir os avanços científicos em via de incertezas das quais poderão 

decorrer riscos. É preciso que se corram riscos diante de avaliações técnicas, em 

vez de obstar as vantagens criativas da tecnologia. 

O desenvolvimento sustentável vai além de uma harmonia entre os 

aspectos econômicos e ambientais e enfatiza uma nova ordem de valores morais, 

no que tange à preservação de meios indispensáveis, para a existência humana 

presente, sem comprometer a vida das futuras gerações. Nessa linha de preservar o 

hoje para existir no amanhã, ressalta-se a importância da evolução científica, das 

novas tecnologias para resguardar e preservar os recursos naturais indispensáveis 

para a existência humana. Não estando inserido tão somente no aspecto do 

crescimento econômico como também do conhecimento científico, deve-se voltar 

para os aspectos sociais deficitários, buscando, por meio do princípio solidário, a 

equalização dos direitos que garantem o mínimo existencial. 

Nesse contexto da necessidade de novas ciências para o adequado 

aproveitamento dos recursos naturais e da sociedade de mudança de paradigma do 

desenvolvimento para aquele qualificado de sustentável, reforça-se a necessidade 

de uma mudança nos padrões de produção e de consumo. Nisso repousa o princípio 

da precaução, reforçando a ideia de uma nova forma ética do agir humano, 

contemplando a responsabilidade para além do tempo presente, reforçando o elo 

existencial interdependente do agir humano presente e futuro, causando efeitos 

contínuos329.  

                                            
328 DORNELAS, Henrique Lopes. Sociedade de risco e o princípio da precaução: conceito, 

finalidade e a questão de sua imperatividade. Disponível em: 
http://www.uniabeu.edu.br/publica/index.php/RU/article/view/118. Acessado em maio de 2013, p. 
119/120. 

329 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: 
Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 35. 
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Na seara da responsabilidade moral, de uma nova ética do agir humano, 

deve-se migrar para a esfera jurídica dos direitos e deveres de preservação da base 

ecológica. Assim, diante da preservação, a limitação do agir humano deve-se 

sobrepor a outros direitos quando se está protegendo e assegurando condições 

existenciais dignas e saudáveis para a vida humana de gerações presentes e 

futuras330. 

A ética moral da precaução tende a ser definida como uma moral 

universal que tem por primazia realizar um novo equilíbrio entre o homem e o 

espaço terreno, o desenvolvimento sustentável, sendo aviltante a preocupação 

quando à problemática ambiental. Isso é de interesse público e do próprio poder 

público, uma vez que as políticas públicas passaram a levar em conta a proteção da 

base ecológica331.  

Nas citações de Henrique Lopes Dornelas, para Solange Teles da Silva a 

precaução consiste 

Numa ética das relações entre o homem, o meio ambiente, os riscos e a 
vida, encontram seu fundamento na consciência da ambigüidade da 
tecnologia e do limite necessário do saber científico. Se, por um lado, a 
pesquisa científica e as inovações tecnológicas fazem promessas, por 
outro trazem também ameaças ou, pelo menos, um perigo potencial. 
Nesse sentido, algumas indagações podem ser feitas: tudo que é 
tecnicamente possível deve ser realizado? Há necessidade de se refletir 
sobre os caminhos da pesquisa científica e das inovações tecnológicas. O 
princípio da precaução surge, assim, para nortear as ações, possibilitando 
a proteção e a gestão ambiental, em face das incertezas científicas332. 

É nesta linha de pesquisa que, por consequência de o desenvolvimento 

sustentável primar pela qualidade de vida ambiental das presentes e das futuras 

                                            
330 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: 

Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 35. 

331 DORNELAS, Henrique Lopes. Sociedade de risco e o princípio da precaução: conceito, 
finalidade e a questão de sua imperatividade. Disponível em: 
http://www.uniabeu.edu.br/publica/index.php/RU/article/view/118. Acessado em maio de 2013, p. 
111/112. 

332 DORNELAS, Henrique Lopes. Sociedade de risco e o princípio da precaução: conceito, 
finalidade e a questão de sua imperatividade. Disponível em: 
http://www.uniabeu.edu.br/publica/index.php/RU/article/view/118. Acessado em maio de 2013, p. 
112. 
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gerações, que tem relevância a perspectiva idealizadora nas novas tecnologias que 

aderem ao princípio da precaução.  O estudo dos impactos, sejam eles positivos ou 

negativos, dessas inovações numa sociedade de risco, segundo Ulrich Beck333, não 

está na divisão de classes, mas nos riscos criados por esse meio social global como 

reflexo das incertezas científicas. Com base nesse princípio, os atos humanos 

estarão limitados, obstando comportamentos que causam perigo grave para a saúde 

humana ou para o meio ambiente, propondo a segurança das gerações atuais e 

futuras334. 

Henrique Lopes Dornelas, reforçando o estudo do progresso sustentado 

pelas novas tecnologias e o progresso da ciência pelo primado do princípio da 

precaução, depara-se com duplo objetivo, qual seja, a minimização e a gestão dos 

riscos e a aderência, a concordância com as inovações. Os riscos estão expostos ao 

meio social, cabendo a ele a aceitação de atos, inovações que devem ser 

desenvolvidas e aquelas que devem ser vetadas em prol do conjunto social335. 

No que tange a essa incerteza diante dos riscos sociais apoia-se na 

principiologia da precaução, com respaldo em uma nova legitimarão social de 

responsabilidade e de solidariedade global. 

Esse normativo principiológico da precaução não retarda a insegurança, o 

medo diante da situação ambiental caótica, não restabelece uma situação de 

equilíbrio ecológico, mas, procura, com seus efeitos normativos, primar pela 

segurança e pela continuidade da existência humana. 

As atitudes humanas devastadoras do meio ambiente constituem uma 

realidade da crise ambiental. No contexto da inserção das novas tecnologias como 

                                            
333 BECK, Ulrich. BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: 

Editora 34, 2010, p. 92. 
334 DORNELAS, Henrique Lopes. Sociedade de risco e o princípio da precaução: conceito, 

finalidade e a questão de sua imperatividade. Disponível em: 
http://www.uniabeu.edu.br/publica/index.php/RU/article/view/118. Acessado em maio de 2013, p. 
112/113. 

335 DORNELAS, Henrique Lopes. Sociedade de risco e o princípio da precaução: conceito, 
finalidade e a questão de sua imperatividade. Disponível em: 
http://www.uniabeu.edu.br/publica/index.php/RU/article/view/118. Acessado em maio de 2013, p. 
113/114. 
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possíveis meios tentadores de preservação da espécie humana, da flora e da fauna, 

Hans Jonas reporta-se ao princípio da responsabilidade como parâmetro limitador 

dos riscos existenciais trazidos por essas novas ciências.  

Em seus ensinamentos, o autor alega que. “mesmo desconsiderando 

suas obras objetivas, a tecnologia assume um significado ético por causa do lugar 

central que ela agora ocupa subjetivamente nos fins da vida humana336”. Dos 

anseios globais por tecnologia, decorrerá a necessidade de impor limites a essas 

novas formas tecnológicas. Isso se dará por meio da ética, do respeito, da 

responsabilidade individual e coletiva (poder estatal), devendo-se atuar para 

preservar os anseios existenciais, não apenas direcionando o conhecimento 

científico para fins econômicos, concentrado suas inovações nos países 

patrocinadores dessas descobertas, os desenvolvidos. Ao contrário, deve-se, 

também, direcioná-lo, de forma solidária e igualitária, a todas as camadas populares, 

de todos os países.  

Quando anuncia Hans Jonas que “o homem é o criador de sua vida como 

vida humana”, declara que está na ação do homem a persistência e a continuidade 

da sua própria existência. O agir humano, seja nos anseios sociais, econômicos, 

políticos e/ou ambientais, deve-se voltar para o atuar com ética, com moral. Há 

necessidade de se buscar o equilíbrio da vontade com a necessidade, não se 

utilizando como meio a se alcançar um fim, mas se reportando ao fim, à finalidade 

existencial da condição humana.  

Observa-se que os acontecimentos dos últimos dois séculos, no que 

tange ao desenvolvimento, produziram efeitos positivos parta o bem-estar da 

humanidade, porém, com reflexos negativos ao meio ambiente. A poluição do ar, do 

solo e da água, frutos de um progresso, reflete-se de forma negativa para a 

existência humana337.  

                                            
336 JONAS, Hans. O princípio da responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização 

tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 43. 
337 BONAMIGO, Elcio Luiz. Princípio da precaução: um princípio bioético e biojurídico: novos 

riscos, novas aplicações. São Paulo: All Print, 2011, p. 89. 
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O ser humano sempre esteve em posição mais elevada, em primeiro 

lugar, no que diz respeito ao meio ambiente. Hans Jonas declara que, “mesmo que 

se reconheça à natureza a sua dignidade superior ou, caso se conteste aqui a ideia 

de um direito maior, o egoísmo da espécie se impõe na natureza338”. O meio 

ambiente sempre esteve à disposição do ser humano de forma invulnerável e 

ilimitada como objeto particular de cada ser humano339. O desenvolvimento padecia 

da utilização dos recursos naturais para um progresso evolutivo, positivo e o ser 

humano utilizava-se sem preocupação com a conservação. 

Conquanto a crise ambiental repouse na consciência humana como um 

dever de responsabilidade, de conservação da matéria ecológica, o homem “deve 

incluir o dever em relação à natureza, como condição da sua própria continuidade e 

como um dos elementos da sua própria integridade existencial340”.  

Hans Jonas ainda ressalta sobre o princípio da responsabilidade quanto à 

dignificação do ser humano e do meio natural: 

Poderíamos ir adiante e afirmar que a solidariedade de destino entre 
homem e natureza, solidariedade recém revelada pelo perigo comum que 
ambos correm, nos permite descobrir novamente a dignidade própria da 
natureza, conclamando-se a defender seus interesses para além dos 
aspectos utilitários, não é necessário dizer que a própria lei da natureza 
exclui uma interpretação sentimental desse dever, pois ela é obviamente 
parte daquela integridade a ser preservada341.  

O ser humano deve direcionar seu agir em prol da sua existência, de uma 

forma digna, que garanta seus direitos fundamentais à dignidade da pessoa 

humana, ao meio ambiente sadio. Deve haver prevalência dos direitos sociais e, 

quanto aos novos conhecimentos científicos, a prevalência do princípio 

constitucional da precaução, o qual estenderá seus reflexos aos limites positivos das 

novas tecnologias inseridas no contexto de desenvolvimento social. 

                                            
338 JONAS, Hans. O princípio da responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização 

tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 230. 
339 JONAS, Hans. O princípio da responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização 

tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 230. 
340 JONAS, Hans. O princípio da responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização 

tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 230/231. 
341 JONAS, Hans. O princípio da responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização 

tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, p. 230/231. 
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Com a incidência do princípio da precaução, como meio normativo 

limitador da evolução científica, sabendo-se que os receptores serão os seres 

humanos e diante de incertezas e riscos científicos, tende-se a preconizar pela 

cautela da dignidade humana, não havendo fundamento para que violações sejam 

aceitas diante de evoluções científicas incertas. 

Segundo Enrique Leff, está-se numa era de hibridação do mundo, 

tecnologização da vida e economização da natureza, de mestiçagem de culturas, 

diálogos de saberes, de dispersão e subjetividades; espaços, momentos em que os 

seres humanos recomeçam a pensar e a mudar sua forma de atuar no cenário da 

vida342. 

Maria Claudia Crespo Brauner aduz as seguintes considerações sobre o 

tema: 

A revalorização fundamental das teorias morais que trataram do problema 
do respeito à vida, em todas as suas manifestações, levam a uma 
mudança na percepção do papel da ciência em nossas sociedades. 
Certos elementos fundamentais podem ser identificados como valores 
importantes a serem protegidos: primeiramente o próprio valor da vida 
humana, em segundo lugar, o caráter de dignidade atribuído à vida e, por 
ultimo, uma ideia de que todos os outros serem merecem respeito, 
devendo ser evitados a dor e ao sofrimento desnecessário. A natureza, 
em toda sua variedade, deve merecer proteção, e o equilíbrio deve ser 
mantido343.  

A vida humana e vida natural estão diante de um cenário de revalores, de 

reorganizar suas maneiras de agir com a sua própria vida e com seu habitat natural. 

E, diante dessa história, diversas questões e interesses se entrelaçam e surge a real 

importância da ciência jurídica – o Direito – como uma instância de legitimação das 

ações e das políticas públicas. Está nesta seara jurídica a geração de segurança, a 

elaboração de normas com efeitos eficazes, para que não haja elaboração de leis 

                                            
342 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 

Petrópolis: Vozes, 2012, p. 10. 
343 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e Direito: compromissos com a proteção da 

saúde humana e ambiental. BRAUNER, Maria Claudia Crespo; LIEDKE, Mônica Souza; 
SCHNNEIDER, Patrícia Maria. Biotecnologia e Direito Ambiental: Possibilidades de proteção 
da vida a partir do paradigma socioambiental. Jundiaí: Paco Editorial, 2012, p. 11. 
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parciais em relação aos problemas a serem normatizados, para que não se distorça 

a real relação entre o homem e o meio ambiente. 

A ciência é uma matéria complexa e de via transdisciplinar, um 

conhecimento que envolve uma matéria que não pode ser vista como um estudo 

fechado, mas, como um estudo que não esbarre em fronteiras interestaduais. Não 

há horizontes fechados para meios eficazes à proteção do entorno natural, que é o 

meio garantidor da qualidade de vida humana. 

Delineando a esfera humana da responsabilidade diante de seus atos, seja 

como cidadão comum, seja como um cientista, deve-se ater ao respeito com um dos 

direitos fundamentais que conduzem a vida, ou seja, a vida com qualidade, o meio 

ambiente.   

A ciência, bem como seu avanço por meio das tecnologias, da própria 

biotecnologia, ascende uma esperança para com a crise ambiental que se instaura 

na maioria dos países, sejam eles desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento. A 

inserção da forma de desenvolvimento sustentável é um meio para que a sociedade 

civil passe a pensar e a agir de forma diversa, em prol da preservação do entorno 

natural. Que suas atitudes desenvolvimentistas não recaiam na base ecológica 

como forma de devastação e degradação, mas, sim, que haja uma sintonia entre o 

ato de progresso e a preservação do meio ambiente.  

A ciência tecnológica, quando voltada para a salvaguarda dos direitos 

humanos fundamentais, tal como, ao meio ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado, conduz o paradigma da sustentabilidade de forma concreta ao meio 

social. Com isso, está-se diante de meio que poderá transformar ou recriar energias 

renováveis, limpas, sem degradar o meio ambiente. Com a contribuição da ciência e 

da tecnologia, pode-se pensar em uma nova forma de civilização, fundamentada no 

uso racional dos recursos renováveis. 

Diante dessa ideia, teve-se a intenção de posicionar o princípio da precaução 

como limitador dos efeitos científicos voltados ao acúmulo de poder, ao monopólio 

das multinacionais, desvirtuando-se do fim específico da evolução científica, a qual 

deve visar à igualdade de progresso para todos os cidadãos.  
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Por esta visão, tem-se na ciência jurídica uma forma, ou melhor, a forma para 

que possam haver mudanças significativas e que imponham o respeito ao direito de 

viver com qualidade de vida. Assim, estudar-se-á o princípio da não regressão das 

normas jurídicas de natureza ambiental, segundo os primados de Michel Prieur 

diante da fundamentalidade do direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado, demonstrando-se, assim, o estudo de direitos transnacionais, os quais 

não devem estreitar-se às barreiras estatais como justificativas de não efetivação 

dos direitos fundamentais.  

Vê-se, assim, a criação de um direito que componha normas de natureza 

pública ou privada, que não diferencia cidadania, território, legitimação, mas, sim, 

que busque a transformação da realidade mundial para com a preocupação em 

efetivar os direitos fundamentais. 
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CAPÍTULO III 

PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA DA 

PROTEÇÃO AMBIENTAL NUMA SOCIEDADE TRANSNACIONAL 

A inserção das novas tecnologias no cenário global, com a intenção de 

proteger e preservar a vida, demanda políticas públicas de elaboração de uma 

legislação que garantirá sua efetivação em prol do bem social, seja na ordem 

econômica, política ou ambiental. 

O processo de elaboração normativa é complexo e se instaura desde a 

fase experimental, na apropriação dessa ciência, passando para a elaboração de 

uma proposta normativa, chegando-se na fase da sua utilização. O desfecho é 

definido na lei, com as responsabilidades e repressões pelo descumprimento de 

regras e de primados que garantirão a justa distribuição da nova técnica científica344. 

Nesse panorama, a finalização normativa paira na intenção de evitar o 

retrocesso normativo ambiental. Ao se tratar de uma matéria caracterizada por 

direito fundamental e difuso que estende direitos além das fronteiras, cuja eficiência 

dignifica a vida humana, tende a postular pela inserção da não regressão como 

primado fundamental para um meio social transnacional. 

No cenário normativo atual, conforme o conjunto legislativo de normas 

existentes, a decorrência do retrocesso acabará por atingir não somente grupos 

sociais, uma cidade, um estado ou um país, mas atingirá a humanidade em geral. A 

prevalência fundamental difusa do direito a um meio ambiente ecologicamente sadio 

e equilibrado transcende barreiras e fronteiras, consubstanciando a efetivação do 

princípio da não regressão. Esse princípio veda a abolição da proteção ambiental já 

consagrada no ordenamento jurídico na questão dos direitos fundamentais do 

cidadão global, não se limitando a fronteiras por se tratarem de direitos essenciais à 

subsistência humana. 

                                            
344 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Biotecnologia e produção do direito: considerações acerca das 

dimensões normativas das pesquisas genéticas no Brasil. SARLET, Ingo Wolfgang. (org.). 
Direitos fundamentais e biotecnologia. São Paulo: Método, 2008, p. 175. 
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3.1 QUESTÕES FUNDAMENTAIS QUANTO AO PRINCÍPIO DO NÃO 

RETROCESSO 

No presente trabalho, quer-se unificar, estreitar a relação do 

desenvolvimento sustentável ao princípio do não retrocesso. Um assunto de extrema 

relevância quando se direciona à supressão ou à minimização de alguns direitos, 

sendo estes de natureza social. 

Nos primados fundamentais da segurança jurídica e da dignidade da 

pessoa humana, repousa a justificação de anunciar o meio ambiente como um 

direito fundamental. Dessa maneira, o princípio da não regressão é um primado 

normativo consagrado como fonte legal nos termos da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, o qual preconiza uma segurança ética, jurídica, quanto aos 

direitos ditos como direitos fundamentais, incluindo o meio ambiente345. 

A sua enunciação está em não abrir brechas, lacunas para retroceder os 

direitos enfatizando-se o progresso quanto aos direitos humanos caracterizados por 

fundamentais. Essa designação pressupõe uma obrigação de cunho positiva quanto 

aos efeitos negativos de uma obrigação diversa, a busca de garantias de 

preservação e de progressão quanto aos direitos que resguardam o bem natural, 

qual seja, o meio ambiente346. Tem-se a obrigação de preservar, de resguardar, por 

meio de um ato negativo, a não degradação, de crescer, preservar, sobretudo, um 

estado presente e futuro. 

Nessa linha de pensamento, expressa Michel Prieur: 

Deste modo, a não regressão a despeito de sua aparente obrigação 
negativa conduz a uma obrigação positiva aplicada a uma norma 
fundamental. Distintos textos internacionais dos direitos humanos 
evidenciam a característica progressiva dos direitos econômicos, sociais e 
culturais, os quais estão normalmente ligados ao direito ambiental. 

                                            
345 PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio 

ambiente. Disponível em WWW.univali.br/periodicos. Acessado em 15 de agosto de 2012. p. 
08/09. 

346 PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio 
ambiente. Disponível em WWW.univali.br/periodicos. Acessado em 15 de agosto de 2012. p. 08. 
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Deduz-se facilmente desta progressividade uma obrigação de não 
regressão ou não retrocesso347.  

A instituição desse princípio no ordenamento jurídico tem como preceito o 

artigo 225 da Constituição Federal348, o qual normatiza que todo cidadão tem direito 

a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Um sujeito enunciado 

coletivamente, ou seja, o meio ambiente conceituado como um bem comum, um 

bem que garante a subsistência da vida presente e de gerações futuras. Há um 

reflexo normativo quanto a um direito fundamental do ser humano, detendo-se a 

barreiras transfronteiras que, diante de sua importância, não se pode olvidar a 

flexibilização quanto às questões econômicas, políticas, mesmo se encontrando uma 

era de consumo emergente. O meio ambiente é um direito que prepondera a esfera 

jurídica individual. 

O princípio ora em questão é uma norma que todo ordenamento que 

instituiu o direito ambiental como um direito fundamental individual ou coletivo deve 

aferir, sendo na seara nacional ou transnacional.  O direito ao meio ambiente 

equilibrado e sadio é um direito difuso, atingindo sujeitos indetermináveis, de uma 

forma indefinida. 

O meio ambiente é um direito que compõe a terceira geração de direitos 

fundamentais. Para Norberto Bobbio, os direitos que integram essa geração seriam 

uma categoria de direitos a um meio ambiente não degradado, não poluído. Esse 

autor, quando anuncia o direito ao meio ambiente equilibrado, reforça o direto à vida. 

Faz perceber que o direito ao meio ambiente, quanto a um ato de Justiça, reforça 

que nenhum poder sobrepõe-na, refletindo-se, assim, a dignificação humana349. 

O princípio da não regressão, de forma objetiva, é um princípio que deve 

conter, prevenir, nas ações ou omissões, de forma que aquilo que foi consagrado 

                                            
347 PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio 

ambiente. Disponível em WWW.univali.br/periodicos. Acessado em 15 de agosto de 2012. p. 08. 
348 BRASIL, Constituição Federal. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 
gerações 

349 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p.28/29. 



171 

 

pelo direito não recue, não retroceda, garantindo a dignidade da pessoa humana 

quanto à regulamentação do bem coletivo350.  

O que o direito alcançou quanto à proteção do meio natural deve ser 

conservado, não podendo ser omisso para as mudanças daquilo que prejudicou, ou 

deixou de produzir efeitos.  Mas, quanto às normas, à jurisprudência, às ações que 

produziram e ainda produzem efeitos na preservação do meio natural, não deve 

haver meios que causem um recuo normativo que alcance a eficácia do direito 

quanto à matéria a ser protegida. No sistema de legislação, por exemplo, uma lei 

pode ser revogada ou derrogada por outra lei; contudo, se isso causar retrocesso, 

há proibição no que diz respeito à preservação dos direitos enfatizados ao meio 

ambiente.  

A poluição está, de certa forma, acabando com o meio ambiente, e isso 

faz com que ambientalistas, cientistas e demais profissionais busquem formas de 

frear este fato, que causa consequências devastadoras ao meio ambiente. O direito, 

como ciência jurídica, faz com que haja um pensamento analítico a respeito.  

Não pode haver a criação de normas que produzam efeitos que causem o 

retrocesso de direitos já consagrados. As normas devem ser criadas para conservar 

e para proteger direitos presentes e futuros, não recuando de forma que atinja a 

dignidade humana351. 

O que poderia levar a pensar que a ciência jurídica, por meio das normas 

jurídicas, possa causar o retrocesso do direito? As questões políticas, econômicas, o 

próprio desenvolvimento social podem lançar-se no mundo jurídico, interferindo 

naquilo que já está sendo protegido, garantido, assegurado, causando o viés do 

retrocesso.  

Nesse contexto, Michel Prieur, na palestra proferida sob o título “Princípio 

do não retrocesso em Direito Ambiental”, assim se pronunciou: 

                                            
350 AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental e sustentabilidade: desafios para a proteção 

jurídica da sociobiodiversidade. Curitiba: Juruá, 2012, 40/41. 
351 NETRO, Luísa Cristina Pinto: O princípio de proibição de retrocesso social. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2010, 33. 
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Esse risco de retrocesso pode ser justificado por grupos de interesse de 
diferentes maneiras (motivos jurídicos, políticos, econômicos e 
psicológicos). 

Nesse sentido, poderia ser invocado o poder soberano dos constituintes e 
legisladores, como regra da democracia, pugnando que não existe direito 
eterno nem direito adquirido pelo direito. Também é possível que esse 
retrocesso ocorra por iniciativas de desregulamentação e deslegiferação, 
sob o pretexto de simplificação do complexo direito ambiental, diminuindo 
com isso seu nível de proteção. Motivos econômicos (crises e 
globalização) também são argumentos recorrentes para justificar o 
retrocesso da legislação ambiental. Já as razões psicológicas consistem 
no sentimento de que a produção jurídica sobre meio ambiente seria 
demasiada e complexa352. 

Segundo Michel Prieur, a intenção da interação desse princípio com o 

fundamento de sustentabilidade se dá pelo fato de que é uma norma que impediria a 

retroatividade da proteção ambiental assegurado pelo ordenamento jurídico. Essa 

proteção é preconizada como uma segurança jurídica vital para as gerações futuras, 

pois o direito, a norma, a situação assegurada para a preservação de determinada 

circunstância deve ser um aporte inicial ao não regresso. Assim dispôs:  

O princípio do não retrocesso tanto responderia à necessidade de 
segurança jurídica quanto satisfaria a exigência de proteção das gerações 
futuras, não se impondo a estas um meio ambiente em degradação. Caso 
haja uma lei regressiva hoje, quem pagará serão as gerações futuras. 
Sob uma dimensão ética e moral, o conceito de não retrocesso envolve 
menos poluição e mais biodiversidade. 

O não retrocesso no Direito Internacional do Meio Ambiente revela uma 
visão progressista – presente no Princípio 7º da Declaração do Rio – de 
conservação, proteção e restauração da saúde e da integridade do 
ecossistema terrestre353. 

Ainda para Michel Prieur, o direito estaria sob os reflexos de várias 

ameaças externas à sua natureza, as quais poderiam provocar o retrocesso jurídico 

                                            
352 PRIEUR, Michel. Palestra proferida pelo Michel Prieur, sob o título O Princípio do não retrocesso 

em Direito Ambiental. Disponível em: http://neiarcadas.wordpress.com/tag/michel-prieur/. 
Acessado em 20 de julho de 2012. 

353 PRIEUR, Michel. Palestra proferida pelo Michel Prieur, sob o título O Princípio do não retrocesso 
em Direito Ambiental. Disponível em: http://neiarcadas.wordpress.com/tag/michel-prieur/. 
Acessado em 20 de julho de 2012. 

353 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 
retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 10. 
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quanto ao bem maior – meio ambiente. Nessa esfera, tem-se que ressaltar a 

importância do texto constitucional, como norma fundamental, como ordem de 

validade a atos posteriores, infraconstitucionais, fortalecendo a sua autonomia 

constitucional. Os aspectos políticos, econômicos, morais, não devem sobrepor-se a 

direitos constitucionalmente consagrados. O direito ambiental é um direito 

normatizado e institucionalizado como norma legal fundamental, não sendo 

influenciável pelos acontecimentos econômicos, políticos e sociais. 

Nos textos de Michel Prieur, várias situações podem causar um 

determinado recuo em matéria ambiental: 

No atual momento são várias as ameaças que podem ensejar o recuo do 
Direito Ambiental: a) ameaças políticas: a vontade demagógica de 
simplificar o direito leva á desregulamentação e, mesmo á “deslegislação” 
em matéria ambiental, visto o número crescente de normas jurídicas 
ambientais, tanto no plano internacional quanto no plano nacional; b) 
ameaças econômicas: a crise econômica mundial favorece aos discursos 
que reclamam menos obrigações jurídicas no âmbito do meio ambiente, 
sendo que, dentre eles, alguns consideram que essas obrigações seriam 
um freio ao desenvolvimento e á luta contra a pobreza; c) ameaças 
psicológicas: a amplitude das normas em matéria ambiental constitui um 
conjunto complexo, dificilmente acessível aos não especialistas, o que 
favorece o discurso em favor de uma redução das obrigações do Direito 
Ambiental354.  

No domínio do direito constitucional, o princípio do não retrocesso, 

enfatizado pela doutrina e pela jurisprudência, tem um enfoque emergente, o 

chamado cliquet, um termo de origem francesa que está presente em diversos 

julgados do Tribunal Supremo. Trata-se, em verdade, de um aparato, uma 

expressão utilizada em alpinismo, caracterizada por um movimento que somente 

permite o ato de subir, não lhe permitindo um retrocesso no estado no qual se 

encontre. Em direito, isso garante a consagração dos direitos sociais e 

fundamentais, os quais reforçam a importância dos direitos humanos, de caráter 

individual, coletivo ou difuso, ressaltando a dignidade da pessoa humana.  

                                            
354 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 

retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 9. 
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Para Michel Prieur, a utilização da nomenclatura princípio da não 

regressão, enfatiza a sua importância enquanto princípio no ordenamento jurídico, 

elevando as regras comuns, “na medida em que o que está em jogo é a salvaguarda 

dos progressos obtidos para evitar ou limitar a deteriorização do meio ambiente” 355.   

O não retrocesso dos direitos ambientais é reflexo do princípio da 

segurança jurídica. Em um ordenamento jurídico, no qual os princípios são normas 

orientadoras das regras jurídicas, trata-se de uma forma de progressão para além 

daquilo que já fora assegurado e normatizado quanto ao bem fundamental, no caso 

o meio ambiente, garantindo-lhe.  

Assim dispôs Michel Prieur:  

(...) Uma fórmula positiva, com um “princípio de progressão”, não foi por 
nós escolhida por ser demasiado vaga e pelo fato de se aplicar, de fato, a 
toda norma enquanto instrumento, funcionando a serviço dos fins da 
sociedade. Ao nos servimos da expressão “não regressão”, 
especificamente na seara do meio ambiente, entendemos que há distintos 
graus de proteção ambiental e que os avanços da legislação consistem 
em garantir, progressivamente, uma proteção a mais elevada possível, no 
interesse da Humanidade356.  

Na mesma linha doutrinária quanto ao princípio da não regressão, no que 

se refere ao meio ambiente, a proteção do meio natural está interligada com a 

elaboração de normas (poder legislativo) que regulamentem essa pretensão 

material, por se considerar, repita-se, o direito a um meio ambiente equilibrado um 

direito humano357.  

A palavra regressão tem um significado de retroceder, voltar para trás. A 

linha evolutiva do ser humano, do Estado social, é uma percepção evolutiva, de 

crescimento. O desenvolvimento tecnológico, por exemplo, é a conclusão lógica de 

                                            
355 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 

retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 11. 

356 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 
retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 15. 

357     PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do 
meio ambiente. Disponível em WWW.univali.br/periodicos. Acessado em 15 de agosto de 2012, 
p. 08. 
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que se está em plena evolução. Porém, havendo a excessiva exclusão social quanto 

aos meios econômicos – pobreza/riqueza – em contraponto à degradação do meio 

natural em nome do desenvolvimento – homem/natureza – a percepção é a de que 

se estaria em decrescimento, retrocedendo-se na consagração dos direitos 

fundamentais – meio ambiente e dignidade da pessoa humana – os quais se 

encontram em uma esfera de intangibilidade.  

Na concepção de o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado ser um direito fundamental intangível e que não comporta modificações 

quanto seu estado de direito adquirido, deve-se referir a sua preeminência com 

relação aos demais princípios que fundamentam a proteção, a regulamentação do 

Direito Ambiental.  Nesse sentido, resta, citar, por primordial, o efeito da 

sustentabilidade, princípio que assegura o desenvolvimento social presente sem 

comprometer a vida das gerações futuras. Assim, aos se resguardar os meios 

naturais disponíveis, evita-se o retrocesso e se assegura o bem-estar social.  

Nessa perspectiva, declara Michel Prieur: 

O que está em jogo aqui é a vontade de suprimir uma regra (constituição, 
lei ou decreto) ou de reduzir seus aportes em nome de interesses, claros 
ou dissimulados, tidos como superiores aos interesses ligados á proteção 
ambiental. A mudança da regra que conduz a uma regressão constitui um 
atentado direto á finalidade do texto inicial. O retrocesso em matéria 
ambiental não é imaginável. Não se pode considerar uma lei que, 
brutalmente, revogue normas antipoluição ou normas sobre a proteção da 
natureza; ou, ainda, que suprima, sem justificativa, áreas ambientalmente 
protegidas358.  

O direito, que se compõe de normas e princípios, regulamenta 

determinada matéria buscando a proteção, a eficácia do bem jurídico que está 

sendo tutelado.  

Conforme leciona Rafael Simioni, pode-se conceituar a ciência jurídica, 

por meio das mais diversas formas conceituais, mas não se pode, em nenhuma 

delas, olvidar-se da importância do seu fim específico: a tutela, a proteção de 
                                            
358 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 

retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 18. 
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determinados bens.  Nesse sentido, não basta ser norma com eficácia, devendo 

haver a sua efetivação. Assim dispôs: 

(...) Por isso que a pergunta sobre o “o que é direito” só pode ter uma 
resposta trivial, causal-explicativa, porque, se perguntar “qual é o direito 
do direito”, a resposta será uma metarresposta: a virtude de Cícero, a 
revelação divina de Tomás de Aquino, o contrato social de Rousseau 
segundo Hobbes, o imperativo categórico de Kant, a norma fundamental 
de Kelsen, os interesses maiores de Jhering, a forma de adaptação social 
de Pontes de Miranda, a regra de reconhecimento de Hart, os princípios 
de Dworkin, a soberania popular, o consenso... Ou seja, para se evitar o 
paradoxo da autologia, o sujeito observador precisa criar359.  

Nessa visão jurídica de que o Direito é o viés direto da proteção das 

normas ambientais, tem-se que a ciência jurídica enunciada por Michel Prieur, por 

meio do princípio da não regressão, tutela um bem comum coletivo, transnacional, 

cuja proteção está ínsita em se tratando de condições ambientais. Isso significa que, 

quanto mais visível a degradação ambiental, mais haverá de se proceder de forma a 

que sejam efetivadas as normas de caráter protecionista quanto à preservação do 

bem comum. Assim, dispôs: 

A própria finalidade do direito do meio ambiente deveria, em especial no 
tocante ao direito internacional do meio ambiente, ser suficiente para 
impedir os revezes do direito ambiental se este direito possuísse um 
efeito direto. Isso porque toda regra ambiental tem como finalidade a 
maior proteção do meio ambiente. Todas as convenções internacionais 
sobre o meio ambiente traduzem um engajamento expresso na luta contra 
a poluição, conter a perda da biodiversidade e melhorar o meio ambiente. 
Não há nenhuma convenção sobre o meio ambiente que não declare sua 
vontade de proteger e melhorar as condições ambientais, o que por 
conseqüência torna ilícito todo o comportamento Estatal que busca 
diminuir o grau de proteção360. 

 Referindo-se a um direito humano fundamental, o direito ao meio 

ambiente, no que pertine à seara normativa, seja no plano regional ou nacional, não 

admite o fenômeno da regressão, pois a garantia de concretização dos direitos 

fundamentais devem sempre avançar. 

                                            
359 SIMIONI, Rafael. Direito Ambiental e Sustentabilidade. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2011, p. 37/38. 
360 PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio 
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3.2 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO NA ESFERA AMBIENTAL – O NÃO 

RECUO ECOLÓGICO.  

Noticia-se que o direito ambiental brasileiro é a área legal mais avançada 

da ciência jurídica. A regulamentação, a administração e a punição ao ato comissivo 

ou omissivo ambiental que disciplinam a  aplicação e a conservação do meio, se dão 

pela existência de normas, princípios, acordos e tratados regionais, nacionais e 

transnacionais.  

Nos estudos de Carlos Alberto Molinaro, ressalta-se a importância do 

direito a um meio ambiente sadio e equilibrado, um meio ambiente sustentável para 

as gerações presentes e futuras, declarando-se a base ecológica como sujeito e 

objeto de direito. Nesse sentido, o primeiro é o ambiente, uma universalidade de 

bens naturais e culturais que são resultantes da relação natureza/cultura. Como 

objeto, tem-se o meio ambiente, representado por um conjunto de recursos naturais, 

renováveis e não renováveis, e que, pelo ato humano, sustenta a relação 

natural/cultural361.  

Nessa seara socioambiental repousa a preocupação do não recuo em 

matéria ambiental quando se trata da proteção jurídica que o meio ambiente já 

consagrou em meios normativos, especialmente legais. É uma ação alarmante, 

estando na responsabilidade da ciência jurídica o ato de fechar, extinguir lacunas e 

avançar na legislação com novas formas que salvaguardem a base ecológica. 

Repousa no direito à vida – humana e animal – o fato de que se busca 

impedir o recuo das normas, procedimentos, acordos, tratados, enfim, qualquer 

forma de proteção que retrate a regressão do direito a um meio ambiente sadio 

ecologicamente equilibrado. 

A contaminação da água doce, do ar e do solo, a degradação do clima, 

com o aquecimento global e a degradação do ecossistema afetam os mais pobres, 

sendo uma das causas que mais acentuam a marginalização social. O problema 

                                            
361 MOLINARO, Carlos Alberto. Direito ambiental: Proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2007, p. 45. 



178 

 

ambiental não está localizado em determinada região, tratando-se de um 

acontecimento que transcende fronteiras; não há limitação territorial para poluentes, 

para contaminação do ar, da água; é um problema global362. 

Não se pode esquecer que nenhum progresso, como por exemplo, a 

erradicação da pobreza e da fome, a melhora da saúde e das condições mínimas de 

sobrevivência, vai tornar um mundo ambiental sustentável se o ato humano seguir 

degradando o ecossistema363. O meio ambiente, no que concerne a seus recursos 

naturais, é um valor que deve ser mais preservado do que consumido, deve ser mais 

respeitado do que degradado, estando nessa linha de raciocínio a proteção do 

Estado para com a base ambiental, procurando sua conservação, sua manutenção 

ambiental.  

Na base jurídica fundamental, o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e sadio – sustentável – denota-se como um direito de terceira dimensão, 

de natureza difusa, e deve ter um tratamento diferenciado porque perpassa 

fronteiras. Isso ocorre por se qualificar como direito transnacional, direito que 

garantem a efetividade ecológica do bem-estar independentemente de origem, de 

raça, de território, tendo por titular o cidadão transnacional364. 

Nessa perspectiva jurídica, transcreve-se o direito ambiental do cidadão 

como dever e como direito a uma base ecológica sadia e equilibrada, como direito 

fundamental difuso transnacional. 

As normas jurídicas compõem a eficácia do direito à matéria ambiental. 

Nesse arcabouço jurídico normativo, está o direito ambiental como um direito 

universal, difuso, que não se limita a fronteiras estatais, que não normatiza a 

conduta apenas de determinados indivíduos, que não quantifica a sua importância a 

                                            
362 MOLINARO, Carlos Alberto. Direito ambiental: Proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2007, p. 69. 
363 MOLINARO, Carlos Alberto. Direito ambiental: Proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2007, p. 70. 
364 GARCIA, Marcos Leite. Direitos Fundamentais e a Transnacionalidade: um estudo preliminar. 

CRUZ, Paulo Márcio (org.). Direito e transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009, p. 180/181. 
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uma região apenas, já que a sua violação, com a degradação e a não preservação, 

afeta a grande massa populacional do planeta. 

O artigo 225 da Constituição Federal365 assegura que “todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.  Em suma, 

pretende-se a defesa de um meio ambiente equilibrado como um direito fundamental 

do ser humano, no que tange à esfera individual e coletiva.  

A partir desse raciocínio jurídico, cumpre ao Estado, nas suas esferas de 

poder – legislativo, executivo e judiciário – assegurar medidas concernentes à 

preservação desse direito fundamental. Nesse sentido, Ingo Sarlet e Tiago 

Fensterseifer afirmam: 

Uma vez que a proteção do ambiente é alçada ao status constitucional de 
direito fundamental além de tarefa e dever do Estado e da sociedade e o 
desfrute da qualidade ambiental passar a ser identificado como elemento 
indispensável ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, qual “óbice” 
que interfira na concretização do direito em questão deve ser afastado 
pelo Estado, seja tal conduta (ou omissão) obra de particulares, seja ela 
oriunda do próprio Poder Público366.  

Nessa mesma perspectiva, segue José Joaquim Gomes Canotilho ao 

afirmar que os indivíduos, além do direito ao ambiente, possuem o direito à proteção 

do meio ambiente, sendo, assim, um direito que deve ser protegido pelo Estado 

como um direito fundamental367.  Assim, dispõe que já é razoável convocar o 

princípio da proibição de retrocesso no sentido de que as políticas ambientais – 

                                            
365 BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. Disponível em:   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acessado em maio de 2013. 
366 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre a proibição de retrocesso em 

matéria (socio) ambiental. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: 
http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado no dia 20 de julho de 2012. Brasília, 
Senado Federal. Página 124. 

367 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Princípio da sustentabilidade como Princípio 
estruturante do Direito Constitucional. Revista de Estudos Politécnicos. 2010, Vol. VIII, n. 13, 
007-018. Disponível em: http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/tek/n13/n13a02.pdf. Acessado em 25 
de julho de 2012, p. 10/11. 
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desde logo as políticas ambientais do Estado – são obrigadas a melhorar o nível de 

proteção já assegurado pelos vários complexos normativo-ambientais368. 

As proibições do retrocesso em matéria ambiental e a primazia da 

proibição do retrocesso dos direitos sociais estão intimamente correlacionadas, na 

medida em que são garantidas, formalizadas por outros princípios constitucionais, 

com a caracterização de direitos e garantias fundamentais, quais sejam, o princípio 

da dignidade da pessoa humana, o princípio da segurança jurídica e a proteção do 

direito adquirido369. 

A importância de não retroceder quanto aos direitos está ligada aos 

limites materiais até mesmo do poder constituinte quanto à função de criar uma nova 

constituição, até mesmo por meio de revolução ou de insurreição370. Os direitos 

fundamentais adquiridos por um Estado Democrático de Direito, que tem por 

detentores legítimos os integrantes povo, não podem retroagir a um estado que não 

dignifique a pessoa humana, que cause uma insegurança quanto às posições 

jurídicas consagradas no decorrer da historia social, política e econômica371. 

No âmbito das normas qualificadas como fundamentais, o meio ambiente 

– direito ambiental – é um direito, um bem protegido pelo ordenamento 

constitucional, consagrando o direito ao meio natural, à natureza como norma 

fundamental, sendo possível classificá-lo como norma pétrea.  Normas pétreas 

cuidam de coibir qualquer forma legal que venha a restringir, abolir ou suprimir os 

aspectos jurídicos desse direito afirmado como garantia fundamental372. 

                                            
368 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Princípio da sustentabilidade como princípio 

estruturante do Direito Constitucional. Revista de Estudos Politécnicos. 2010, Vol VIII, n. 13, 
007-018. Disponível em: http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/tek/n13/n13a02.pdf. Acessado em 25 
de julho de 2012, p. 14. 

369 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre a proibição de retrocesso em 
matéria (socio) ambiental. Princípio de proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: 
http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado no dia 20 de julho de 2012. Brasília, 
Senado Federal, p. 144. 

370 DERBLI, Felipe. O princípio da proibição de retrocesso social na Constituição de 1988. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2007, 289/290. 

371 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2001, p. 187. 

372 MOLINARO, Carlos Alberto. Direito Ambiental: proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2007, p. 112. 
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Carlos Alberto Molinaro expõe quanto ao tema:  

O direito à vida em um ambiente são e ecologicamente equilibrado, como 
direito humano e como direito fundamental está orientado, desde uma 
perspectiva fraterna, na cooperação e na responsabilidade da 
comunidade internacional e nacional, assim como lança bases para uma 
futura e provável nova ordem econômica373.  

Ainda dispõe o mesmo autor:  

(...) O direito-dever fundamental ambiental está informado por muitos 
princípios que a doutrina vem afirmando com grande insistência, cuja 
revelação a ciência jurídica e os pretórios vêm aperfeiçoando. Todos 
esses princípios são decorrentes do princípio da dignidade humana e se 
apresentam como: o princípio da legalidade; da supremacia da 
constituição em matéria ambiental e da indisponibilidade dos direito-
deveres nela consubstanciados; da obrigatoriedade de proteção; da 
prevenção e da precaução; da compulsoriedade da avaliação prévia de 
riscos em obras potencialmente danosas; da publicidade; da 
reparabilidade; da participação da coletividade; da ampla informação 
ambiental; do poluidor-pagador; da compensação; do desenvolvimento 
sustentável; da cooperação internacional e o princípio da soberania dos 
Estados em política ambiental374.  

O princípio do não retrocesso é uma garantia constitucional consagrada 

de forma implícita. Está nas mãos do legislador e, por meio, da garantia 

constitucional neutra, do poder judiciário, fazer com que haja a estabilidade, a 

salvaguarda dos direitos fundamentais normatizados pelo texto constitucional e 

infraconstitucional.  

O poder judiciário, por meio do poder decisório de suas sentenças e 

acórdãos, tem que fazer valer a legitimação do Estado Democrático de Direito, 

assegurando os direitos consagrados e não provocando uma insegurança ou uma 

desconfiança quanto à função jurisdicional. Deve-se assegurar, proteger, progredir, 

enfim, reafirmar e, ainda mais, assegurar os direitos fundamentais, em cuja seara 

encontra-se o direito fundamental ao meio ambiente. 

                                            
373 MOLINARO, Carlos Alberto. Direito Ambiental: proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2007, p. 112. 
374 MOLINARO, Carlos Alberto. Direito Ambiental: proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2007, p. 72/73 
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Nesse intuito de caracterizar como fundamental o princípio do não 

retrocesso em matéria ambiental, Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer afirmam: 

Resulta perceptível, portanto, que a proibição de retrocesso atua como 
baliza para a impugnação de medidas que impliquem supressão ou 
restrição de direitos fundamentais (liberais, sociais e ecológicos) e que 
possam ser compreendidas como efetiva violação de tais direitos, os 
quais, por sua vez, também não dispõem de uma autonomia absoluta no 
sistema constitucional, sendo, em boa parte e em níveis diferenciados, 
concretizações da própria dignidade da pessoa humana375. 

Michel Prieur anuncia que a proteção do direito ambiental poderia estar 

ameaçada por acontecimentos sociais que colocariam o recuo ambiental como 

realidade atual. Assim, ressalta que são de várias naturezas as ameaças nesse 

sentido:  

a) ameaças políticas: a vontade demagógica de simplificar o direito leva à 
desregulamentação e, mesmo à “deslegislação” em matéria ambiental, 
visto o número crescente de normas jurídicas ambientais, tanto no plano 
internacional quanto no plano nacional; b) ameaças econômicas: a crise 
econômica mundial favorece os discursos que reclamam menos 
obrigações jurídicas no âmbito do meio ambiente, sendo que, dentre eles, 
alguns consideram que essas obrigações seriam um freio ao 
desenvolvimento e à luta contra a pobreza; c) ameaças psicológicas: a 
amplitude das normas em matéria ambiental constitui um conjunto 
complexo, dificilmente acessível aos não especialistas, o que favorece o 
discurso em favor de uma redução das obrigações do Direito Ambiental376.   

O desenvolvimento econômico, as mudanças econômicas e as aflições 

sociais não devem atingir os recursos naturais disponíveis para a existência 

humana. A forma com que a sociedade global vem-se desenvolvendo, cada vez 

mais degradará o meio ambiente. O consumo e a produção em vasta escala 

característicos do sistema capitalista, desorganizam o modelo de progresso 

sustentável.  

                                            
375 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre a proibição de retrocesso em 

matéria (socio) ambiental. Princípio de proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: 
http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado no dia 20 de julho de 2012. Brasília, 
Senado Federal, p.151. 

376 PRIEUR, Michel. O Princípio de proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 
retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 9. 
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Michel Prieur enfatiza que as formas de regressão demarcam a seara 

jurídica internacional ambiental, sendo difusas no Direito Comunitário, por ocasião 

da revisão de certas diretivas. Quanto às normas de direito interno ambiental, a 

regressão é vista por diversas formas, com destaque para as regras procedimentais, 

que reduzem os direitos à informação e à participação do público, sob a justificativa 

de aliviar os procedimentos, derrogando ou modificando as normas de Direito 

Ambiental, reduzindo ou transformando em inoperantes as regras em vigor377.  

A fundamentalidade defendida, de não permitir o recuo, o retrocesso das 

normas que protegem os direitos fundamentais a um meio ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado, tem a intenção de agregar ao princípio da não 

regressão o caráter de princípio geral do Direito Ambiental. O que se pretende 

proteger é a salvaguarda do direito à dignidade humana, o direito ao mínimo 

existencial quanto aos recursos naturais, ressaltando a importância da não 

deterioração da base ecológica.  

O Direito Ambiental, com base fundamental no primado da não regressão, 

tem por finalidade reduzir interesses tidos como superiores à proteção ambiental378. 

“Não se pode considerar ou normas sobre a proteção da natureza; ou ainda que 

suprima áreas ambientalmente protegidas379.” 

Denota-se que toda síntese principiológica demanda limites relacionados 

ao não regresso e ao progresso normativo. Sendo parte que compõe a ciência 

jurídica, os princípios não podem ser inamovíveis, ou seja, devem percorrer, 

acompanhar as conquistas, as evoluções sociais.  

Já no que diz respeito aos limites do princípio do não retrocesso, expõe 

Carlos Alberto Molinaro:  

                                            
377 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 

retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 10. 

378 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 
retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 15. 

379 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 
retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p.16. 



184 

 

Os princípios têm limites. Estão demarcados e, sua extensão e proveito. 
Os limites dos princípios são os limites da experiência comum. O princípio 
de proibição de retrogradação socioambiental também tem seus limites. 
Toda imobilidade é gravosa quando travestida de imobilismo, vale dizer, 
quando repudia novas conquistas, apegando-se ao passado, ou fixando-
se ao presente não deixa espaço para a inovação criativa. Por isso não se 
pode imobilizar o progresso e, até mesmo, o regresso, quando este se 
impõe com a razão do princípio de proibição da retrogradação 
socioambiental380.  

Fatos passados, questões retóricas ensejam o crescimento atual com 

reflexos para o futuro. Carlos Alberto Molinaro declara que “há condições especiais 

que exigem um “voltar atrás”, um retorno a situações passadas (gravosas ou não) 

que são necessárias para a existência. De outro modo, há momentos em que 

retroceder é uma conquista381”.  

Seguindo o estudo desses limites ao princípio da não retrocessão das 

normas de natureza ambiental, José Joaquim Canotilho condiciona a não 

retrocessão de forma parcial, sendo necessário esse efeito, conforme o 

desenvolvimento social.  Assim, dispõe que: 

A proibição do retrocesso não deve interpretar-se como proibição de 
qualquer retrocesso a normas concretas ou como proibição geral de 
retrocesso. Não se pode falar de retrocesso quando forem adaptadas 
medidas compensatórias adequadas para intervenções lesivas no 
ambiente, sobretudo quando estas medidas contribuem para uma clara 
melhoria da situação ambiental382.  

Assim, percebe-se quão importante é a verificação desse princípio quanto 

ao tópico do direito ambiental, o qual se correlaciona com a dignificação humana, 

com o primado da segurança jurídica, afastando-se, qualquer petrificação material e 

evoluindo com perspectivas positivas para com a sociedade, no que diz respeito aos 

reflexos normativos.  

                                            
380   MOLINARO, Carlos Alberto. Direito Ambiental: proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2007, p. 81. 
381   MOLINARO, Carlos Alberto. Direito Ambiental: proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2007, p. 81/82. 
382 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Princípio da sustentabilidade como Princípio 

estruturante do Direito Constitucional. Revista de Estudos Politécnicos. 2010, Vol VIII, n. 13, 
007-018. Disponível em: http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/tek/n13/n13a02.pdf. Acessado em 25 
de julho de 2012, p. 15. 
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Ressalta-se a importância jurídica e social do princípio da não regressão, 

quando na esfera ambiental, sejam por meio das normas, dos acordos, dos 

contratos – nacionais e internacionais –, dos atos em defesa do direito fundamental 

ao meio ambiente, fazendo ressurgir os apontamentos materiais da sustentabilidade, 

do desenvolvimento sustentável. Esse fenômeno jurídico e social evidencia a 

importância do agir presente com reflexos no futuro. O princípio em estudo reflete 

seus efeitos ao conceito da sustentabilidade, o qual busca um equilíbrio entre o 

desenvolvimento social e a proteção do meio ambiente. 

Por outro lado, a análise do primado da não regressão remete à questão 

de a sociedade estar em constante modificação, em evolução. Nesse sentido, sabe-

se que o Direito tem de atender a essas evoluções, não podendo ser estático, 

imutável. Logo, esse fato se contrapõe ao princípio da não regressão ambiental? É 

uma regra de imutabilidade jurídica?  

De maneira atrevida, afirma-se, com suporte nos ensinamentos de Michel 

Prieur, que os direitos fundamentais que normatizam, que enfatizam, que legalizam 

direitos que promovem o bem-estar e a vida com qualidade e com dignidade, 

deveriam constituir regra à exceção da mutabilidade do direito. Os primados do 

desenvolvimento sustentável, os quais procuram dar condições à vida, tendem a 

normatizar fatos que impeçam a decorrência de danos às gerações presentes e 

futuras. Michel Prieur aduz que “reduzir ou revogar as regras de proteção ambiental 

teria como efeito impor às gerações futuras um ambiente mais degradado383”. 

O princípio da proibição de retrocesso, segundo Marcelene Carvalho da 

Silva Ramos, constitui um reforço de eficácia dos direitos fundamentais, impedindo 

uma evolução retrógada ou marcha - atrás no grau de proteção, concretizando e 

implementando os direitos à inviolabilidade da vida e à dignidade humana384.  

                                            
383 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 

retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 16/17. 

384 RAMOS, Marcelene Carvalho da Silva. Princípio da proibição de retrocesso jusfundamental. 
Aplicabilidade. Curitiba: Juruá, 2009, p. 36. 
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Quanto à mutabilidade da normatização da matéria ambiental, Michel 

Prieur afirma: 

O meio ambiente e o desenvolvimento sustentável nos obrigam a pensar 
hoje de maneira diferente, afastando o princípio da mutabilidade do 
Direito. Isso porque o meio ambiente, como os direitos humanos, 
constituem exceções a essa regra. Nesse sentido, constituem exceções a 
essa regra. Nesse sentido, há que se considerar que, junto com o 
princípio do desenvolvimento sustentável, não se pode esquecer-se dos 
direitos à vida e à saúde das gerações futuras e, assim, há que se impedir 
que se tornem medidas que causariam danos a elas385.  

Na atenção ao fenômeno jurídico da revogação ou da redução de normas 

jurídicas quanto ao direito ambiental, estar-se-ia permitindo às gerações futuras um 

meio ambiente degradado. Não se quer fatos futuros incondizentes com o equilíbrio 

de uma vida saudável. O meio ambiente é um recurso indispensável para a vida 

humana. De nada adiantará uma economia positiva e direcionada para o 

desenvolvimento social, uma política voltada para o progresso, se não houver 

condições ecológicas de subsistência.   

Assim, a intenção é relativizar a aplicação do princípio da mutabilidade do 

direito quando se tratar de matéria fundamental no que se refira à vida, à saúde, 

enfim, ao meio ambiente.  

Quando Michel Prieur afirma que, em se tratando de matéria ambiental, o 

princípio da precaução não é um limitador à evolução do direito, tem a pretensão de 

alegar que não há uma intangibilidade absoluta, como é vista nos direitos humanos. 

Há, sim, uma mudança, uma evolução graças às inovações tecnológicas em razão 

da necessidade de permitir, de admitir esses efeitos dede que a proteção do meio 

ambiente constitua o cerne da evolução para efeitos positivos ao meio ecológico, 

concluindo para a razão científica protetora do ambiente386.  

                                            
385 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 

retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 19/20. 

386 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 
retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 42/43. 
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A não regressão aponta limites às evoluções. Nem toda evolução causa 

prejuízo ao meio ambiente; pelo contrário, traz benefícios, colocando-se a ideia de 

que há limites para além e para aquém da proteção ambiental. O efeito da regressão 

não deve atingir os direitos adquiridos, protegidos, mas também, não pode deixar de 

analisar que sua efetivação pode causar o recuo da evolução sociojurídica. Michel 

Prieur afirma que, “na seara ambiental, existe um nível de obrigações jurídicas 

fundamentais de proteção abaixo do qual toda medida nova deve ser vista como 

violando o direito ao ambiente”. O limite ao recuo está diferenciado em cada país, 

cada região. Países desenvolvidos utilizaram-se de muitos recursos naturais para 

chegarem ao grau de desenvolvimento, não restando muita base ecológica para 

uma vida com qualidade ambiental. A qualidade de vida está na pureza da água, do 

solo fértil para produção de alimentos, no ar purificado. Em cada região haverá um 

índice limitador.  

Já nos países em desenvolvimento, na intenção de fortificar seu progresso, 

depara-se com restrições para tanto, na qualidade de defesa ecológica. Pelo fato de 

haver o desenvolvimento, não se espera que não haja a utilização dos recursos 

ecológicos, mas que haja a consciência de não degradação, de preservação dos 

recursos como sua base de crescimento e das futuras gerações. 

Assim, Michel Prieur dispõe que a “não regressão no que tange ao meio 

ambiente, procura-se sobrelevar os degraus na proteção do meio ambiente que os 

progressos legislativos consistem numa segurança progressiva da proteção mais 

elevada possível do meio ambiente no interesse coletivo da humanidade387”.  

Ainda o mencionado autor, quanto a essa base principiológica da 

responsabilidade do progresso, anuncia: “aplicar o princípio das responsabilidades 

comuns, mas diferenciadas, do Direito Ambiental, [...] levaria os limites a variarem 

                                            
387 PRIEUR, Michel. O princípio da “não regressão” no coração do direito do homem e do meio 

ambiente. Disponível em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/viewFile/3634. 
Acessado em março de 2013, p. 8.  
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segundo o território e os recursos econômicos considerados388”, o que não deixa de 

elevar a sua importância enquanto direito fundamental. 

Nessa visão, há necessidade de, independentemente da economia e do 

território, um conteúdo mínimo de direitos ambientais. Não há pretextos para se 

permitir a redução dos direitos ecológicos consagrados, impondo a matéria 

ambiental um nível elevado de proteção, pois o que se está protegendo é um direito 

humano essencial para a existência humana. O conteúdo de forma mínima a ser 

protegido, tratando-se dessa matéria, deveria ser a máxima proteção, 

independentemente de território e de bases econômicas, pois o direito fundamental 

é o mesmo: o direito às condições de subsistência da vida terrena389.  

Michel Prieur, quanto ao tema, ainda ressalta que “convém, assim, a título 

excepcional, não tolerar a regressão senão na medida em que elas não contrariem a 

busca de um nível elevado de proteção ambiental e preservem o essencial do que já 

foi adquirido em matéria ambiental390”.  

Antônio Herman Benjamin afirma que o princípio da não regressão “não 

constitui camisa de força ao legislador e ao implementador, mas impõe-lhes limites 

não discricionários à sua atuação391”. Não há vedação absoluta à aplicação do 

princípio, o mesmo deve ter atuação de eficácia e eficiência das normas de natureza 

ambiental, na salvaguarda dos direitos a ela inerente.  

O direito ao meio ambiente é um direito fundamental à proteção da vida. 

Um direito que possui fundamentos próprios de essencialidade jurídica, um direito 

                                            
388 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 

retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 43. 

389 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 
retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 44. 

390 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 
retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 44. 

391 BENJAMIN, Antonio Herman. Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de 
proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: 
http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado no dia 20 de julho de 2012. Brasília, 
Senado Federal, p. 66. 
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que reflete seus efeitos em outros direitos fundamentais. E, mais ainda, um direito 

que está relacionado a possibilidades existenciais da vida terrena.  

O princípio da não regressão quanto à questão dos direitos humanos é 

verificado de forma implícita, ética, prática e quase jurídica392. A ideia da garantia da 

progressividade de atividades direcionadas ao meio ambiente parece utopia. 

Segundo Michel Prieur, a efetividade máxima do direito ambiental é a poluição zero. 

Mesmo sabendo-se que isso é impossível, busca-se, no progresso do direito 

ambiental, por meio de um meio eficaz – as inovações tecnológicas –, reduzir a 

poluição existente. Assim, literalmente dispõe o doutrinador mencionado que “a não 

regressão vai, assim, se situar num cursor entre o maior despoluidor possível – que 

evoluirá no tempo, graças aos progressos científicos e tecnológicos – e o nível 

mínimo de proteção ambiental, que também evolui constantemente393”.  

Quando se tem a intenção de declarar o princípio da não regressão como 

um princípio implícito nas normas constitucionais, está-se explicando a salvaguarda 

da normatização dos direitos fundamentais.  

O direito ambiental tem a responsabilidade jurídica, por meio de 

ordenamentos jurídicos, de preservar o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e sadio. Conforme disposto constitucionalmente no artigo 225 e 

seguintes, tem uma estrutura de resguardar o direito como sendo fundamental, 

mesmo não estando no rol dos direitos e garantias fundamentais expressamente 

normatizados. Sua natureza jurídica veda a regressão, a diminuição do alcance 

jurídico fundamental a esse direito que garante a existência humana. Logo, o 

legislador, responsável pela formulação do ordenamento jurídico, tem o limite 

legislativo de reduzir, constitucionalmente, a extensão normativa de um direito 

fundamental.  

                                            
392 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 

retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 17. 

393 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 
retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 21. 
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O direito ao meio ambiente sadio e não degradado passou a ser um 

direito fundamental da pessoa humana expressamente consagrado no texto 

constitucional. A sociedade globalizada tem a preocupação de se desenvolver diante 

de um ambiente sustentável, que garante a sua vida, a sua saúde em um nível de 

dignidade da existência como ser humano.  

No contexto das normas constitucionais, ressalta a relevância jurídica dos 

direitos humanos, pois, segundo os ensinamentos de Paulo Márcio Cruz, estariam 

nos “textos constitucionais convertendo-se em direitos fundamentais394”. Nessa 

perspectiva, com a elevação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e sadio ao status de direito fundamental difuso, direito fundamental da pessoa 

humana, qualquer brecha, lacuna, falta de tutela ou regresso legislativo que permita 

a ação degradante do ser humano para com o meio ambiente é considerado o risco 

da qualidade de vida humana.  

Não pairam dúvidas de que o princípio da não regressão é um princípio 

implícito, e que se encontra nos princípios da segurança jurídica e da dignidade 

humana meios para sua efetivação absoluta. Mesmo havendo falta de normatização 

nos ordenamentos jurídicos, não obsta o julgador ou o próprio legislador de 

atentarem para os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima, dos 

direitos adquiridos em matéria de direitos humanos395.  

Michel Prieur declara que “o princípio da não regressão em matéria 

ambiental não é um obstáculo à evolução do Direito. Ele não “congela” a lei396”. É 

um primado que visa à efetivação dos direitos fundamentais, assegurando o 

                                            
394 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do Direito Constitucional. São Paulo: Juruá, 2003, p. 164. 
395 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre a proibição de retrocesso em 

matéria (sócio) ambiental. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: 
http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado no dia 20 de julho de 2012. Brasília, 
Senado Federal, p. 140. 

396 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 
retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 41. 
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progresso contínuo do direito ambiental vinculado ao progresso científico e 

tecnológico, voltado à proteção desse direito – o meio ecológico sadio397.  

O princípio da não regressão, conforme verificado na doutrina e segundo 

os ensinamentos de Ingo W. Sarlet, constitui um princípio constitucional implícito por 

ter como fundamento constitucional o princípio da segurança jurídica e outros, como 

o princípio do Estado de Direitos, o princípio da dignidade humana, o princípio da 

máxima eficácia e efetividade das normas definidoras dos direitos fundamentais. O 

princípio da segurança jurídica salvaguarda as estabilidades institucionais como 

essenciais para a efetividade dos direitos fundamentais, sendo que a dignidade 

humana deixaria de estar protegida e respeitada “onde as pessoas estejam expostas 

a tal nível de instabilidade jurídica que não estejam mais em condições de, como um 

mínimo de segurança e tranquilidade, confiar nas instituições socais e estatais e 

numa certa estabilidade das dias proporias posições jurídicas398”.  

Nesse cenário jurídico constitucional, o princípio da não regressão situa-

se em base jurídica constitucional, pois, mesmo não havendo a sua inserção 

explícita no contexto normativo constitucional, o princípio da segurança jurídica e 

outros princípios constitucionalizados demonstram sua importância para a inserção 

normativa, vedando a retroação das normas jurídicas ambientais.  

A regressão, o não recuo da matéria legislativa ambiental tem por matriz o 

texto constitucional quando, conforme expressamente legislado, trata-se de um 

direito adquirido, como uma cláusula pétrea constitucional. Os direitos e garantias 

fundamentais constitucionais “são considerados como direitos adquiridos” estando 

claramente admitido que a proteção constitucional do meio ambiente constitui um 

                                            
397 PRIEUR, Michel. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de proibição de 

retrocesso ambiental. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado 
no dia 20 de julho de 2012. Brasília, Senado Federal, p. 42. 

398 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre a proibição de retrocesso em 
matéria (sócio) ambiental. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: 
http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado no dia 20 de julho de 2012. Brasília, 
Senado Federal, p. 140. 
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direito adquirido qualificado como pétreo não comportando revisões que restrinjam 

ou recuem seus efeitos na vida dos cidadãos399.  

Para Ingo Wolfgang Sarlet, é um princípio constitucional implícito que é 

imposto ao legislador em decorrência da garantia constitucional dos direitos 

adquiridos, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana400.  

Antônio Herman Benjamim, descreve o princípio da não regressão como 

um princípio geral do Direito Ambiental, destinado a regulamentar processos 

ecológicos essenciais, ecossistemas frágeis ou à beira do colapso e espécies 

ameaçadas de extinção401. Assim dispôs em seus textos: 

Sim, princípio geral do Direito Ambiental, pois a previsão normativa 
explícita não se antepõe como pressuposto insuperável ao seu 
reconhecimento. É que a proibição de retrocesso não surge como 
realidade tópica, resultado de referencia em dispositivo especifico e 
isolado; ao contrário, nela se aninha um princípio sistêmico, que se funda 
e decorre da leitura conjunta e dialogo multidirecional das normas que 
compõem a totalidade do vasto mosaico do Direito Ambiental.  Além 
disso, princípio geral, já que as bases e conteúdos ecológicos da 
proibição do retrocesso estão claramente afirmados na Constituição e nas 
leias ambientais brasileiras. Tanto a legislação ambiental, como a 
jurisprudência optam por esse “caminhar para frente402”.  

Somando-se aos acontecimentos internacionais que se lançaram às 

inquietações de cunho ambiental, a Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 

225 e seguintes, constitucionalizou como um direito fundamental coletivo a 

                                            
399 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre a proibição de retrocesso em 

matéria (sócio) ambiental. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: 
http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado no dia 20 de julho de 2012. Brasília, 
Senado Federal, p. 140. 

400 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Notas sobre a proibição de retrocesso em 
matéria (sócio) ambiental. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: 
http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/242559. Acessado no dia 20 de julho de 2012. Brasília, 
Senado Federal, p. 140/141. 

401 BENJAMIN, Antonio Herman. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de 
proibição de retrocesso ambiental. Disponível em: 
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Senado Federal, p.59. 

402 BENJAMIN, Antonio Herman. O Princípio da proibição de retrocesso ambiental. Princípio de 
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preservação do meio ambiente, com fundamento na dignidade da pessoa humana e 

na exigência de um mínimo ambiental existencial.  

Por meio desse ato normativo constitucional, reconhece-se à ciência 

jurídica a função de tutelar os meios e mecanismos de proteção ao direito ao meio 

ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. De acordo com tal posicionamento, a 

implantação das liberdades e garantias constitucionais pressupõe uma ação positiva 

do Estado, qual seja, a remoção dos empecilhos de ordem econômica, social e 

cultural que impediram o pleno desenvolvimento da pessoa humana403.  

A linha de preservação do princípio da vedação ao retrocesso tem por 

objetivo a proteção do bloco normativo, seja ele constitucional ou infraconstitucional, 

estando em um plano de validade e eficácia dentro do ordenamento jurídico, 

principalmente na intenção normativa de resguardar a fruição dos direitos 

fundamentais. Isso se dá de forma a assegurar ou impedir ações que venham a 

suprimir ou a restringir níveis de efetividade vigentes dos direitos fundamentais404.  

Ingo Wolfgang Sarlet ainda declara: 

A proibição de retrocesso se expressa a partir de proteção dos direitos 
fundamentais, especialmente o que tange ao seu núcleo essencial, na 
medida em que a tutela e o exercício efetivo de tais direitos só são 
possíveis onde esteja assegurado um nível mínimo de segurança jurídica 
e previsibilidade do próprio ordenamento jurídico objetivo, bem como dos 
direitos subjetivos dos cidadãos405.  

Na perspectiva de elucidar uma cidadania ecológica, ou uma incisão 

social em uma nova forma de desenvolvimento, qual seja, sustentável, com a 

finalidade de ampliar a qualidade de vida existente, com padrões positivos à 

                                            
403 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: 

Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 186. 

404 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: 
Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 199. 

405 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: 
Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 201. 
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dignidade humana, não se pode admitir um retrocesso, em aspectos normativos, 

quando está sob proteção o direito fundamental ao meio ambiente.  

Na esfera do desenvolvimento sustentável, por meio de suas dimensões 

econômicas, sociais e ambientais, a ideia está “na razão de ser da proteção 

ambiental, já que manter o equilíbrio ambiental implica o uso racional e harmônico 

dos recursos naturais, de modo a não os levar ao seu esgotamento e, consequente, 

degradação406”.  

Por meio das práticas jurídicas, busca-se a vedação do retrocesso jurídico 

em termos de garantias e proteção da base ecológica existente, sendo esta aquém, 

muito aquém das necessidades vitais humanas.  

Diante dessas informações ou até mesmo preocupações, conforme 

declara Ingo Wolfgang Sarlet, mesmo o desenvolvimento ainda que embrionário na 

doutrina brasileira, a garantia constitucional da vedação ao retrocesso 

socioambiental tem um papel significativo na construção de um Estado 

Socioambiental de Direito. Em conjunto com outros instrumentos fundamentais 

jurídicos, considera-se-o um princípio apto a assegurar níveis normativos mínimos 

em termos de proteção jurídica do ambiente e de tutela da dignidade da pessoa 

humana e do direito a uma vida digna, sem comprometer ou sem lançar 

preocupações com os direitos das gerações humanas vindouras407.  

A doutrina e a jurisprudência têm trilhado caminho de forma a não 

contemplar medidas, sejam elas normativas ou judiciais, que alimentem a 

retrocessão do direito caracterizado socioambiental. Está na preservação, ou nos 

atos de diminuir, a exemplo de um dos grandes problemas ambientais, a incidência 

do aquecimento global que, por meio da imposição de medidas que impeçam o 

                                            
406 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: 

Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 205. 

407 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: 
Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 212. 
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recuo no que pertine às suas práticas, impossibilitando-se, assim, qualquer forma de 

retrocesso. 

Seguindo-se uma orientação jurisprudencial atual do órgão máximo de 

julgamento do ordenamento jurídico brasileiro – Supremo Tribunal Federal – cabe 

citar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4529), proposta pelo Procurador 

Federal da República em face dos dispositivos do Código do Meio Ambiente do 

Estado do Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/95, com alterações 

trazidas pela Lei Complementar Estadual n. 70/00. Tal conjunto de leis normatizou, 

de forma contrária à legislação federal, a ampliação das hipóteses de dispensa de 

estudo prévio de impacto ambiental para o licenciamento ambiental de 

empreendimentos hidrelétricos.  

Em um estudo holístico, o Código do Meio Ambiente de Santa Catarina – 

Lei n. 14.675 de 13 de abril de 2009 – deu origem à Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 4252, proposta pelo Procurador Geral da República, em 

razão de o diploma estadual ter violado vários aspectos legais da lei federal – 

Código Florestal Brasileiro. 

O Estado de Santa Catarina é um dos estados brasileiros mais atingidos 

por desastres naturais nos últimos anos. Em razão disso, editou uma lei que 

produziu reduções dos padrões e promoção ambiental determinados pela lei federal, 

viabilizando a diminuição e um enfraquecimento dos institutos jurídico-ambientais 

essenciais para se evitarem os efeitos negativos ao meio ambiente, como no caso 

das áreas de preservação permanente e de reserva legal. 

De forma sumária, procurou-se identificar formas legislativas que, além de 

não preservar o entorno natural, como um dever constitucional de tutela ecológica, 

estar-se-ia violando, pela ótica principiológica da proibição de retrocesso, o direito 

fundamental constitucionalizado ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado da 

população brasileira, não apenas catarinense.  

Neste contexto da unificação jurídica do respeito dos direitos 

fundamentais da pessoa humana e da tutela do meio ambiente, encontra-se no 

direito ambiental a proteção da base ecológica como um bem comum e 
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supraindividual. Raquel Lopes Sparemberger aduz que isso é papel do direito 

ambiental e dos direitos fundamentais do cidadão. O primeiro leva à proteção ao 

ambiente como um bem comum, razão pela qual sua sustentabilidade tem merecido 

a preocupação da humanidade; segundo que, para a garantia dos processos de 

desenvolvimento e sustentabilidade, é necessário o respeito e a concretização 

desses direitos, com visão futura para as gerações que necessitarão desse meio 

ambiente equilibrado para a existência de uma vida ecologicamente digna408. 

O direito fundamental ao meio ambiente sadio, equilibrado, com 

condições naturais da subsistência humana é um direito consagrado coletivo, difuso, 

um direito que se estende a indeterminados grupos de pessoas, sejam elas 

brasileiras ou a outra qualquer raça humana. Um direito que deve ultrapassar, em 

prol da sua proteção, fronteiras estatais. Um direito que atende às expectativas 

mínimas existenciais humanas, devendo o direito universal consagrá-lo em suas leis, 

em seus tratados e acordos internacionais e transnacionais, efetivando-se, assim, a 

concretização de um direito humano fundamental transnacional, pois toda vida, 

humana ou animal, depende do equilíbrio da base ambiental.  

3.3. TRANSNACIONALIDADE. ESTADOS TRANSNACIONAIS. 

No contexto da ciência jurídica, o poder estatal, por meio de seus 

regramentos, exerce a proteção ambiental, na seara de importância, de 

fundamentalidade dos direitos humanos à vida digna quanto a um meio ambiente 

sadio e ecologicamente equilibrado que transcende a inquietação da crise ambiental.  

Segundo os ensinamentos de Canotillo, nas citações de Paulo Márcio 

Cruz e outros, a questão emblemática da crise ambiental destaca a importância de 

haver postulados globais. A proteção do meio ambiente não deve estar reservada a 

limites territoriais estatais, mas, mais do que isso, em sistemas jurídico-políticos 

transnacionais, de forma a estender uma preocupação ecológica em todo o planeta, 

                                            
408 SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes. Meio Ambiente X Desenvolvimento: à procura da 

concretização do princípio da precaução para a conscientização ambiental. Disponível em: 
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197 

 

com a estruturação de uma responsabilidade global dos Estados, das organizações 

e dos grupos em razão dos aspectos da sustentabilidade ambiental409.  

Philip C. Jessup declara que o termo internacional, no que diz respeito ao 

direito internacional, é enganador, pois tem uma sua ingerência apenas para 

problemas de uma nação (ou Estado) com outras Nações (ou Estados). Deve-se ter 

uma preocupação com problemas mundiais, sabendo-se que a palavra internacional 

não é adequada para estes impasses410.  

A consciência jurídica de transnacionalizar normas que protegem a base 

ecológica mundial pretende a participação cidadã e os fundamentos da 

sustentabilidade global. Paulo Márcio Cruz e outros, quanto à globalização da 

sustentabilidade declaram:  

A colaboração e a solidariedade transnacional também são o lema da 
sustentabilidade global. A intensificação do fenômeno da globalização 
apresenta desafios importantes aos Estados e requer um reajuste 
qualitativo e estratégico do direito, já que como instrumento de controle 
social estatal, emana de uma entidade soberana isolada em o planeta, e 
não produz respostas eficazes para assegurar um futuro com uma 
sustentabilidade progressiva para toda a comunidade de vida em uma 
escala global411. (tradução livre) 

Ainda, ressaltam quanto ao tema: 

Precisa-se a construção e consolidação de uma nova confecção de 
sustentabilidade global, como paradigma de aproximação entre povos e 
culturas e a exigência de participação cidadã, de forma consciente e 

                                            
409 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAT, Zenildo e STAFFEN, Márcio Ricardo. Transnacionalización, 

sostenibilidad y el nuevo paradigma Del derecho em el siglo XXI. Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a10.pdf. Acessado em maio de 2013, p. 167. 

410 JESSUP, Philip C. Direito Transnacional. Tradução Carlos Ramires Pinheiro da Silva. Rio de 
Janeiro: Editora Fundo de Cultura S/A, 1965, p. 11-12.  

411 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo e STAFFEN, Márcio Ricardo. Transnacionalización, 
sostenibilidad y el nuevo paradigma Del derecho em el siglo XXI. Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a10.pdf. Acessado em maio de 2013, p. 167. La 
colaboración y la solidariedad trasnacional también son el lema de la sostenibilidad global. La 
intensificación Del fenómeno de la globalización presenta desafíos importantes a los Estados y 
requiere un reajuste cualitativo y estratégico Del derecho, ya que como instrumento de control 
social estatal, emana de una entidad soberana aislada em el planeta, y no produce respuestas 
eficaces para asegurar un futuro con una sostenibilidad progresiva para toda la comunidad de vida 
en una escala global. 
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reflexiva em o gerenciamento político, econômica e social412. (tradução 
livre) 

Na teoria da sustentabilidade com conotação ambiental, social e 

econômica, cabe afirmar que o direito pode revestir-se de uma nova força, de um 

novo impulso a partir desse novo paradigma sustentável, influenciando 

positivamente no destino da humanidade mundial413.  

Para Philip C. Jessup, a mudança da nomenclatura de direito 

internacional para qualquer outro poderia significar mínimos resultados. Todavia, a 

relação entre nações passaria a chamar-se de direito transnacional “para incluir 

todas as normas que regulam atos ou fatos que transcendem fronteiras 

nacionais414”.  

Esse contexto mundial do fenômeno da transnacionalização surgiu no 

período pós-Guerra-Fria, caracterizado pela desterritorialização, pela expansão 

capitalista – produção e consumo exacerbado –, com o o enfraquecimento da 

soberania e com o surgimento de novos ordenamentos gerados fora do poder 

estatal415.  

Trata-se de um fenômeno que transnacionaliza questões sociais em 

busca de uma pacificação global. Não há fronteiras para analisar, formalizar e 

adequar normas de caráter difuso. Diante de sua essencialidade para qualquer 

ordenamento jurídico, tais normas e proteção não devem ser limitadas por barreiras 

fronteiriças.  

                                            
412 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAT, Zenildo e STAFFEN, Márcio Ricardo. Transnacionalización, 

sostenibilidad y el nuevo paradigma Del derecho em el siglo XXI. Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a10.pdf. Acessado em maio de 2013, p. 167. 
necesita la construcción y consolidación de una nueva conexión de sostenibilidad global, como 
paradigma de acercamiento entre pueblos y culturas y la exigencia de participación ciudadana, de 
forma consciente y reflexiva em la gestión política, económica y social. 

413 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAT, Zenildo e STAFFEN, Márcio Ricardo. Transnacionalización, 
sostenibilidad y el nuevo paradigma del derecho em el siglo XXI. Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a10.pdf. Acessado em maio de 2013, p. 169. 

414 JESSUP, Philip C. Direito Transnacional. Tradução de Carlos Ramires Pinheiro da Silva . Rio de 
Janeiro: Editora Fundo de Cultura S/A, 1965, p. 12. 

415 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAT, Zenildo e STAFFEN, Márcio Ricardo. Transnacionalización, 
sostenibilidad y el nuevo paradigma del derecho em el siglo XXI. Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a10.pdf. Acessado em maio de 2013, p. 169. 



199 

 

Há que se ressaltar a importância da transnacionalização decorrer de 

hábitos jurisdicionais, pois, cada vez mais, na ciência jurídica, a interação normativa 

sobressai-se às inovações jurídicas. Maurizio Oliviero e Paulo Márcio Cruz anunciam 

que há muitos casos sub judice nos quais os juízes, ao decidirem, optam por utilizar 

normas de outros países para interpretar, fundamentar os ditames decisionais 

quanto à matéria de direito interno416. Declaram os autores que a “doutrina chama 

de dialogo horizontal, ou seja, aplicação de normas não nacionais sem a 

necessidade de processos de integração supranacional entre Estado417”.   

Essa integração, ou essa nova forma de interpretar leis locais por meio de 

ordenamentos internacionais é uma característica da globalização que tem a 

tendência de minimizar a soberania estatal, abrindo-se às portas para um direito 

transnacional. Nas palavras de Maurizio Oliviero e Paulo Márcio Cruz, “o Estado não 

consegue mais dar respostas consistentes à Sociedade diante da complexidade das 

demandas transnacionais que se avolumam continuamente. Os problemas sociais 

aumentam em proporções preocupantes418”. 

Os direitos humanos, como por exemplo, o direito à paz, o direito à vida 

com dignidade e o direito ao meio ambiente sadio são direitos que não esperam, não 

suportam o tempo ou fronteiras entre estados. Constituindo a base elementar da 

vida humana de uma forma sem limites, sem estreitamento por fronteiras, sua 

essencialidade reflete-se uma forma global, em todos os seres humanos. 

O contexto social precisa de respostas às crises vivenciadas. E, ademais, 

esses problemas não são estreitos, limitados, mas, sim, são globais. Nessa 

perspectiva, os organismos de governança deverão fortificar-se para a 

                                            
416 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o direito transnacional. Disponível 

em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635. Acessado em maio de 2013, p. 
20. 

417 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o direito transnacional. Disponível 
em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635. Acessado em maio de 2013, p. 
20. 

418 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o direito transnacional. Disponível 
em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635. Acessado em maio de 2013, p. 
22. 
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implementação gradativa “de instrumentos de democracia transnacional, 

participativa, deliberativa e solidária419”. 

Maurizio Oliviero e Paulo Márcio Cruz aduzem sobre o Direito Transnacional:  

O debate sobre o Direito Transnacional justifica-se, então, principalmente 
no fato de que o Direito Nacional e o Direito Internacional – mesmo 
considerando a criação de novas estruturas e organizações interestatais – 
não geraram mecanismos eficazes de governança, regulação, 
intervenção e coerção para as demandas transnacionais. Também o 
Direito Comunitário, que regula uma das manifestações da nova ordem 
mundial, caracterizada por novas relações e novas manifestações de 
atores e instituições, não apresenta bases teóricas suficientes para a 
caracterização de um ou mais espaços públicos transnacionais420.  

Denota-se que há certo enfraquecimento do direito internacional, 

comunitário e nacional diante dos anseios sociais contemporâneos. A globalização, 

o desenvolvimento tecnológico, a abertura dos comércios exteriores tendem a 

fomentar novas perspectivas jurídicas para suas inquietações, sendo esta a ideia de 

transnacionalizar a ciência jurídica. Isso acaba por se constituir em uma inter-

relação, uma ligação complementar ao ordenamento nacional. O direito à paz, o 

direito ao meio ambiente, os direitos humanos, enfim, são direitos que não devem 

ser barrados em fronteiras estatais, pois a sua legitimidade é global. 

No âmbito do direito transnacional, há a finalidade de, diante das 

questões de natureza ambiental social ou econômica, envolver indivíduos, 

empresas, Estados, organizações estatais, entre outros grupos421. O Direito 

Transnacional, por constituir-se como um conjunto ou sistema, ou ordenamento 

transnacional, normatiza um todo, procurando respostas, justificações legais que, na 

realidade global está por desejar o direito nacional, comunitário ou internacional422. 

                                            
419 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o direito transnacional. Disponível 

em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635. Acessado em maio de 2013, p. 
23. 

420 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o direito transnacional. Disponível 
em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635. Acessado em maio de 2013, p. 
22. 

421 JESSUP, Philip C. Direito Transnacional. Tradução de Carlos Ramires Pinheiro da Silva . Rio de 
Janeiro: Editora Fundo de Cultura S/A, 1965, p. 15. 

422 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o direito transnacional. Disponível 
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O Direito Transnacional estaria desterritorializando fronteiras, abrindo 

barreiras para fortalecer os anseios sociais frente aos seus direitos fundamentais. 

Maurizio Oliviero e Paulo Márcio Cruz assim esclarecem: 

O Direito Transnacional, que seria destinado a limitar poderes 
transnacionais, estaria “desterritorializado”, sem uma base física definida, 
o que é uma das circunstanciais que molda o cenário transnacional, 
especialmente porque diz respeito ao aspecto além fronteira, pois não é o 
espaço estatal nacional e também não é espaço que está acima dele ou 
entre eles. Está para todos eles ao mesmo tempo, ou seja, desvinculado 
da delimitação precisa do âmbito territorial em que o Direito Nacional 
tenta exercer soberania e tenta impor coercitivamente as suas leis423.  

Para Philip C. Jessup, a função do direito transnacional seria ajustar os 

casos e distribuir uma jurisdição de forma mais acessível e proveitosa para cumprir 

com as necessidades e conveniências de toda sociedade mundial424.  

Como possíveis características dessa nova disciplina jurídica, ou seja, do 

Direito Transnacional, Maurizio Oliviero e Paulo Márcio Cruz, consideram quanto ao 

conteúdo, uma ciência que comportaria uma expressão de toda ordem jurídica das 

nações submetidas ao direito transnacional, um espaço que abrangeria os 

ordenamentos reguladores de uma Nação425. Tem-se um ordenamento que refletiria 

a vontade política de um meio social no que tange aos valores e objetivos essenciais 

de uma Nação. “Estas decisões versariam sobre os valores nos quais se funda 

(como a questão ambiental, direitos humanos, paz mundial e solidariedade) e sobre 

a distribuição do poder social e políticos426”.  

                                                                                                                                        
em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635. Acessado em maio de 2013, p. 
24. 

423 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o direito transnacional. Disponível 
em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635. Acessado em maio de 2013, p. 
24. 

424 JESSUP, Philip C. Direito Transnacional. Tradução de Carlos Ramires Pinheiro da Silva . Rio de 
Janeiro: Editora Fundo de Cultura S/A, 1965, p. 62. 

425 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o direito transnacional. Disponível 
em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635. Acessado em maio de 2013, p. 
25. 

426 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o direito transnacional. Disponível 
em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635. Acessado em maio de 2013, p. 
25. 
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Quanto à forma desse Direito Transnacional, os autores anunciam que se 

comporia num ordenamento que reuniria as normas necessárias para garantir um 

sistema ordenando de questões materiais e formas jurídicas. Dentro de um espaço 

público pertinente, tanto na forma material como procedimental, o ordenamento 

eficiente forma-se pelo conjunto de normas transnacionais direcionadas para a 

defesa de direitos comuns difusos.  

Nessa perspectiva, criar espaços públicos para a formalização de 

governos transnacionais teria por finalidade a concretização de deveres solidários e 

responsabilidades comuns, como a questão emergente da crise ambiental427.  

Na era da globalização, de uma sociedade pós-moderna, nasce a 

transnacionalização, fenômeno acostado na ciência jurídica como um novo 

paradigma do destino humanitário. Surge, assim, o direito transnacional, um direito 

que emerge além-fronteiras, que ultrapassa limites estatais em busca da garantia de 

direitos fundamentais que possuem a mesma carga de essencialidade nos estados 

correspondentes.  

Nos estudos de Marcelo Neve, no que pertine ao constitucionalismo 

transnacional diante dos acontecimentos históricos que permutam as normas 

constitucionais, ao contrário, estaria adequando meios legais de transcender direitos 

fundamentais a todo e qualquer ser humano, adentrando, mesclando, inserindo no 

contexto das normas direitos que refletem a dignidade humana428.  

No cenário do Direito Transnacional, criando uma forma de Estado 

Transnacional, por meio dos espaços públicos eficientes para sua formalização, 

ressalta-se a grande importância de respostas aos problemas sociais globais, à 

medida que a soberania de um estado não tem respostas eficientes e condizentes 

para coma realidade social contemporânea. 

                                            
427 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o direito transnacional. Disponível 

em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635. Acessado em maio de 2013, p. 
26. 

428 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins  
Fontes, 2009, p. 156. 
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Os estudos, as aplicações, as ações concretas da ciência jurídica na 

seara da efetivação da sustentabilidade estão no cotidiano de cada ser humano, no 

agir diante dos recursos naturais disponíveis. Está na forma cultural dos seres 

humanos a preservação do meio ambiente. 

Paulo Márcio Cruz e outros afirmam que “a sustentabilidade emerge 

naturalmente, com um grande potencial axiológico para ser aplicada e reconhecida 

em a centralidade desta nova ordem jurídica altamente complexa, plural e 

transnacionalizado429”. Um fenômeno que nasce por necessidade de preservar a 

vida humana com qualidade, com dignidade existencial.  

A preocupação com o meio ambiente descende da preocupação mundial 

com a situação alarmante da base ecológica em meados da década de 70, na 

Conferência de Estocolmo, refletindo para a ECO/92 no Rio de Janeiro. Ambas 

resultaram no estudo, na forma e na viabilidade de harmonizar o crescimento 

econômico para com a preservação do meio natural. Não há forma racional de não 

conciliar o crescimento, o progresso social e econômico sem respeitar os limites 

naturais. Nas palavras de Paulo Márcio Cruz e outros, isso marca as fronteiras entre 

a forma sustentável de desenvolver-se sustentável e a busca incessante do lucro a 

qualquer forma, um desenvolvimento voltado para o consumo e para a produção 

sem limites, sem respeito aos recursos dispostos para tanto430. 

Esse contexto de progresso econômico sem respeito ao meio ambiente 

reflete uma significativa preocupação com os problemas ambientais de forma global. 

“A falta de sensibilização adequada das pessoas à real dimensão da crise ambiental 

é uma ameaça à garantia de vida do planeta431”. Fatos globais, de amplitude 

                                            
429 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAT, Zenildo e STAFFEN, Márcio Ricardo. Transnacionalización, 

sostenibilidad y el nuevo paradigma Del derecho em el siglo XXI. Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a10.pdf. Acessado em maio de 2013, p. 166. “la 
sostenibilidad emerge naturalmente, con un gran potencial axiológico para ser aplicada y 
reconocida em la centralidad de este nuevo orden jurídico altamente complejo, plural y 
transnacionalizado”. 

430 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAT, Zenildo e STAFFEN, Márcio Ricardo. Transnacionalización, 
sostenibilidad y el nuevo paradigma Del derecho em el siglo XXI. Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a10.pdf. Acessado em maio de 2013, p. 166. 

431 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAT, Zenildo e STAFFEN, Márcio Ricardo. Transnacionalización, 
sostenibilidad y el nuevo paradigma Del derecho em el siglo XXI. Disponível em: 
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ilimitada amedrontam a sociedade mundial, como o aquecimento global e a 

destruição da camada de ozônio, o que repercute uma nova forma de pensar diante 

desses acontecimentos que põem em risco a vida humana432. (tradução livre) 

Na intensidade dos riscos, da ilimitada degradação ambiental nasce a 

racionalização dos efeitos, dos problemas globais como assuntos que devem 

ultrapassar barreiras, fronteiras, transnacionalizando os pressupostos da 

sustentabilidade. Paulo Márcio Cruz e outros afirmam: 

Necessita-se a construção e consolidação de uma nova confecção de 
sustentabilidade global, como paradigma de aproximação entre povos e 
culturas e a exigência de participação cidadã, de forma consciente e 
reflexiva em o gerenciamento político, econômica e social433. (tradução 
livre) 

Transnacionalizar direitos, deveres governamentais, atitudes humanas 

são consequências da globalização. Por meio do direito, busca-se a efetividade dos 

anseios coletivos na direção de normatizar direitos que transcendem fronteiras, em 

razão de sua natureza difusa. 

A proteção ou o anseio pela proteção da base ecológica não estão 

restritos ao local, ao estado, ao país. Tem-se o universalismo do direito ao meio 

ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, que reflete um direito de todo meio 

social mundial. 

Nem estado transnacional não há barreiras territoriais que impeçam a 

comunicação entre diversos meios sociais. As relações sociais ultrapassam limites 

territoriais, perpassam por nacionalidade e pela soberania dos estados. Não há 

                                                                                                                                        
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a10.pdf. Acessado em maio de 2013, p. 167. “La 
falta de sensibilización adecuada de las personas a la real dimensión de la crisis ambiental es una 
amenaza a la garantía de vida del planeta”. 

432 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAT, Zenildo e STAFFEN, Márcio Ricardo. Transnacionalización, 
sostenibilidad y el nuevo paradigma Del derecho em el siglo XXI. Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a10.pdf. Acessado em maio de 2013, p. 167. 

433 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAT, Zenildo e STAFFEN, Márcio Ricardo. Transnacionalización, 
sostenibilidad y el nuevo paradigma Del derecho em el siglo XXI. Disponível em: 
http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a10.pdf. Acessado em maio de 2013, p. 167. Se 
necesita la construcción y consolidación de una nueva concepción de sostenibilidad global, como 
paradigma de acercamiento entre pueblos y culturas y la exigencia de participación ciudadana, de 
forma consciente y reflexiva em la gestión política, económica y social. 
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como separar a transnacionalização da globalização; transnacionalizar descende da 

mundialização, da globalização. O seu surgimento tem como ponto de partida as 

operações de natureza econômico-comercial no período pós-guerra, caracterizada 

pela desterritorialização, pela ascendência do sistema capitalista, com o 

enfraquecimento da soberania estatal e a urgência de um ordenamento jurídico 

originado à margem, do monopólio estatal434. 

O fenômeno da transnacionalização descende do fato de não haver 

limitações territoriais para o fortalecimento de ordenamentos jurídicos em prol do 

bem comum. Desterritorializar, segundo Joana Stelzer “diz respeito ao aspecto além 

fronteira, pois não é o espaço estatal e também não é o espaço que liga dois ou 

mais espaços estatais435”. Ainda declara que um “território transnacional não é nem 

um nem outro, posto que se situe na fronteira transpassada, na borda permeável do 

Estado436”.  

Na intenção de não haver limites fronteiriços, a desterritorialização é uma 

característica marcante do estado transnacional. Na linha de produção, de comércio, 

de relações sociais que digam respeito aos direitos de um grupo social, não deve 

haver limitações entre fronteiras. 

A incidência do capitalismo nas relações sociais mundiais teve origem 

após a Segunda Guerra Mundial, ultrapassando fronteiras e espaços estatais na 

busca pelo acúmulo de riquezas, modificando estruturas estatais internas, bem 

como, externas. O alto consumo por bens e, por consequência, a alta produção com 

um único fim, a busca pelo lucro, fez com que os sistemas econômicos mundiais 

ficassem cada vez mais estreitos.  

Joana Stelzer declara que “o comércio é o grande mote do processo 

transnacionalizante por meio do qual, os agentes se esforçam para encontrar 

                                            
434 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. CRUZ, Paulo Márcio. 

(org.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009, p.16. 
435 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. CRUZ, Paulo Márcio. 

(org.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009, p.25. 
436 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. CRUZ, Paulo Márcio. 

(org.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009, p.25. 
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caminhos que não esbarrem nas fronteiras tradicionais das legislações de 

Estados437”. Essa intensa arrecadação de lucros, de riquezas, expandiu-se para 

diversos meios sociais, sendo necessário construir um novo cenário com a intenção 

de haver equilíbrio e igualdade na esfera global conquanto ao sistema capitalista438. 

O estado soberano, que tem por significado um espaço de plena 

soberania, de poder, enquanto sujeito único e exclusivo de poder sobre seu povo e 

seu espaço, em razão da inserção do fenômeno da transnacionalidade, está em 

processo de declínio. Ou o ente estatal ingressa de forma ativa nesse sistema de 

“abrir fronteiras” ou é inserido de forma involuntária, mas necessária, em virtude da 

inoperância da forma de agir e de controlar diante das ações transnacionais das 

instituições financeiras, do crime organizado, do discurso global e das informações 

da mídia439. 

Joana Stelzer deixa clara essa caracterização dos estados transnacionais 

quanto ao enfraquecimento dos estados soberanos: 

Enfim, o declínio do Estado-nação, do mesmo modo que a soberania 
sofreu um processo de desgaste e seu papel está condicionado à 
globalização. Incapaz de atender aos novos desafios impostos pelo 
fenômeno global, ameaçado e sujeito a duras críticas dos mais variados 
setores, o Estado-nacional já não é mais visto como poder soberano 
(summa potestas), enfrentando, assim, a inusitada crise. Com tantas 
mudanças ocorridas no cenário internacional, o papel desempenhado 
pelo estado no ambiente transnacional é um questionamento inevitável440.  

Na definição do que vem a ser esse Direito Transnacional sabe-se que 

revê sua origem na obra de Philip C. Jessup. A expressão original é o Transnational 

Law, no ano de 1956, utilizada pela primeira vez na Universidade de Yale, num 
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estudo que intencionava analisar os problemas numa esfera da comunidade 

mundial, desde as questões individuais até as sociedades dos Estados441.  

Tem-se a ideia de que as relações sociais entre países originava um 

direito internacional, uma inter-relação de assuntos e indivíduos com reflexos para 

diversos países. O comércio, as relações “on line”, as transações econômicas, a 

necessidade de expandir o comércio interno para além das fronteiras, as ameaças 

aos direitos fundamentais, tudo isso fez com que a comunidade mundial lançasse 

suas preocupações na movimentação global, desde questões de ônus e deveres 

dos cidadão para com seu país de origem como para outros países.  

O Direito Transnacional é conceituado como uma mescla da área jurídica, 

política e econômica que transcende fronteiras na busca de soluções de problemas 

que descendem da crescente complexidade das relações que são estabelecidas 

entre uma variedade de sujeitos442.  

Nesse sentido, Philip C. Jessup afirma, que tanto o direito público quanto 

o direito privado estariam compreendidos neste mundo transacional como estão 

outras normas que não teriam o enquadramento dessa categoria. Além de regular 

questões que transcendem as fronteiras dos estados, como direitos essenciais a 

qualquer Nação, o entendimento não partiria soberania ou do poder, mas do 

princípio de que a jurisdição é uma matéria de cunho processual que, diante de 

acordos e concordâncias, seria distribuída entre as nações do mundo443.  

Está também nas relações comerciais a abertura ou a necessidade de 

abertura dos limites fronteiriços, como esclarece, ainda, Joana Stelzer:  

Como era de esperar é no âmbito do comércio e das atividades correlatas 
que se criam as condições para o fenômeno do transnacionalismo, que se 
articulam em relações além-fronteira, gerando a necessidade de um 
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Direito que transpasse as fronteiras estatais e que articule corpo 
normativo próprio para a realização do lucro444.  

Paulo Márcio Cruz e Zenildo Bodnar declaram que o Estado e o Direito 

Transnacional poderiam ser formados por um ou mais espaços públicos 

transnacionais, espaços esses que transpassariam as fronteiras dos estados 

nacionais445.  Tem-se uma forma de ter livre acesso a questões nacionais, como 

indica o próprio prefixo “trans”, o qual indica “que a estrutura pública transnacional 

poderia perpassar vários estados”. Uma possibilidade de espaços públicos de 

governança, regulação e intervenção, os quais buscariam respostas, soluções às 

questões, aos fenômenos globais contemporâneas446.  

O prefixo “trans” significa “algo que vai além de ou para além de”, como a 

possibilidade de ultrapassar limites territoriais com o fim de formar espaços públicos 

para melhor satisfação das questões contemporâneas globais447.  

Joana Stelzer declara quanto à transnacionalização:  

O prefixo trans tem origem latina e significa “além de, por meio, para trás, 
em troca de ou ao revés”. No presente estudo, transnacional é concebido 
como aquilo que atravessa o nacional, que perpassa o Estado, que está 
além da concepção soberana do Estado e, por conseqüência, traz 
consigo, inclusive, a ausência da dicotomia público e privado448.  

Os ensinamentos de Paulo Márcio Cruz e Zenildo Bodnar esclarecem o 

significado de Estado Transnacional. Assim dispõem:  

Pode-se sugerir o conceito de Estado Transnacional como sendo a 
emergência de novos espaços públicos plurais, solidários e 
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cooperativamente democráticos e livres de amarras ideológicas da 
modernidade, decorrentes da intensificação da complexidade das 
relações globais, dotados de capacidade jurídica de governança, 
regulação, intervenção – e coerção – e com o objetivo de projetar a 
construção de um novo pacto de civilização449. 

Ainda Paulo Cruz e Zenildo Bodnar, citando Gabriel Real Ferrer, informam 

que não “se trata de uma república planetária, mas sim da busca de mecanismos 

institucionais que assegurem a eficaz materialização da solidariedade, no mesmo 

diapasão de inspiração de novos direitos transnacionais, como é o caso do direito 

ambiental450”.  

Não se tem a intenção de globalizar os atos dos Estados, mas sim, de 

mitigar a soberania para atos que envolvam direitos fundamentais globais. Na 

verdade, a transnacionalização formaliza entre os países a segurança e a efetivação 

dos direitos aos cidadãos mundiais, não permitindo a abertura de violações aos 

direitos fundamentais diante de haver barreiras fronteiriças.  

Philip C. Jessup declara que, para haver um direito transnacional, seja de 

normas públicas ou privadas, a escolha não irá recair na territorialidade, na 

personalidade, na nacionalidade, no domicílio, na jurisdição, na soberania ou em 

qualquer outro aspecto451.  

O fenômeno transnacional determina-se pelo fato de os Estados criarem 

espaços públicos livres para adentrarem em limites territoriais nacionais na busca 

satisfatória de questões entre estados, não havendo vinculação a um território 

específico. Segundo Paulo Márcio Cruz e outros as questões “perpassam a ideia 

tradicional de Nação Jurídica, aceitam a pluralidade como premissa e possibilitam o 
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exercício de poder a partir de uma pauta axiológica de comum consensual, 

destinada a viabilizar a proposição de um novo pacto de civilização452”.  

Ao se falar em Estado Transnacional, bem como em Direito 

Transnacional, a característica marcante desses dois fenômenos é a 

“desterritorialização”. Quando se fala em espaços públicos com anseios além-

fronteiras, conduz-se à ideia de espaços inseridos no território nacional não 

propriamente ditos estatais nacionais e um mesmo espaço acima da não estatal. 

Está dentre um Estado Nação, não exercendo soberania ou poder sobre 

determinado “lócus” 453.  

3.3.1 Transnacionalização do Direito Ambiental 

Por meio dessa realidade social afogada pelo sistema capitalista, não 

havendo harmonia entre o crescimento e a agressão à natureza, dentre outros fatos 

sociais, surge à importância de transnacionalizar sistemas jurídicos em prol da 

efetividade do fenômeno da sustentabilidade que descende do progresso, mas de 

forma equilibrada, sustentável.  

Segundo Joana Stelzer, a transnacionalização é um fenômeno reflexivo 

da globalização dos acontecimentos políticos e sociais, articulados, manejados pelas 

regras do sistema econômico capitalista exacerbado454.  

A época da sociedade industrial e o progresso da ideia de Estado 

nacional estão visivelmente inseridos no novo contexto global de um meio social 

tecnológico e de riscos que ultrapassam a ideia de territorialidade relacionada à 

caracterização de soberania455. A sociedade globalizada tem uma realidade diante 
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de incertezas, pois os valores que delineavam o grupo social passaram a ser 

controlados pelo consumo e pela produção, não associando os acontecimentos 

como fatos que se refletem além de fronteiras territoriais.  

Na realidade de uma sociedade de risco, a qual é voltada para a 

produção de riquezas, os reflexos são lineares aos reflexos das sociedades quanto à 

sua equação de riqueza, são reflexos que atingem a todos os grupos sociais, 

independente de classes sociais456. A modernização social alimenta a incidência dos 

riscos sociais, porém de uma forma reflexiva, pois, ao mesmo tempo em que 

promove o desenvolvimento, torna-se um problema, como por exemplo, no que diz 

respeito às inovações tecnológicas457. 

Nessa linha de pesquisa, tem-se a intenção de certificar a urgência de 

transnacionalizar direitos por um simples fato: acontecimentos que se colocam como 

riscos sociais e ocorrem em determinado lugar poderão ter seus efeitos estendidos a 

diversos outros países ou, em determinados casos, seus efeitos não serão 

percebidos pela localidade do fato, mas, sim, em outro local diverso do ocorrido. 

Seguindo esta ideia, Gabriel Real Ferrer declara um direito ambiental 

planetário, um direito a ser normatizado de forma universal, diante de sua 

importância.  

O Direito Ambiental se singulariza quando seu objeto é a proteção do 
Ecossistema Planetário, ainda que seja através da imediata defesa de 
seus elementos, dos múltiplos ecossistemas parciais que o compõem ou 
da utilização de um elenco de técnicas indiretas. Só é Direito Ambiental o 
que tem a Gaia como referente último e principal, se existe um Direito 
Ambiental esse é o Direito Ambiental Planetário que deve ser 
compreendido e se articular como Direito de Espécie, não o de um grupo 
político que organiza pontualmente sua relação com os recursos 
próximos458. Tradução livre. 
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Compreendidas as bases teóricas de Ulrich Beck quanto à sociedade de 

risco cumpre aferir que, nesta sociedade globalizada os avanços tecnológicos, 

sociais, políticos e econômicos provocam uma sensação de progresso, de 

desenvolvimento. Mas, há uma exceção a essa regra, pois os riscos estão inseridos 

no meio social, podendo desvirtuar essa progressão, advindo as inseguras sociais. 

Assim, na contextualização do desenvolvimento sustentável, com a 

inserção de todas as matrizes principais, há necessidade global de normatizar, 

segundo a base científica jurídica, a transnacionalização desses efeitos a todos os 

espaços territoriais mundiais, pois que se tratam de direitos ditos por fundamentais 

difusos, em especial o direito ao meio natural como fonte principal da vida humana e 

animal. 

Segundo Joana Stelzer, transnacional “é concebido como aquilo que 

atravessa o nacional, que perpassa o Estado, que está além da concepção 

soberano do Estado e, por consequência, traz consigo, inclusive a ausência da 

dicotomia público e privado459”. Um fenômeno jurídico, social, que visa a alterar os 

costumes soberanos dos Estados, buscando sua relativização em relação a 

determinadas matérias. Transnacionalizar é mesclar matérias, fatos, importantes 

para qualquer espaço territorial.  

Quando dois estados dividem-se por linhas fronteiriças não há como se 

sustentar que os direitos de um são mais importantes que o outro, além da linha 

divisória territorial. A legitimidade dos direitos é das pessoas humanas, não havendo 

diferenciação para tanto. 

A tutela de um direito, seja ele caracterizado e/ou normatizado como 

fundamental, é vista com igualdade entre os legitimados. Uma raça, um povo, uma 

                                                                                                                                        
defensa de sus elementos, de los múltiples ecosistemas parciales que lo componen o de la 
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sociedade, uma determinada região, desenvolvida ou em fase de desenvolvimento 

atende aos mesmos direitos e sofre os reflexos danosos nas mesmas proporções.  

Joana Stelzer afirma que desterritorializar “é uma das principais 

circunstancias que amolda o cenário transnacional, especialmente porque diz 

respeito ao aspecto além fronteira, pois não é o espaço estatal e também não é o 

espaço que liga depois ou mais espaços estatais460”.  Dois Estados estão ligados 

entre si por relações sociais, culturais, políticas e econômicas, não apenas por 

espaços territoriais. 

3.3.2 Pensar localmente e agir globalmente 

Nos ensinamentos de Paulo Márcio Cruz, por meio da obra de Ulrich Beck 

“Qué es la globalización: falácias del globalismo, respuestas a la Globalização”, 

perpetua-se a noção de globalização na junção dos povos, no encontro de culturas 

locais, importando as acepções, as necessidades, os direitos e deveres de um 

Estado nacional, para uma forma de Estado transnacional461. 

Há, assim, a necessidade de haver espaços que delineiem normativas 

jurídicas e sociais que reflitam às indigências globais, seja na área do direito à paz, à 

preservação do direito ambiental. 

Nas citações de Paulo Márcio Cruz, a realidade global é tida como 

superação do estado Constitucional Moderno, sendo, necessariamente, a 

ascendência de uma nova Democracia462. 

Uma nova democracia social, econômica, política. Uma nova democracia 

capitalista, pois, no contexto em que se encontra, da produção e do consumo 

exacerbado, sem previsão para o desenvolvimento sustentável, tem a incidência de 

não haver a democratização desse sistema controlador das atitudes humanas. Paulo 
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Márcio Cruz aduz que “sem a democratização do capitalismo, no sentido de 

distribuição de riqueza e inclusão social, as bases para a superação democrática do 

Estado Constitucional Moderno estarão comprometidos463”. 

Nessa formação de novas democracias, mas de muitas democracias, 

conforme sugere o novo ambiente mundial, será possível a formação para a 

sustentabilidade. Uma das formas de democracia, o agir social global, chegará a 

concretizar, a reforçar a conservação do meio natural para atuais e futuras 

gerações464.  

O fenômeno da transnacionalidade, conforme se apresenta no contexto 

social atual, Paulo Márcio Cruz e outros, têm como marco inicial a intensificação das 

operações de natureza econômica, comercial no período pós-guerra Fria. Da mesma 

forma, surge da desterritorialização, da expansão do sistema capitalista, do 

enfraquecimento das soberanias dos Estados e do aparecimento de ordenamentos 

jurídicos fora dos espaços estatais, porém, essenciais para seu progresso465.     

Transnacionalizar significa o atuar coletivo, o pensar de uma ética 

coletiva. O contexto histórico social tem sua essência coletivista um crescimento 

positivo. É um aporte positivo da globalização. Tem uma concepção do transpasse 

estatal. Há uma transfiguração de internacional (inter-nações) para transnacional 

(trans-nações). Uma mudança de soberania absoluta para uma soberania relativa, 

sensível. Uma alteração do trânsito entre fronteiras para o trânsito em espaço único.  

Está nas mãos dos governantes, e, em verdade, com maior alcance, nas 

mãos da coletividade, o agir coletivo. As atitudes públicas devem analisar os 

problemas, com ênfase nos problemas ambientais, como impasses globais, não 

apenas territoriais.  
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A matéria ambiental, quanto à crise ambiental, é um problema de encarte 

mundial. A degradação aos recursos não renováveis, a poluição excessiva da água, 

do ar e do solo, o desmatamento de florestas naturais, os danos ecológicos são 

fatos que, independentemente de onde se realizam, tornam-se problemas 

ambientais globais, não havendo limitação territorial para tanto.   

Transnacional tem a ideia ligada ao conjunto, de globo, de mundo 

sintetizado como único. Paulo Márcio Cruz declara que essa preocupação global, no 

pertinente à crise ambiental encontra-se restrita aos problemas locais, e essa forma 

individualista de agir é uma falta de sensibilização correta das pessoas para a 

realidade ecológica e da ameaça à garantia da vida no planeta466.  

Diante dos acontecimentos naturais que têm seus reflexos transpassados 

para além dos limites fronteiriços de uma não, como por exemplo, a destruição da 

camada de ozônio, segundo os ensinamentos de Paulo Márcio Cruz “é fundamental 

a consolidação de um Estado Transnacional de proteção do Ambiente estruturado 

como uma grande teia de proteção do planeta, regido por princípios ecológicos467”. 

Idealiza-se, assim, uma postura social mais solidária, incisivas, com participação e 

interesse com o direito do outro e com a vida das futuras gerações, determinadas a 

buscarem uma forma de desenvolvimento sustentável468.  

Na mesma linha, ainda Paulo Márcio Cruz aduz: 

O Direito Ambiental é a maior expressão de Solidariedade que 
corresponde à era da Cooperação internacional, a qual deve manifestar-
se ao nível de tudo o que constitui o patrimônio comum da humanidade. 
Assim, somente com a consolidação de um verdadeiro Estado 
Transnacional Ambiental, como estratégia global de Cooperação e 
Solidariedade é que será possível assegurar um futuro com mais justiça e 
sustentabilidade469.  
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O estudo desse direito transnacional como um ramo da ciência jurídica 

que normatizará os ordenamentos pertinentes à defesa dos direitos humanos 

fundamentais demonstra-se como um meio que se interligará aos outros 

mecanismos protetivos, somando-se ao conjunto de meios que garantem a 

efetividade desses direitos. E assim o é tendo em visa que a tutela dos direitos 

fundamentais, relativamente à matéria ambiental, tem o desígnio de resguardar um 

direito à vida 

3.3.3 O Direito Transnacional frente ao Direito Fundamental ao Meio 

Ambiente Sadio e Ecologicamente Equilibrado 

Quando se tem a pretensão de alegar o direito ambiental, ou seja, o 

direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, estar-se-á 

declarando sua importância quanto à estrutura constitucional. Na esfera jurídica, a 

proteção ambiental contextualiza um primado fundamental, um valor essencial para 

a qualificação da dignidade humana existencial.  

O Estado de direito democrático, na seara constitucional, declarou, 

constitucionalizou no artigo 225 do Texto Magno a essencialidade da proteção 

ambiental. Acontecimentos devastadores atingem florestas, rios, mares, atmosfera, 

comprometendo a existência dos recursos naturais, causando um desequilíbrio 

ecológico afetando o bem-estar e a qualidade de vida individual e coletiva. 

Desastres, devastações ecológicas são resultados de ações humanas que, de forma 

irracional e ilimitada, atinge a própria existência. 

Nos ensinamentos de Ingo Sarlet, além de atingir sua própria existência, 

as atitudes do ser humano para com o meio ambiente acabam por atingir os direitos 

fundamentais, passando a atingir a própria esfera da dignidade da pessoa humana. 

O ato de degradar, de crescer atingindo e utilizando-se dos recursos 

naturais, vincula-se à ideia de uma prosperidade insustentável. O fenômeno da 

sustentabilidade está intrinsecamente ligado à conquista, ao fortalecimento dos 

direitos fundamentais. Com a racionalização humana quanto à forma de 

desenvolvimento, preocupando-se com a qualidade de vida das gerações  presentes 

e, também, futuras, restabelecem-se os direitos humanos fundamentais. A vida, o 
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maior dos direitos consagrados, depende da preservação ecológica, fundamento do 

fenômeno da sustentabilidade.  

O crescimento econômico voltado para a satisfação individual e para o 

aumento de riquezas, colocando o ser humano em uma esfera primordial em relação 

aos outras formas de vida, faz com que seja classificado como o maior fenômeno 

destruidor e ameaçador da sua própria espécie. A ciência direcionada para o poder, 

para a fortaleza econômica de um estado, tende a ser neutralizada para os ensaios 

e progressos que contribuam para a degradação humana470. 

Nessa época contemporânea, de novos direitos conjugados aos direitos 

sociais, direitos de liberdade, há o direito de proteção ao meio ambiente garantindo 

sua não degradação, considerando o ambiente como fonte preservadora da 

existência humana, justificando-se a sua inclusão no contexto dos direitos 

fundamentais.  

A era de novos direitos, sendo eles de natureza fundamental ou não, traz 

para a existência humana um grau de preocupação, pois a relação homem e meio 

natural, cada vez mais estreita e sem limites, acentua o temor à ameaça, à 

degradação da qualidade de vida. O desenvolvimento humano, calcado na utilização 

desenfreada dos recursos naturais, engrandece o temor da agressão ambiental.  

Perez Luño esclarece em seus textos:  

A ecologia representa, em soma, o marco global para um renovado 
enfoque das relações entre o homem e seu meio, que redunde em uma 
utilização racional dos recursos energéticos e substitua o crescimento 
desenfreado, em termos puramente quantitativos, por um uso equilibrado 
da natureza que faça possível a qualidade da vida. A imediata do 
ambiente em a existência humana, a contribuição decisiva a seu 
desenvolvimento e a sua mesma possibilidade, é o que justifica sua 
inclusão em o estatuto dos direitos fundamentais471. (tradução livre) 

                                            
470 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito Constitucional ambiental: Constituição, direitos 

fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 34.  
471 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica. Madrid: 

Universitas, 2012, p. 21/22. La ecología representa, em suma, el marco global para un renovado 
enfoque de las relaciones entre el hombre y su entorno, que redunde em una utilización racional 
de los recursos energéticos y sustituya el crecimiento desanfreado, en términos puramente 
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O entorno da preservação de um espaço natural equilibrado, que traduz 

qualidade de vida, está relacionado com outros direitos fundamentais para a espécie 

humana tais como a liberdade, a paz, a saúde, dentre outros que promovem a 

dignidade humana. 

“No compasso da evolução histórica dos direitos fundamentais, passou-se 

da perspectiva do indivíduo à espécie humana472”. Por meio dessa forma jurídica de 

se analisar os direitos fundamentais, transcendem-se, além de gerações, fronteiras 

estatais caracterizando-se por serem transnacionais.  

Nos estudos de Norberto Bobbio, citado por Ingo Wolfgang Sarlet, trata-se 

de direitos fundamentais que compõem o lugar dos direitos de terceira geração que, 

por questões ecológicas, anunciam “o direito de viver num ambiente não poluído473”, 

constituindo uma forma jurídica anunciada por direitos novos, de ter uma qualidade 

de vida garantida por princípios ecológicos.  

Nessa direção, não se questiona o lugar em que se posicionam tais 

direitos – na terceira dimensão. O mesmo não se pode dizer quanto à caracterização 

de “novos direitos”. Por sua exaltação humana, em clamor à paralisação do 

desenvolvimento desenfreado, não se pode atribuir-lhe o caráter de novo. E 

verdade, de normatizado e regulamentado pelo Estado, autorizando a eficiência pela 

sociedade civil, sai da letra normatiza e passa a ser aplicado efetivamente nas 

relações sociais reais.  

A consagração do direito a um meio ambiente equilibrado e sadio resulta 

do marco inicial na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Humano 

realizada em Estocolmo em 1972, a qual ressaltou a caracterização de direto 

humano e fundamental. Lá se firmava “a ideia em torno de um direito humano a viver 

                                                                                                                                        
cuantitativos, por un uso equilibrado de la naturaleza que haga posible la calidad de la vida. La 
inmediata del ambiente en la existencia humana, la contribución decisiva a su desarrollo y a su 
misma posibilidad, es lo que justifica su inclusión en el estatuto de los derechos fundamentales. 

472 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito Constitucional ambiental: Constituição, direitos 
fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 38. 

473 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito Constitucional ambiental: Constituição, direitos 
fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 37/38. 
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em um ambiente equilibrado e saudável, tomando a qualidade do ambiente como 

elemento essencial para uma vida humana com dignidade e bem-estar474”. 

Aproveitando tal premissa fundamental, na Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – ECO 92 –, foi confirmada a 

importância jurídica da relação ser humano/meio ambiente e de o desenvolvimento 

estar em consonância linear. A confirmação do direito ao meio ambiente equilibrado 

tem relação direta com o princípio da dignidade da pessoa humana, primado 

fundamental, o qual se posiciona como matriz jurídica da proteção dos direitos 

humanos, sem o qual configuraria uma situação vaga na defesa dos direitos que 

suportam a vida humana.  

Com a evolução industrial iniciada no século XVIII, a forma de produção e 

consumo de bens materiais massificou o sistema do consumismo, do capitalismo 

exasperado. A degradação ambiental, sob o contexto global, ultrapassou fronteiras e 

diretrizes fundamentais dos Estados Constitucionais de Direito. A relação homem-

natureza foi cognominada de dominador-dominada que, diante dessa estreita e 

ilimitada interferência, veio causar catástrofes ecológicas de grande monta.  

Na conjuntura da crise ambiental causada pela descortinagem 

econômica, calcada no sistema capitalista, o fenômeno da sustentabilidade ganhou 

primazia nos estudos aos impactos degradantes ambientais. Esse fenômeno 

direciona-se para a busca do equilíbrio e do bem-estar humano ambiental.  

Na carta política fundamental, a Constituição Federal de 1988, trata da 

matéria ambiental em seu artigo 225475 e parágrafos, ressaltando a caracterização 

                                            
474 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito Constitucional ambiental: Constituição, direitos 

fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 38. 
475 BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acessado em maio de 2013. 
Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 

dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;  
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do direito ao meio ambiente sadio como um direito fundamental. Quando textos 

constitucionais asseguram o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, reforça-se 

o status jurídico de norma fundamental. E isso se dá por meio da sustentabilidade, a 

qual visa à conciliação entre desenvolvimento e o meio ambiente, perfazendo-se a 

possibilidade de comprometimento de condições de sobrevivência.  

A fenomenologia da sustentabilidade como uma forma de concretizar o 

Estado Ambiental de Direito direciona-se à dignidade da pessoa humana, buscando 

o equilíbrio dos ecossistemas na prevenção da degradação dos meios naturais. 

Quando se tem a intenção de estudar o direito fundamental de um meio 

ambiente sadio e equilibrado, distancia-se, tão somente, do direito ambiental, como 

ciência jurídica, e adentra-se na sua esfera interna do primado fundamental. Disso 

resulta a proteção essencial do direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, sadio, quantos aos seus aspectos materiais, formais e existenciais. Não 

se preocupa com a natureza finita dos recursos; não há incidência relutante de 

                                                                                                                                        
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente por meio de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade;  

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, 
de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 
de reparar os danos causados. 

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense 
e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. 

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, 
sem o que não poderão ser instaladas. 
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escassez dos recursos naturais ou artificiais, nem mesmo há preocupação quanto à 

existência ínfima de matéria natural para a sobrevivência humana, vegetal e animal.  

A matéria do direito ambiental é uma parte da ciência jurídica inserida no 

contexto dos meios de defesa dos direitos fundamentais. A judicialização dessa área 

ressalta sua importância quando institucionalizada nas fontes constitucionais, 

reforçando sua essencialidade jurídica. 

A nomenclatura do direito ambiental descende da origem francesa 

“environnement” e sua absorção pela língua inglesa, a qual se traduz em 

“arredores”, mais precisamente traduzida para ambiente que, inserindo-se no mundo 

jurídico, caracterizou-se por direito ambiental. Esse ambiente, seja ele natural ou 

artificial, merece proteção quanto à sua essência476. 

Mesmo com essa conotação jurídica – direito ambiental – transcende um 

direito maior, com valor não semântico, mas oriundo da esfera vital do ser humano, 

direito ao meio ambiente, sadio e equilibrado ecologicamente, vislumbrando-se 

como meios que dignificam, qualificam a vida humana, sejam eles naturais ou 

culturais. Sua existência normatiza a regra de serem direitos fundamentais difusos, 

ressaltando a importância não somente para um grupo social determinado, mas, 

sim, para uma coletividade ilimitada, ultrapassando fronteiras territoriais e esferas 

individuais. “Consequência da caracterização como direito difuso é que, como o 

ecossistema macro é o planeta, os legitimados como titulares de bem jurídico são 

todos os interessados: leia-se neste caso, todos os seres humanos no planeta477”.  

Nessa perspectiva jurídica de caracterizar o direito ao meio ambiente 

sadio e ecologicamente equilibrado como um direito fundamental que não encontra 

limite nas raças e nem nas fronteiras territoriais, observa-se o alcance jurídico de 

                                            
476 COELHO, Luiz Fernando. Sustentabilidade, desenvolvimento e democracia. Organizadores 

Eduardo Biacchi Gomes, Bettina Bulzico. Ijuí: Unijuí, 20102, p. 17. 
477 DIAS, Bruno Smolarek; MARDEGAN, Herik. Sustentabilidade como fundamento da cidadania 

transnacional. Revista eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.6, n. 2, 2º quadrimestre de 2011. Disponível 
em:WWW.univali.br/direitopolitica – INSS 1980-7791, p. 606. Acessado dia 19 de fevereiro de 
2013. 
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difuso. Trata-se da internacionalização dessa matéria, transnacionalizando direitos 

que ultrapassam fronteiras diante de sua importância para a existência humana.  

O fundamento de ser um direito fundamental e a sua real degradação faz 

nascer a conscientização em preservar os recursos ainda existentes e que, em sua 

natureza, são não renováveis, causando um mal-estar quanto ao futuro das 

presentes e das vindouras gerações.  

Nesse contexto, a importância do fenômeno sustentável, o ato de rever, 

de recriar, de reciclar e de renovar transforma a sociedade globalizada em um meio 

social racional quanto ao desenvolvimento sustentável. Tal aspecto transcende a 

ideia de existência humana e do próprio mundo, com a tomada de consciência dos 

setores sociais diante da degradação ou da não preservação e da ação predatória 

do homem, causando a concretização do temor global quanto à possibilidade de 

vida terrena478. 

A globalização, na realidade da sociedade mundial e na forma do sistema 

capitalista, é um fenômeno conhecido como pós-modernidade pós-industrial, na qual 

se almeja o maior lucro como o menor custo, desconsiderando a degradação ao 

meio ambiente. Uma forma de política social insustentável.  

Nessa fase global, de repensar o ato na qual a globalização, encontra-se 

“justamente a possibilidade de transnacionalização de grandes organizações 

empresariais, as quais se desligam de seus limites nacionais e alçam-se a uma 

posição de supranacionalidade479”.  

A preocupação com o crescimento econômico e a preservação do meio 

ambiente já percorre várias décadas. Na Declaração de Estocolmo está o marco 

inicial do Direito Internacional Ambiental. Além desse marco internacionalizador do 

direito ambiental, a Conferência ressaltou o direito ambiental como um direito 

humano fundamental. 

                                            
478 COELHO, Luiz Fernando. Sustentabilidade, desenvolvimento e democracia. Organizadores 

Eduardo Biacchi Gomes, Bettina Bulzico. Ijuí: Unijuí, 20102, p. 28. 
479 COELHO, Luiz Fernando. Sustentabilidade, desenvolvimento e democracia. Organizadores 

Eduardo Biacchi Gomes, Bettina Bulzico. Ijuí: Unijuí, 20102, p. 39. 
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A fundamentação dos direitos humanos ao meio ambiente sadio e 

equilibrado centra-se na preocupação de preservar o meio ambiente, para a 

qualidade de vida das presentes e futuras gerações, como meios eficazes da 

sobrevivência humana e do planeta.  

Em razão disso, questiona-se: a qual meio social – nacional ou global? 

Aos países desenvolvidos ou aos países em desenvolvimento? A única resposta 

possível: a pessoa humana inserida na coletividade. Todos os seres humanos 

precisam atender às preocupações ambientais. Partindo-se de um ato solidário, 

comunitário, a preservação da base ecológica é, em suma, preocupação para toda e 

qualquer sociedade, não havendo limites territoriais ou outros que impeçam a sua 

proteção contra atos humanos irracionais. 

Após essa análise de que o ato solidário tornaria eficaz a defesa 

ambiental, conclui-se ser de responsabilidade global a preocupação com o meio 

ambiente. Daí decorre a fundamentação para declarar a concepção um meio 

ambiente sadio e equilibrado ecologicamente é um direito fundamental difuso. 

No mérito dos direitos fundamentais, com a inserção ecológica, tem-se a 

superação de um modelo de Estado Social para um modelo de Estado 

Socioambiental. Denota-se que decorreu uma superação dos modelos de Estados – 

Liberal e Social – para uma forma de Estado Social Ambiental, calcado em 

ideologias sociais e protetivas ambientais.  

Não se quer com isso afirmar que o Estado Socioambiental, ao se 

superar, deixou de lado seus objetivos sociais; pelo contrário, por meio da matriz do 

ser humano, a dignidade da pessoa humana encontra o suporte para toda essa 

formalização de ideais.  

Nessa linha de estudo, Ingo W. Sarlet identifica a interdependência dos 

direitos sociais e dos direitos ambientais num mesmo projeto jurídico-político para 

que a formalização do desenvolvimento tenha o fundo da sustentabilidade480.   

                                            
480 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito Constitucional ambiental: Constituição, direitos 
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Nessa fase de Estado Socioambiental do Direito, com a normativa jurídica 

inserida no texto constitucional quanto à proteção do meio ambiente, surge um 

constitucionalismo socioambiental que, na proteção da não degradação ambiental, 

promove o bem-estar social, fundamento que esclarece a superação ao Estado 

Social.  

Ingo W. Sarlet refere a essencialidade de o desenvolvimento ser 

sustentável e ter suas bases primárias na noção econômica, social e ambiental, o 

que “encontra perfeita sintonia com o projeto normativo da nossa Lei Fundamental”. 

Essa afirmação o autor justifica na somatória dos objetivos constitucionais – 

erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais –, no estabelecimento de 

uma ordem econômica sustentável e o dever do estado e da sociedade o dever de 

tutela ambiental481.  

Está além do bem-estar individual e social a inserção dos direitos 

ambientais na caracterização de direitos fundamentais. A inserção do desfrute do 

bem-estar ambiental centra-se na coletividade, na seara do direito fundamental 

difuso. Nessa concepção, o desenvolvimento humano, econômico e social, deve 

voltar-se ao bem-estar do ser humano como um todo, independentemente de limites 

fronteiriços. Na conjunção do desenvolvimento humano e do desenvolvimento 

econômico, calcado na proteção dos recursos naturais disponíveis, haverá a 

concretização do objetivo do progresso sustentável, a própria efetivação da 

sustentabilidade.  

Nesse cenário de proteção ao meio ecológico é que se depara com os 

meios sustentáveis para tanto, as novas tecnologias, suportadas pela consciência de 

fortalecer o meio ambiente e recriar meios que desenvolvam o ser humano, seja 

social, econômica ou ambientalmente, mas que garanta a qualidade de vida, o bem-

estar da existência humana.  

                                                                                                                                        
fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 100. 

481 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito Constitucional ambiental: Constituição, direitos 
fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 101. 
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Nessa perspectiva de ressaltar a importância da transnacionalização 

quanto à matéria, ressalta-se a importância da implementação do desenvolvimento 

sustentável, cuja finalidade é a satisfação das necessidades das atuais e futuras 

gerações. Reconhece-se a necessidade de preservar um bem que garanta a 

sobrevivência ou a continuidade da vida terrena de maneira global, pois se trata de 

uma matéria de direito transnacional, fundamental para qualquer ordenamento 

estatal, preterindo-se a soberania para que seja possível a defesa de um direito 

difuso fundamental para a vida terrena.  

O direito à vida conclui-se como valor supremo de qualquer ordenamento 

jurídico, está no topo da pirâmide dos direitos fundamentais subjetivos, sendo 

decorrência dos demais direitos conferidos pelo sistema jurídico. O homem é o ser 

racional que, conjuntamente com os demais seres, habita o planeta como fonte de 

energia utilizando-se desse meio como abrigo, lar e sustento a todos os elementos 

naturais e artificiais482.  

Seguindo os diversos ordenamentos jurídicos que disciplinam a 

essencialidade do direito à vida, depara-se com a importância da preservação do 

meio ambiente, o qual, além de propiciar a vida humana, garantirá a vida com 

qualidade, com dignidade. Não há qualidade de vida sem qualidade ambiental. Édis 

Milaré declara que “é possível afirmar que o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é pressuposto lógico e inafastável da realização do 

direito à sadia qualidade de vida e, em termos, a própria vida483”.  

Nessa linha de pensamento que se atreve a descrever que o direito ao 

meio ambiente é um direito fundamental. Mais do que isso, com base em Édis 

Milaré, afirma-se ser um direito subjetivo personalíssimo. O texto constitucional 

normatiza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

sendo uma “normativa constitucional afirma que todos têm direito ao meio ambiente, 

mas não a qualquer ambiente, mas sim ao meio equilibrado484”. O ser humano tem 

esse direito subjetivo caracterizado por fundamental quando disponível um meio 

                                            
482 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 8.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 120. 
483 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 8.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 121. 
484 MILARÉ. Édis. Direito do ambiente. 8.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 121. 
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natural sadio e equilibrado, o qual lhe proporcionará uma vida com qualidade, com 

condições mínimas existenciais que dignifiquem a pessoa humana485.  

Ademais, os direitos humanos têm uma principiologia de regulamentar 

direitos com a proteção do bem-estar individual. Os normativos ambientais, com sua 

caracterização de difusos, têm a seara voltada à preocupação do bem-estar coletivo. 

 Klaus Bosselmann declara que há reciprocidade na preocupação na 

proteção dos direitos humanos e a preocupação na proteção do meio natural. Aduz 

que “tanto os direitos humanos quanto a legislação ambiental são necessários para 

proporcionar melhores condições de vida para os seres humanos486”. E, quanto à 

proteção ambiental e aos direitos humanos, declara que “a proteção dos direitos 

individuais tem caminhado de encontro à proteção ambiental487”.  

Os direitos humanos são referenciais, fundamentos para a proteção dos 

direitos aos meio naturais. O ser humano é o centro das normativas protetivas. O 

reconhecimento do direito ao meio ambiente sadio é afirmamento do direito à vida. 

Os direitos humanos são aplicados na busca da proteção ambiental. Segundo Klaus 

Bosselmann, 

Eles podem ser usados para combater indiretamente a degradação 
ambiental (ameaça a direitos humanos existentes), podem ser usados 
para processos mais eficazes de tomada de decisão ambientais (direitos 
humanos procedimentais) e podem ser usados para fazer cumprir mais 
diretamente a proteção ambiental (direito humanos a um meio ambiente 
saudável) 488.   

A proteção ao meio ambiente, a busca por um desenvolvimento 

sustentável, nada mais é do que a busca pela proteção do direito humano à vida. De 

                                            
485 SARLET, Ingo Wolfgang. Direito Constitucional ambiental: Constituição, direitos 

fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 103. 
486 BOLSSELMANN, Klaus. Direitos Humanos, Meio Ambiente e Sustentabilidade. SARLET, Ingo 

Wolfgang (org.). Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010, p. 74. 

487 BOLSSELMANN, Klaus. Direitos Humanos, Meio Ambiente e Sustentabilidade. SARLET, Ingo 
Wolfgang (org.). Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010, p. 74/75. 

488 BOLSSELMANN, Klaus. Direitos Humanos, Meio Ambiente e Sustentabilidade. SARLET, Ingo 
Wolfgang (org.). Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010, p. 75. 
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nada adiantaria o progresso econômico se não houver condições mínimas de vida. 

Os direitos humanos entrelaçam-se aos direitos ao meio ambiente, surgindo um 

novo rumo: os direitos humanos ambientais. 

Klaus Bolssemann afirma que, “sempre que ocorre um dano ambiental, o 

gozo dos direitos humanos está potencialmente em perigo489”. A deteriorização do 

meio ambiente coloca outros direitos humanos em grave comprometimento. Sem 

dúvida que a proteção da pessoa humana é essencial ao sistema jurídico. 

Entretanto, a proteção do meio natural, a base da existência humana, é primordial 

para a continuidade da vida terrena. Condições ambientais sadias fazem parte o 

direito à vida.  

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio é um direito 

interligado aos direitos humanos, pois a vida humana depende da condição saudável 

da base ecológica. Assim dispõe Édis Milaré: 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é, assim, condição 
inafastável para o desenvolvimento saudável da vida humana, assim com 
a saúde ambiental é pressuposto básico para a saúde humana, 
notadamente nos quadros da saúde publica. A integração harmônica 
entre o homem e a natureza implica a imersão da figura humana no 
ambiente. O homem está na natureza, faz parte do meio onde vive e, ao 
agredi-lo, agride a si próprio. Ao protegê-lo, por outro lado, garante o 
futuro de seus descendentes e realiza-se como indivíduo e como ser 
biótico490.  

Na mesma linha de pensamento, Klaus Bolssemann declara que os 

direitos humanos e o direito à proteção do ecossistema estão inseparavelmente 

interligados. Assim anuncia: 

Podemos concluir que os direitos humanos e o meio ambiente estão 
inseparavelmente interligados. Sem os direitos humanos, a proteção 
ambiental não poderia ter um cumprimento eficaz. Da mesma forma, sem 
a inclusão do meio ambiente, os direitos humanos correriam o perigo de 
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perder sua função central, qual seja a proteção da vida humana, do seu 
bem-estar e de sua integridade491.  

A preocupação da crise ambiental instalada de forma global descende da 

era sistêmica capitalista. O século XX, com a globalização direcionada para o 

desenvolvimento econômico, caracterizou-se pela sociedade consumista. Resta 

para o século presente – XXI – uma expectativa de solucionar este embate 

ambiental. 

As manifestações das nações, dirigidas pela ONU – Estocolmo 1972 – 

Rio de Janeiro 1992 – Joanesburgo 2002 – Rio de Janeiro 2012 -, demonstraram a 

importância ou a emergência em se pensar globalmente a preservação do que está 

na base ecológica.  

Não se utiliza da hipocrisia de limitar o crescimento, o desenvolvimento 

dos países desenvolvidos e daqueles que estão em desenvolvimento, até porque 

esses se utilizam da justificativa de que podem degradar o meio ambiente em prol 

do progresso pelo fato de aqueles se terem utilizado dos recursos naturais 

dispostos. Mas, os juros que a sociedade global irá pagar por essa dívida ambiental 

são altíssimos. Ou melhor, dizendo, de forma atrevida, consolida-se uma dívida 

impagável. Impagável pela sociedade global atual, pelas sociedades futuras, sendo 

estas as mais prejudicadas, pois o meio social consome ou se utiliza dos recursos 

que lhe pertencem e, ainda, ao que pertence às gerações sociais futuras, de tal 

maneira que assombra o fato de não haver condições para a sobrevivência humana 

terrena.  

Na luta humana pelo direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, 

garantindo a normativa protetiva nacional e supranacional, como um direito que não 

se limita por fronteiras territoriais desencadeia-se uma visão humanística. Nessa 

linha, irá se preservar ou fazer com que não haja maiores degradações ambientais 

em prol do crescimento insustentável, para que o progresso busque alternativas 
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sustentáveis, garantindo a existência de condições naturais de vida humana. A 

busca pelo direito à vida com qualidade e bem-estar repousará na expectativa de 

direito à dignidade humana. 

Nas palavras de Édis Milaré, fica claro que a crise ambiental depara-se, 

de forma grave, com a enfermidade do Planeta Terra, mesmo com suas vias 

abertas. Essa doença já está diagnosticada e chama-se degradação ambiental. Um 

mal que não está de forma superficial, mas atinge as entranhas da Terra. Ainda,  

ressalta o autor, essa doença “é, ao mesmo tempo, epidêmica, enquanto está 

enraizada no modelo da civilização em uso, na sociedade de consumo e na enorme 

demanda que exercemos sobre os sistemas vivos, ameaçadas de exaustão492”. 

O direito humano ambiental deve sobrepor-se a qualquer forma de 

sistema direcionado ao desenvolvimento insustentável. O respeito à vida, sendo esta 

possível com a existência da base ecológica, deve-se dar de forma linear aos 

direitos humanos fundamentais direcionados à preservação dos recursos naturais 

finitos. 

Nessa perspectiva de estudo, no paradigma da sustentabilidade, num 

contexto social relativo à preocupação quanto à crise ambiental, chega-se à 

conclusão de que se está falando de um direito primaz da existência humana: o 

meio ambiente como fonte de vida.  Logo, deve estar sadio e equilibrado 

ecologicamente para propiciar o desenvolvimento do ser humano. 

Opta-se por descrever o direito ao meio ambiente em patamar de 

igualdade com os direitos fundamentais, pois estes se consideram essenciais ao 

resguardo e à promoção da dignidade humana493. O resguardo da dignidade 

humana não se apresenta como um princípio único e isolado, mas se dá por meio de 

uma unidade de valores consideráveis ao ser humanos494. 
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No contexto dos direitos fundamentais, na própria instrumentalização das 

normas, há no ordenamento direito ligado à satisfação de interesses menores, bem 

como de interesses de maior envergadura. “Os direitos fundamentais são, apenas, 

aqueles essenciais cujos ao resguardo e a promoção da dignidade humana495. No 

que tange ao direito fundamental ao meio ambiente denota-se que se consagra no 

texto constitucional como “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo 

para as presentes e futuras gerações”, de modo que, constitucionalmente, a 

preservação dos meios naturais para uma sobrevivência humana digna das 

presentes e futuras gerações são de natureza fundamental.  

Nada mais reflexivo para este trabalho, do que chegar à fase final citando 

o preâmbulo da Carta da Terra, na sua integralidade, na intenção de transmitir o real 

alcance desse estudo. Assim, dispõe: 

Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época 
em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo 
torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao 
mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir 
adiante, devemos reconhecer que, no meio da uma magnífica diversidade 
de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma 
comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças 
para gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito pela 
natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa 
cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os 
povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os 
outros, com a grande comunidade da vida, e com as futuras gerações496. 

Na realidade global este direito tem sofrido diversas violações. Denota-se 

que é através da ação humana, em prol do desenvolvimento, que mais atinge, 

desrespeita e agride o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. 

Não há como separar o desenvolvimento humano da base natural. O meio natural 

faz parte da normatização fundamental identificando-se como um direito de todos, 
                                            
495 SILVA, Reinaldo Pereira. O direito fundamental ao ambiente natural. SARLET, Ingo Wolfgang 
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sendo uma prerrogativa de proteção humana individual, pois cada ser humano 

depende da sua qualidade como garantia de seu próprio desenvolvimento, bem 

como, um direito que ascende reflexos coletivos, difusos, na tríade de que a 

ocorrência de um dano, ou a própria degradação de recursos naturais disponíveis, 

limitados e essenciais para a subsistência humana, atinge um grupo indeterminado 

de indivíduos em diversos locais globais. Não limites territoriais identificáveis que 

possa quantificar a grandeza do dano ambiental, pois se alastra de uma forma 

extraordinária, causando-se, assim, um efeito danoso a diversas pessoas. 

Um estudo com a finalidade de contextualizar a grande necessidade de 

preocupar-se com a situação emergencial que se encontra o meio ambiente. 

Buscando-se respostas ou formas de concretizar o paradigma da sustentabilidade 

através das inovações tecnológicas, mas, sempre na inquietação de não causar, 

ainda mais, malefícios ao ser humano e, sim, alternativas para minimizar a realidade 

na qual se encontram. Trazendo à ciência jurídica, por meio de suas bases 

principiológicas, instrumentos justificadores para a ação humana, a qual será 

comedida em prol do meio ambiente, tendo em a finalidade à qualidade de vida dos 

seres humanos, sendo na lei, ou na atuação humana ou nas respostas esperadas 

do poder judiciário.  

A crise ambiental pode, sim, ser minimizada com a inserção dos efeitos 

sustentáveis, de uma forma de desenvolvimento racional, voltado para a 

preservação do entrono ecológico, sendo este, fonte de subsistência humana e 

animal. Os meios para não haver degradação ou, ainda mais, para haver a 

minimização de deterioração dos recursos finitos que estão em fase de escassez, 

fazendo-se com que não haja maléficos ao ser humano, buscar-se-á, por meio da 

ciência tecnológica, o avanço direcionado à preservação da base ecológica.  

Tanto na ciência cientifica, como na ciência jurídica tem-se a segurança 

para o equilíbrio e eficiência do direito fundamental ao meio ambiente sadio e 

sustentável. O meio ambiente é um bem jurídico, tutelado pelo ordenamento jurídico 

como um bem fundamental, essencial à vida humana. Suas matizes normativas 

devem ser preservadas. Não há dúvida de que o direito deve responder aos avanços 

sociais, mas de uma forma progressista, que ascenda ao progresso e, diante da era 



232 

 

sustentável que se esta vivendo, um progresso racional, com preservação aos meios 

que garantem a vida.  

O direito ora estudado, ao meio ambiente, é um direito que não esbarra 

em barreiras estatais, pois é um direito que alcança indetermináveis pessoas, onde 

quer que se encontrem. Um direito difuso e transnacional. Um aporte para a 

conscientização de que, estar-se tratando de um bem fundamental para a existência 

da humanidade, para a continuação da vida terrena e, havendo uma racionalização 

humana ambiental as gerações, sejam elas presentes ou futuras, terão uma vida 

com qualidade e bem-estar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação teve como objetivo científico, de forma geral, a 

análise da sustentabilidade no contexto da crise ambiental como resposta a esse 

contexto social contemporâneo, a inserção das novas tecnologias como uma via 

indispensável ao desenvolvimento sustentável e a designação do direito ao meio 

ambiente sadio e ecologicamente equilibrado como um direito fundamental e 

transnacional. 

A investigação desenvolveu-se na linha de pesquisa Direito Ambiental e 

Sustentabilidade. 

No desenvolver da pesquisa, para que se formalizasse de forma lógica, o 

trabalho foi fracionado em três capítulos, com a finalidade de dar maior lucidez e 

organização ao desenvolvimento da investigação e da compreensão do conteúdo. 

Justifica-se o estudo, por meio dos grandes acontecimentos sociais – 

guerras, revoluções, desenvolvimento, modernização, industrialização, globalização 

– de uma forma que a normatização de concepções jurídicas que perfazem um 

conjunto de direitos aos quais se atribui a qualificação de fundamentais, inserem-se 

como meios eficazes aos problemas vivenciados pela sociedade mundial. A inserção 

desses direitos na categoria de fundamentais promove uma reorganização jurídica 

interna de cada Estado, tendo em mente que este ente é um órgão fonte de todo 

Direito e formalizador dos anseios sociais. 

Assim, quando se pondera em Estado normatizador, fonte de 

promulgação dos direitos humanos, meio instituidor da preservação das garantias 

fundamentais do ser humano como a dignificação de vida, a educação, a 

sociabilidade, a ecologia, ligada diretamente ao conceito de sustentabilidade, 

observa-se uma relação estreita, enxuta entre o homem e o meio natural. Disso 

resulta um relacionamento social, o qual visa a atingir um futuro de gerações com 

um ecossistema equilibrado, sadio, com possibilidades de harmonizar a vida terrena 

com os recursos naturais sensíveis a uma qualidade de vida perceptível aos 

cidadãos. 
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O fator sustentabilidade ser uma relação entre o homem/natureza 

caracteriza-se por ser um princípio norteador da garantia de vida digna no planeta. 

Diante das devastações ambientais, tragédias climáticas, desmatamentos florestais, 

poluição da água, do solo e do ar, entre tantas outras catástrofes ambientais, a cada 

dia colocam em risco a sobrevivência da sociedade e demais seres vivos.  

O não pensar no hoje, para garantir uma sobrevivência digna no futuro, 

enfatiza uma irracionalidade social, uma forma de operar irracional, insustentável. A 

sustentabilidade, como um fenômeno para garantir a continuidade da vida terrena, 

ou um desenvolvimento sustentável com o pensamento nas ações presentes e 

futuras, sem prejuízo de vida quanto aos recursos naturais, é uma forma de 

resguardar, de preservar um direito fundamental, o bem natural como fonte de 

subsistência. A comunidade atual não deve apenas pensar em sustentar recursos 

disponíveis, mas, de forma satisfatória, propiciar condições melhores às gerações 

futuras. O agir momentâneo com reflexos futuros. 

Mesmo estando a ciência jurídica, por meio de suas normas, na 

competência da legislação brasileira, sendo esta considerada a mais avançada na 

seara da legislação ambiental, não cumpre sua real eficácia. O homem, de maneira 

irracional, contínua a causar danos, a causar graus de diminuição aos recursos 

naturais e em razão da pior visão social: em nome do desenvolvimento individual, 

sabendo-se que se encontra na era do capitalismo exacerbado. 

A era ambiental tende a reabrir o conflito entre a exploração e a libertação 

humana numa nova forma de pensar. Com a libertação do ser humano para a 

produção, sem atentar para a escassez de recursos, tendenciou o assodamento do 

alarme na esfera ecológica, sendo a área atingida, de forma primária e emergencial, 

como as etapas ocultas do progresso e da modernização mundial. Nessa realidade, 

que há necessidade de haver uma conscientização ambiental, uma mudança de 

valores pós-modernos em face da degradação ambiental. Por meio da maximização 

da economia, poderia haver os reflexos da sustentabilidade, com o melhor uso dos 

recursos em prol do meio ambiente e do seu crescimento econômico futuro. Uma 

construção social que visa ao desenvolvimento da pessoa humana de forma linear 
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com o meio ambiente, perfazendo-se, uma construção do desenvolvimento 

sustentável. 

A sociedade atual vive em plena crise ambiental. O consumo ilimitado, o 

individualismo exacerbado, o bem-estar social associado ao acúmulo de riquezas, 

enfim, um sistema econômico que se desenvolve sem respeitar os recursos naturais 

disponíveis, acarretando-se, assim, a chamada crise ambiental. 

Segundo os primados constitucionais que preconizam, resguardam os 

direitos fundamentais, tem-se o meio ambiente como fonte desses direitos. A vida é 

suplementar a qualquer outro direito. Porém, esta depende do meio natural para ser 

qualificada como sobrevivência digna. Depende-se dos recursos ecológicos para 

haver desenvolvimento humano. E, sendo o grupo societário o receptador desse 

progresso, devem partir dele as primeiras mudanças significativas, ou seja, o modo 

de atuar, de pensar quanto à matéria do meio ambiente. Deve-se despontar do 

individualismo e partir para o coletivo, sendo o meio ambiente um direito difuso, que 

atinge a todos os seres humanos, independente de raça e território. 

Nessa perspectiva é que repousa a base principiológica da solidariedade. 

O crescimento econômico deve acontecer. Seria hipocrisia não o aceitar. Mas, isso 

pode se dar de uma forma qualitativa, com respeito aos direitos de outrem, com 

limites aos anseios progressistas, com preocupação de que os recursos naturais são 

finitos e que as gerações futuras dependem desse agir humano para haver uma vida 

com qualidade, com dignificação humana. 

O desenvolvimento sustentável tende a fortalecer o pensamento social, 

pois tem suas bases no progresso, na prosperidade com qualidade, com meios que 

proporcionem o primado fundamental de todos os direitos, qual seja, a dignidade da 

pessoa humana. De nada adianta ter-se vida caso esta não seja com qualidade, 

com proporção humana razoável aos anseios sociais e também ambientais. 

No pensar coletivo, sem entraves territoriais, percebe-se o quanto o 

direito ambiental é fundamental para os povos nacionais, pois, é, sem dúvida, o 

primado do poder existencial. O não pensar no hoje, para garantir uma 

sobrevivência digna no futuro, enfatiza uma irracionalidade social. A sustentabilidade 
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como forma de garantir a continuidade da vida terrena, ou um desenvolvimento 

sustentável com o pensamento nas ações presentes e futuras, sem prejuízo de vida 

quanto aos recursos naturais, é uma forma de resguardar, de preservar um direito 

fundamental, o bem natural como fonte de subsistência. 

Hodiernamente a sociedade global vive em uma era de globalização, na 

velocidade máxima de desenvolvimento, fase em que transparece que os problemas 

enfrentados pelo homem, relacionados à sua qualidade de vida e, principalmente, à 

continuidade da vida terrena passaram da esfera individual e tornaram-se 

supraindividuais. Logo, hoje, posicionam-se numa órbita de mundialização, pois a 

crise ambiental coloca em risco o ser humano de uma forma universal, não havendo 

barreiras territoriais para este dano tornar-se uma inquietação global.   

Para cotejar uma racionalidade estrutural para o desenvolvimento desse 

trabalho, como fora dito, utilizou-se de três capítulos, os quais corroboram uma 

estrutura lógica para anunciar um contexto conexo e importante para a realidade 

contemporânea.  

Para tanto, de inicio sustentou-se o estudo da sustentabilidade como um 

adjetivo a uma forma de desenvolvimento, qual seja, o desenvolvimento sustentável. 

Na percepção de que a civilização deverá mudar sua forma de atuar no plano 

terrestre e sabendo-se que cada atitude humana reflete uma ação ao meio 

ambiente, a forma de o ser humano agir perante o entorno natural deverá desvendar 

de uma racionalidade social, econômica e ambiental. Nas próprias dimensões da 

sustentabilidade – social, econômica e ambiental –, denota-se a importância desses 

pilares na forma de desenvolvimento sustentável, pois o mesmo atém-se aos 

aspectos sociais, econômicos e ambientais para promover uma harmonização entre 

o progresso e a preservação ecológica.  

Com a crise ambiental, denota-se que houve a necessidade de haver 

novas orientações para o progresso do desenvolvimento e novas demandas quanto 

às ações sociais, ou seja, desenvolver-se com direção à preservação do entorno 

ambiental. Está na forma de desenvolvimento sustentável a inserção de uma 

dimensão ambiental, a qual se soma às áreas da econômica, dos atos civilizatórios, 
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buscando, na dimensão tecnológica, respostas concretas e eficazes quanto à 

realidade de escassez de recursos indispensáveis à sobrevivência humana. 

A conscientização social quanto à preservação da base ecológica implica 

uma mudança ou reorientação do progresso, seja ele tecnológico, social ou 

econômico, para a gestão e concretização do desenvolvimento sustentável.  Assim, 

reforçando a ideia inicial de que, os efeitos da sustentabilidade, como uma forma de 

desenvolvimento a ser inserida no contexto social, vem minimizar, contribuir para 

uma mudança global da civilização, a qual tenderá a desenvolver-se direcionada à 

preservação da base ecológica.  

Com amparo na norma constitucional, quando dispõe que o direito ao 

meio ambiente sadio e equilibrado é um direito fundamental, tem-se que compete a 

cada ser humano e ao poder público o dever de preservá-lo, para que haja recursos 

disponíveis às presentes e futuras gerações. Isso permite enfatizar a 

sustentabilidade como um princípio de ordem constitucional. Denota-se a 

importância dessa norma quanto à realidade ambiental e as atitudes humanas.  

O ser humano, cada vez mais individualista e com a aderência ao sistema 

capitalista – produção e consumo em larga escala –, necessita de um mandamento 

principiológico constitucional que regulamente ou sirva de fundamento às ações 

judiciais, legislativas e costumeiras. No primado do ato humano, deve-se ter em 

mente o respeito aos recursos naturais disponíveis para dar garantia de 

sobrevivência às presentes e às futuras gerações.  

Trata-se de uma forma de desenvolvimento em que há interferências em 

várias áreas, quais sejam, sociais, econômicas e ambientais. Com a enunciação de 

doutrinadores que dispunham de outras áreas, partiu-se da adoção desses três 

pilares para sustentar o fundamento do desenvolvimento sustentável. As áreas da 

ciência jurídica e da política posicionam-se como meios reguladores dessa forma de 

desenvolvimento. No que tange às tecnologias, tem-se a conceituação de que são 

formas de consolidar o desenvolvimento sustentável, pois energias limpas, energias 

renováveis, que venham suprir as energias naturais em extinção e, ainda mais, 
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outras formas que não degradem ou prejudiquem o entorno natural, por meio das 

inovações tecnológicas e sua materialização.  

Continuando os estudos, verificaram-se as novas tecnologias como os 

avanços da ciência em prol do enfrentamento da crise ambiental, como uma 

resposta concreta aos efeitos do desenvolvimento sustentável na era 

contemporânea. Delineou-se a inquietação em evidenciar que a utilização de 

energias renováveis, de fontes que são diferenciadas das bases naturais, por serem 

infinitas, ilimitadas, não poluentes, com a finalidade de direcionar o intuito de 

preservação e manutenção dos recursos ecológicos sadios e equilibrados, 

condições essenciais de existência humana atual e das futuras gerações. 

Considerando-se o cenário de degradação ambiental, como um malefício 

para a humanidade, tem-se expectativas positivas nas novas tecnologias quando 

direcionadas para este fim: a manutenção da base ecológica. A ciência em prol do 

progresso humano tende a desencadear um desenvolvimento sustentável, 

conservando e mantendo os recursos naturais indispensáveis para a vida das 

presentes e futuras gerações. De forma contrária, ou seja, a ciência voltada para o 

mercado, como a criação de mais uma mercadoria que geraria riquezas avultantes, 

preocupa a sociedade de forma plena.  

A ciência está voltada para uma sociedade altamente capitalista, em que 

tudo o que gera lucro é benefício – sociedade caracterizada por risco. Nesse 

contexto, a ciência jurídica, como limitadora dos atos humanos, por meio de seus 

primados normativos, tende a impor responsabilidades às novas tecnologias para 

que não comportem a caracterização de fabricação de mercadorias lucrativas. 

O princípio da precaução é tido como a ordem normativa que buscará a 

limitação do alcance da ciência em prol dos seres humanos e da preservação da 

base ecológica. Um princípio que, ao estar diante de incertezas científicas, 

determinará a aplicação ou a inserção das inovações no mundo concreto, no que 

tange aos seus efeitos. O pensamento tecnológico de fontes energéticas, de meios 

científicos, principalmente quanto às energias renováveis, é de suma importância 
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para o desenvolvimento sustentável, desencadeado-se, assim, um desenvolvimento 

sustentável tecnológico. 

O que se encontra no princípio da precaução é uma forma de proteção da 

sociedade quanto à proveniência de danos e incertezas das inovações tecnológicas 

que possam comprometer a existência humana. Os inventos tecnológicos devem ser 

direcionados à produção de energias limpas, em busca da preservação ambiental. 

Não é mais admissível condutas de cunho eminentemente capitalista, de consumo e 

produção de bens que gerem alto acúmulo de poder, de riqueza entre os países. É 

preciso adotar um paradigma de preservação da base ecológica para que ela possa 

ter condições naturais para a vida das gerações atuais e futuras.  

Por fim, com fundamento no paradigma da sustentabilidade, abordou-se a 

aplicação de seus reflexos no princípio da não retrocessão quanto à matéria de 

direito ambiental. Demonstrou-se a real importância de caracterizar esse direito 

fundamental – o direito ao meio ambiente – como um direito e um dever de 

preservação transnacional.  Nesse sentido, a legislação brasileira, com todo o 

aparato legal organizado, ainda assim não consegue evitar os resultados 

degradantes da ação humana.  Dessa forma, imagina-se como deva se dar essa 

relação homem/ambiente nos demais locais que nem mesmo contêm, em seu 

ordenamento jurídico, normas que protejam ou que garantam os meios naturais 

ainda disponíveis. 

É de suma importância a observação do princípio da não retrocessão 

quanto ao direito ao meio ambiente. Normas, tratados, acordos, que repousam em 

proteger, regulamentar, preservar, conservar, punir, prevenir e reprimir danos, 

degradações, violações ao bem comum, o meio ambiente, devem progredir quanto 

aos seus fundamentos legais, produzindo eficácia nos meios judiciais relacionados a 

essa matéria. 

O princípio da não retrocessão tem ingerência direta no tópico ambiental, 

o qual visa a assegurar o direito adquirido pelo ordenamento legal, restringindo e 

abolindo ameaças quanto à sua essência legal. O princípio, ora em glosa, insere-se 

na ordem legal como necessidade veementemente comum da humanidade. 
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Ademais, ao considerar o direito ao meio ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, coletivo, supraindividual, 

por meio da normatização do artigo 225 e seguintes do Texto Constitucional 

brasileiro, intencionou-se inseri-lo como um direito transnacional. Além de ser de 

competência local, estadual e nacional, portanto, é um direito de tal essencialidade 

que ultrapassa barreiras territoriais, caracterizando-se como um direito 

transnacional, um direito difuso, alcançável aos cidadãos de uma forma universal. 

Em verdade, o direito ao meio ambiente não tem limitação de raça, território, ou de 

qualquer meio/forma limitadora. 

Assim, faz-se necessária uma nova forma de organização jurídico-social 

da civilização mundial, a qual tende a se organizar de tal forma que os direitos 

essenciais a qualquer cidadão do planeta seja normatizado, ou lhe seja dada a 

devida importância de forma plena. Não há possibilidade de ser limitado por 

barreiras ou por acordos supranacionais, devendo ser fundamentado na dignificação 

do ser humano como um direito fundamental, difuso e transnacional. 

A expressão utilizada como paradigma da sustentabilidade advém da 

intenção de expressar como uma forma ou um meio de solucionar um problema com 

o qual, diante da realidade socioambiental, a sociedade depara-se. 

Contudo, o que passou a ser visível por meio do conhecimento obtido 

pelo desenvolvimento deste trabalho científico é a grandeza, a importância que o ser 

humano, de forma universal, deve dar ao direito ao meio ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado. A sua natureza fundamental decorre do texto 

constitucional ao normatizar que o ser humano e o poder público têm o dever de 

proteger o ambiente ecológico para garantir a vida humana, com qualidade de vida e 

de dignidade da pessoa humana. 

Tem-se, dessa forma, um direito caracterizado como difuso, de tal 

importância que não está protegendo um direito de um determinado grupo de 

pessoas, mas, sim, todo e qualquer cidadão global. Nesse sentido, de nada 

adiantaria o acúmulo de riquezas, de poder se o bem principal que garante a vida 
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terrena – o meio ambiente – continuasse a sendo degradado de forma a 

comprometer a própria existência humana. 

Conforme exposto, pretende-se concluir que, ao adentrar um novo 

paradigma na conjuntura da sociedade global, tende a haver uma mudança 

avassaladora na forma de pensar, de viver, de agir e de respeitar, de acolher em 

prol da vida humana, mas uma vida com dignidade, seja ela na área ambiental, 

econômica, social ou política. O ser humano deve modificar a sua maneira de 

estabelecer-se no mundo terreno, principalmente, no que diz respeito aos seus atos 

com reflexos no meio ambiente.  

Nesse cenário hodierno, nem toda forma de desenvolvimento tem um 

efeito positivo. Há países desenvolvidos que tendem a rever seus conceitos quanto 

à forma de progresso, sabendo-se que desenvolvimento não significa e nem igual é 

a crescimento. Há situações que tendem a descrever a inserção do objetivo 

sustentabilidade, voltada para a preservação dos meios naturais. Esse fenômeno 

depara-se no meio social como uma forma, uma ferramenta adjetiva ao 

desenvolvimento, prevenindo, resguardando a existência de recursos naturais 

disponíveis para a sobrevivência humana e de outras espécies, sejam as atuais ou 

as futuras gerações. 

A sustentabilidade é uma forma de mudança no atuar social, na forma 

sistemática a ser adotada, conforme uma nova ordem jurídica completa, ampla e de 

tal importância que traduz efeitos transnacionais, acessíveis a todos os países 

desenvolvidos e os em desenvolvimento. Não pairam dúvidas de que se obtém uma 

forma de conciliar o desenvolvimento social, econômico e ambiental com a inserção 

dos primados de um desenvolvimento sustentável.  

A sua forma de se desenvolver lançou nos assuntos de forma 

transnacional. A sustentabilidade global é uma inquietação positiva que adere ao 

pensamento e ao agir de um grupo social de forma global. É um paradigma indutor 

de uma nova forma de direito pós-moderno que relacionará áreas da economia, da 

sociedade e ambiental em busca de um progresso que promova o bem-estar dos 

cidadãos globais. 
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A vida moderna encontra-se insustentável, não por falta de normatização 

ou por ausência de acontecimentos emergenciais. Desde a década de 80 manifesta-

se a preocupação da preservação do meio ambiente, tendo sido gerados vários 

documentos e acordos mundiais. Tal fato reafirma a fundamentalidade do direito ao 

meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. 

O estudo da ciência e das tecnologias traduz a importância das inovações 

científicas inseridas no contexto social. Após dois séculos de produção industrial e 

comércio, o pensamento e as atitudes humanas vêm-se alterando no século XXI. 

Está-se vivendo na era da biologia, das novas tecnologias, da biotecnologia. O 

estudo da transformação da matéria em inovações científicas faz com que o núcleo 

social prepare-se para as mudanças.  

Os problemas globais atinentes ao meio ambiente aumentam em 

proporções preocupantes. O direito nacional e o direito internacional deixaram de 

dar respostas eficazes e eficientes ao cenário ecológico mundial que se observa 

atualmente.  Na intenção de transnacionalizar direitos, buscam-se respostas 

concretas à realidade; espaços públicos que ultrapassem fronteiras e alcancem os 

objetivos institucionalizadores dos entes estatais em prol do bem comum mundial.  

Caracterizando-se o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como 

um direito difuso, e diante da sua situação emergencial que, na perspectiva de um 

direito transnacional, respostas satisfatórias a este fenômeno global contemporâneo 

serão buscadas.  Isso se dará por meio de um pensar solidário quanto à questão 

ambiental que permitirá a distribuição de responsabilidades para a preservação da 

base ecológica permitindo-se, assim, uma vida digna a todos os cidadãos mundiais. 

Com a consciência de que foi uma pesquisa direcionada para a área 

ambiental, afirmando que o direito ao meio ambiente sadio e sustentável é um direito 

fundamental a todos os cidadãos mundiais, tem-se que a investigação tem muito o 

quê ser aprofundada e estudada, fato este, que desencadeará um estudo ainda mais 

enraizado para se chegar a conclusões e, também, meios eficazes conquanto a 

respostas à crise ecológica.   
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