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Por seu futuro 

Neste mundo de mazelas, de horrores e de temor 
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Mas, quando falo dessas pequenas felicidades 
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RESUMO  

 

 

 

O presente trabalho tem como discussão central o princípio da solidariedade intergeracional 

no Direito brasileiro. O objetivo é construir um conteúdo inicial a partir dos seus 

fundamentos, elementos e de algumas questões que interferem no seu sentido e no seu 

alcance, por exemplo, o formato da relação intergeracional. Analisa inicialmente a introdução 

da solidariedade no campo jurídico na condição de norma-princípio, especialmente como 

reflexo da evolução dos direitos humanos fundamentais e da perspectiva pós-positivista da 

teoria jurídica, que se alinha ao Constitucionalismo contemporâneo. Aborda, então, o pós-

positivismo como fenômeno jurídico propulsor da transformação dos princípios em norma 

jurídica, com papel de extrema importância na construção, interpretação e aplicação de outras 

normas, e na reaproximação entre o Direito e a Ética, de modo a colocar o sistema jurídico 

como referencial de valores de uma determinada sociedade. Demonstra que pela Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 a solidariedade se torna princípio estruturante ou 

fundamental e discorre sobre os efeitos jurídicos desta situação. Apresenta a solidariedade 

intergeracional como um princípio do Direito Ambiental, expondo como ocorreu o seu 

surgimento no plano jurídico, do âmbito internacional para o âmbito interno. Para alcançar o 

objetivo principal, o trabalho teve como ponto de partida a análise das teorias de John Rawls, 

Hans Jonas, Edith Brown Weiss e François Ost, visando avaliar como o tema já foi tratado, 

aproveitar e complementar certas abordagens teóricas e afastar ou adequar outras. Procurou 

estabelecer uma correlação entre a solidariedade intergeracional e as diversas concepções de 

desenvolvimento sustentável e com os direitos fundamentais. Após, passa a tratar de questões 

específicas que influenciam na construção do sentido e abrangência do princípio da 

solidariedade intergeracional. Assim, discute qual o significado da solidariedade no sistema 

jurídico brasileiro, comparando-a com a fraternidade; a definição de geração futura; se o 

princípio se dirige às gerações futuras não humanas e o formato da relação intergeracional. 

Percebeu-se que o desenho da relação intergeracional dependia da investigação da natureza do 

dever que vincula as gerações presentes às gerações futuras, da existência de direitos das 

gerações futuras e do alcance temporal do princípio da solidariedade intergeracional, ou seja, 

para quantas gerações se projeta a solidariedade. Por isso, tais discussões também passaram a 

ser objeto deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Princípio da Solidariedade Intergeracional; Princípio da Equidade 

Intergeracional; Gerações Futuras; Justiça intergeracional; Meio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work has the principle of intergenerational solidarity in Brazilian Law as its 

central discussion. The goal is to build an initial content based on the principle’s foundations 

and elements, and on some issues cause interference in its meaning and reach, e.g., the 

intergenerational relationship formatting. It initially analyzes the introduction of solidarity in 

the legal field in a principle-norm condition, being especially considered as a reflection of the 

evolution of fundamental human rights and the post-positivist perspective on the legal theory, 

which aligns to the contemporary Constitutionalism. Thereby, this work addresses post-

positivism as a propelling legal phenomenon for the transformation of principles into legal 

norms, with an extremely important role in the construction, interpretation and 

implementation of other norms and for the reconnection of Law and Ethics, in order to 

establish the legal system as a reference of value for a given society. It demonstrates, by the 

Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988, that solidarity becomes a 

structuring or fundamental principle and discusses on the legal effects of this situation. The 

work presents intergenerational solidarity as a principle in Environmental Law, demonstrating 

as its emergence occurred in the legal sphere, from the international scope to the internal 

scope. To achieve its main goal, this work had the analysis of theories of John Rawls, Hans 

Jonas, Edith Brown Weiss and François Ost as its starting point, assessing the ways the topic 

has already been addressed, leveraging and complementing some theoretical approaches and 

putting away or adapting itself to others. It pursued establishing a correlation among 

intergenerational solidarity and the various conceptions of sustainable development, as well as 

with the fundamental rights. Then, it deals with specific issues that influence the construction 

of meaning and scope for the principle of intergenerational solidarity. Thus, this study 

discusses the meaning of solidarity in the Brazilian legal system, comparing such solidarity to 

fraternity; the definition of future generation; whether the principle is also addressed to non-

human future generations and the intergenerational relationship format. It was noticed that the 

intergenerational relationship design depended upon investigating the nature of the duty that 

binds the present generations to future generations, upon the existence of rights for future 

generations and upon the temporal scope of the principle of intergenerational solidarity, that 

is, for how many generations solidarity is projected over. Thence, such discussions also 

became object of this work. 

 

Keywords: Principle of Intergenerational Solidarity; Principle of Intergenerational Equity; 

Future Generations; Intergenerational Justice; Environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Direito sofreu grandes mudanças na Modernidade, algumas tão profundas que 

levaram à discussão da sua própria definição e função. O modo como o Direito se articula 

com a sociedade também passou por transformações. Os modelos de Estado e a sua conexão 

com o processo de construção dos direitos humanos influenciaram, de forma definitiva, a 

concepção do Direito e o seu conteúdo.  

No século XX houve uma segunda fase de relevantes mudanças do Direito, em 

decorrência dos acontecimentos históricos que ocorreram naquele tempo e do aumento da 

complexidade do sistema social. Nesse período e, mais especificamente após a Segunda 

Guerra Mundial, inicia-se uma fase de ampliação do objeto jurídico – em diversos aspectos –, 

de humanização do Direito e, ainda, de tentativa de reatar a relação entre o Direito e a Ética, 

rompida pelo positivismo jurídico. A partir dessas mudanças, surge a preocupação com o 

futuro, em garantir que as situações e direitos hoje conquistados não sejam, repentinamente, 

perdidos ou desconsiderados.  

A problemática ambiental que se fez notar, sobretudo, em meados do século XX, 

exigiu a reformulação da relação entre o ser humano e a natureza e a adoção de um dever de 

cautela em termos ambientais. O intenso processo de exploração da natureza colocou em risco 

o próprio autor da ação, o ser humano e, assim, o foco de proteção jurídica se ajusta: do ser 

humano individualmente considerado para a humanidade.  

Diante dessa conjuntura se começa a construir uma tutela abrangente do meio 

ambiente, especialmente no plano internacional. A percepção dos efeitos futuros das 

intervenções no meio ambiente fez com que as próximas gerações passassem a ser alvo de 

proteção do Direito. O futuro se tornou incerto, ameaçando a existência humana e, com isso, o 

conceito de segurança jurídica passou a ser reformulado. 

Desde o seu nascimento, a tutela jurídica do meio ambiente se apresenta imbricada 

com o futuro, exigindo que o Direito mude a forma de conceber e de se relacionar com o 

tempo. Desta forma, o objeto da tutela não se concentra só no presente; considera o futuro 

para que se tenha uma real proteção. Isso porque o meio ambiente é formado por um 

complexo processo sistêmico de interações, no qual cada aspecto tem conexões múltiplas com 

diversos outros pontos e, por isso, cada interferência nesse processo desencadeia uma 

infinidade de reações, que se projetam no tempo – às vezes de duração indefinida. 
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A tutela ambiental reflete a função prospectiva do Direito. Na realidade, não só 

exclusiva do Direito Ambiental, mas de todos os direitos de terceira dimensão ou de 

solidariedade. Mas é nesta disciplina que esta nova função do Direito se mostra mais evidente. 

Por outro lado, é a que apresenta maiores desafios, principalmente na seara ambiental, dada a 

amplitude da matéria e a dificuldade da sua regulação.  

A função prospectiva, na temática ambiental, corresponde à necessidade de gestão 

responsável do patrimônio ambiental, em benefício das próximas gerações humanas e dos 

demais seres vivos, que também compartilham este patrimônio com o ser humano. 

No interior desse processo de construção da tutela jurídica do meio ambiente é 

gerado o princípio da solidariedade intergeracional, que significa, basicamente, a necessidade 

de proteção e conservação do equilíbrio ambiental para as gerações futuras. Busca, portanto, 

afastar as ações irresponsáveis na exploração e no manejo dos bens ambientais, de forma a 

garantir aos próximos seres humanos uma vida com qualidade.  

Este princípio estava presente no nascedouro do Direito Ambiental Internacional: a 

Conferência de Estocolmo de 1972. Desde então o princípio da solidariedade intergeracional 

ou, como preferem outros, da equidade intergeracional, esteve presente nas várias 

normatizações da tutela do meio ambiente, seja no plano internacional ou no plano interno. 

Não só o Brasil, mas vários países inseriram este princípio em seus textos constitucionais.  

No Brasil isso ocorre em 1988, com a promulgação da Constituição da República 

Federativa. No caput do art. 225 desta Constituição se pode constatar a presença do princípio 

da solidariedade intergeracional ao expressar que o Poder Público e a coletividade possuem o 

dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras 

gerações. 

Todavia, atender ao comando constitucional se mostra como um imenso desafio, isto 

porque lidar com o futuro é algo novo para o Direito, principalmente no tocante ao controle e 

gestão de um bem tão complexo e amplo como o bem ambiental.   

Então várias indagações aparecem: Como cumprir o comando constitucional? Qual a 

projeção temporal deste dever? E qual é, exatamente, este dever? Preservar o meio ambiente 

não é um dever excessivamente genérico? E tantas outras podem ser formuladas. 

O oferecimento de respostas a estas indagações leva à investigação do conteúdo 

normativo inicial do princípio da solidariedade intergeracional. Para isso, é imprescindível 

verificar quais os fundamentos da sua inserção no sistema jurídico e analisar quais são os 
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elementos que o informam para, a partir daí, discutir o comando constitucional e delinear, 

ainda que precariamente, os contornos do princípio da solidariedade intergeracional.  

A justificativa para a realização desta tarefa científica advém da necessidade de 

discussão do conteúdo das normas jurídicas, visando à sua melhor compreensão e, sobretudo, 

aplicação, de forma que elas alcancem a esperada efetividade e eficácia.  

A existência de poucos trabalhos acadêmicos – ao menos no Brasil – abordando 

especificamente o princípio da solidariedade intergeracional e a percepção dos diversos 

questionamentos que o cercam fez com que o tema fosse escolhido. Outra situação que 

influenciou na escolha do tema foi a constatação de que muitas obras de Direito Ambiental 

trazem uma definição muito rasa do princípio e, ainda, que a jurisprudência não o tem 

aplicado de forma direta  e consistente. Lidar com o futuro não é, de fato, objeto das decisões 

judiciais, nem mesmo daquelas relacionadas à temática ambiental. Assim, verificou-se a 

necessidade de promover maiores discussões sobre o conteúdo do princípio, de forma a 

viabilizar a sua efetiva e adequada aplicação nos processos decisórios – administrativos ou 

judiciais.  

Desta forma, o objetivo é a construção de uma definição inicial do princípio da 

solidariedade intergeracional. A definição só pode ser inicial porque o alcance da sua 

completude depende de uma construção dialética estabelecida no mundo jurídico – teórico e 

prático – e das condições fáticas de cada caso concreto que impõem a sua aplicabilidade. 

Assim, admite-se, desde já, que não é possível o esgotamento do conteúdo normativo do 

princípio – aliás, o que ocorre em qualquer norma jurídica –, mas sim a apresentação da 

proposta de uma leitura inacabada e aberta, concluída a partir da descrição dos vários 

elementos e fundamentos que o informam.  

Como objetivo específico, o trabalho visa demonstrar a importância e o surgimento 

do princípio da solidariedade intergeracional no Direito Ambiental; apresentar os 

fundamentos da introdução da solidariedade no campo jurídico, especialmente na dimensão 

intergeracional; discutir os efeitos da sua positivação no Direito brasileiro; apresentar as 

conexões do princípio com os direitos humanos fundamentais e o desenvolvimento 

sustentável; e apresentar a descrição dos elementos que o informam e a suas contribuições na 

composição do sentido normativo do princípio, tais como, o conceito de geração futura e de 

solidariedade, o desenho da relação intergeracional e os vínculos que lhe dão suporte 

(deveres, direitos ou interesses).  
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Como metodologia aplicada para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se a 

revisão bibliográfica para verificar as definições já apresentadas do princípio da solidariedade 

intergeracional e dos seus elementos; a análise dedutivo-indutiva, como forma de responder as 

hipóteses levantadas e, ainda, uma abordagem dialética, contrapondo alguns posicionamentos 

doutrinários quanto às questões conflituosas no campo jurídico, para então construir um 

posicionamento próprio ou se filiar a um dos apresentados.  

Para a realização da pesquisa, foram definidos como marcos teóricos a Teoria da 

Justiça de John Rawls, o Princípio da Responsabilidade de Hans Jonas, a Teoria da Equidade 

Intergeracional de Edith Brown Weiss e a relação dialética entre o homem e a natureza 

proposta por François Ost. A escolha de um marco teórico múltiplo e mais abrangente tem 

como finalidade enriquecer a discussão a partir da articulação das teorias existentes e, assim, 

permitir comparações, complementações e adequações. O fato de a questão da solidariedade 

intergeracional conter, simultaneamente, um viés ético e jurídico, e a compreensão de que tais 

perspectivas estão, de alguma forma, interligadas, foram outros motivos que levaram à 

composição de um marco teórico com ambas as perspectivas. 

O desenvolvimento do trabalho foi dividido em quatro partes. A primeira parte 

(Capítulo 2) traz uma abordagem inicial da introdução do discurso solidarista no campo 

jurídico para, posteriormente, estabelecer a sua relação com o Direito Ambiental. Neste 

capítulo buscou-se demonstrar que a inserção da solidariedade no campo jurídico significou 

uma fase de transformação do Direito, precedida e impulsionada por fatos históricos 

importantes e pelo questionamento de algumas teorias jurídicas dominantes. Outro fato que se 

relaciona com esta mudança é o processo de evolução dos direitos humanos fundamentais, 

representado pela onda das gerações ou dimensões de direitos. E, ainda neste capítulo, 

defende-se que a solidariedade no Brasil recebe status de princípio constitucional estruturante, 

o que o leva a se irradiar para todo o ordenamento jurídico no processo hermenêutico de 

delimitação dos significados das normas jurídicas.  

A segunda parte (Capítulo 3) aborda especificamente a solidariedade intergeracional 

no âmbito do Direito Ambiental, refletida como princípio jurídico; demonstra a forte presença 

deste princípio no Direito Ambiental Internacional e que o seu surgimento aconteceu na esfera 

internacional para, posteriormente, se difundir nos Estados constitucionais. Este último fato se 

deve a inúmeros fatores específicos, mas, de um modo geral, esteve atrelado à ampla projeção 
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global, política e social, que recebeu a problemática ambiental em meados e final do século 

XX. 

A terceira parte (Capítulo 4) realiza uma apresentação sucinta de cada teoria que 

compõe o marco teórico deste trabalho. O objetivo é demonstrar os pontos principais de cada 

teoria para depois realizar uma interface entre todas elas, apontando sobreposições, 

diferenciações e complementações, bem como indicar os pontos de cada uma delas que este 

trabalho afasta ou adequa. Alguns conteúdos e críticas destas teorias não foram colocados 

neste capítulo, pois se preferiu abordá-los nos itens específicos do capítulo seguinte, quando 

relacionados com estes.  

Ainda neste terceiro capítulo, inclui-se a discussão de dois temas que estão 

intimamente relacionados com a solidariedade intergeracional em termos ambientais: o 

desenvolvimento sustentável e suas diversas concepções e os direitos fundamentais. O 

objetivo é demonstrar como as discussões teóricas destes dois temas relacionam com a 

solidariedade intergeracional e levam à sua adoção no campo jurídico, na condição de norma-

princípio. 

A quarta e última parte (Capítulo 5) discute e expõe conceitos básicos que interferem 

na compreensão do princípio da solidariedade intergeracional. São, na realidade, elementos 

conceituais que o forma, tais como, “solidariedade” e “geração futura”.  

E devido à confusão conceitual entre solidariedade e fraternidade existente no campo 

jurídico, ocasionada, dentre outras razões, pela utilização destes termos na denominação dos 

direitos de terceira dimensão, o trabalho reserva um item próprio para discussão do tema, 

tendo como objetivo delimitar o sentido que cada uma destas expressões recebem no Direito. 

Neste capítulo também se discute o formato da relação intergeracional e a natureza 

jurídica do vínculo que conecta as gerações presentes às gerações futuras. Assim, nesta parte 

se apresenta a solidariedade como um dever jurídico, de natureza fundamental, discutindo-se 

qual a sua projeção temporal – se há limite e qual o limite a se adotado; coloca-se em debate a 

existência de direitos das gerações futuras, mostrando alguns posicionamentos teóricos sobre 

o assunto e revisando a definição das categorias jurídicas “direito” e “interesse”, para então 

apresentar possíveis respostas. Por último, esboça a relação intergeracional e indaga se há 

uma relação jurídica ou uma situação jurídica, o que se conclui a partir do conteúdo dos itens 

anteriores. 
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2 A SOLIDARIEDADE E O DIREITO 

 

2.1 O Direito na Modernidade: do positivismo ao pós-positivismo jurídico 

 

Na Modernidade, o Direito sofreu profundas transformações. Dois momentos deste 

período histórico podem ser apontados como marcos centrais destas transformações: a 

Revolução Francesa, em 1789, e o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Cada um destes 

marcos inicia uma nova fase em que podem ser atribuídas concepções e características 

específicas ao Direito. 

No período pré-moderno o Direito não tinha a autonomia que detém hoje. Estava 

intimamente conectado à religião, à política e à economia. Os fundamentos jurídicos se 

baseavam em ideias metafísicas; e as regras jurídicas eram esparsas, sem qualquer 

sistematização. O modo de interpretação e aplicação do Direito também era acentuadamente 

diferente dos tempos atuais, pois não se tinham as instituições voltadas à prestação 

jurisdicional como se tem hoje, nem as garantias processuais que só vieram a ser afirmadas 

após os conflitos e as revoluções envolvendo o reconhecimento de direitos humanos. No 

campo da aplicação, por exemplo, eram consideradas doutrina as manifestações dos chamados 

jurisconsultos, as quais tinham valor equiparado à lei. 

 

É importante aqui lembrar que nesse momento histórico, o direito não havia 

conseguido se dissociar da amálgama normativa que indistintamente aglomerava 
ordens normativas como a moral, a ética, a religião, a economia etc., mantendo 

coesa a sociedade pré-moderna. (FERNANDES, 2010, p. 207) 

 

A Revolução Francesa acarretou uma transformação conjuntural na sociedade 

européia, contribuindo para a transição do modelo de sociedade medieval para o moderno. Por 

outro lado, a configuração da sociedade que se desenhou após este fato histórico também não 

podia ser identificada como semelhante às comunidades gregas ou romanas, que identificam a 

Antiguidade.  

Embora a Modernidade tenha início em um período anterior, quando ocorre 

relevantes acontecimento para a história humana, como a descoberta da América, a Reforma 

religiosa e a descoberta do telescópio (ARENDT, 2001, p. 260), é a partir da Revolução 

Francesa que se verifica uma verdadeira evolução no Direito e, ainda, pelos movimentos 



 

17 

 

como o Iluminismo e o Renascentismo que, de certa forma, tiveram como fator causal este 

acontecimento histórico, dentre outros. 

 

Se processos ocorridos nos séculos XV e XVI, como as revoluções científicas, as 

grandes navegações e a Reforma Protestante, podem ser tomados como marcos 

iniciais da modernidade, é a partir do Iluminismo que o direito começa a se 

tranformar.  

O século XVIII ficou conhecido como século das luzes, pois foi no seu transcorrer 

que uma nova mentalidade se difundiu pela Europa, caracterizada por uma espécie 

de luta da razão contra a autoridade ou, como diriam os pensadores da época, da luz 
contra a trevas. (SOARES ROBERTO, 2008, p. 17, destaques o original) 

 

No século XVIII a sociedade muda profundamente as suas bases de organização, 

assumindo nova estrutura social, política e econômica. A estrutura social baseada nos feudos é 

substituída por uma forma mais livre de organização, que se desenvolve em torno do capital e 

das formas de apropriação da capacidade laborativa. Com isso, surgiram novas classes sociais, 

especialmente a burguesa, que vai assumindo, pouco a pouco, espaço e poder e, assim, 

influenciado a configuração do novo modelo de sociedade. Paralelamente, a economia se 

torna industrial, em substituição ao modelo agrícola, impulsionada pela inserção do capital, o 

qual enfraquece a tradicional forma de troca de bens. A mudança do modelo econômico 

influencia na forma de organização da sociedade e nas novas estruturas de poder.  

Como o Direito é reflexo da sociedade para a qual se direciona, ele não ficaria imune 

a todas estas mudanças sociais.  

As teorias jusnaturalistas do século XVII e XVIII contribuíram para a formação do 

movimento revolucionário francês e para o conteúdo das suas reivindicações. Célebre a 

influência, por exemplo, do pensamento de John Locke quanto à existência dos direitos 

naturais. O direito de liberdade era um destes direitos, o qual se desencadeava no direito de 

propriedade, partindo-se do entendimento de que sendo o ser humano livre, os resultados do 

emprego das suas habilidades deveriam ser revertidos em seu próprio benefício, o que incluía 

a obtenção da propriedade (OST, 1995). 

Este pano de fundo teórico, acompanhado de outros pensamentos da corrente 

contratualista,
1
 influenciou a formação de um novo modelo estatal, afastando-se o poder 

                                                                                                                                                                                              
1 Os teóricos contratualistas são aqueles que na formulação de suas teorias partem do entendimento de que o ser 

humano nasce livre, vivendo em um “estado de natureza”, sem controle e organização das relações com outros 

seres humanos. Assim, o risco de conflitos e guerras é constante, prejudicando a manutenção de uma situação de 

segurança e desenvolvimento. A partir desta ideia, defendem a criação do Estado como meio de sair deste estado 

 



 

18 

 

absoluto dos soberanos, de forma a reconhecer os direitos naturais que, consequentemente, se 

tornaram a base do Direito moderno até o início do século XIX. Assim, na perspectiva 

política, sucumbe o Estado Absolutista e o poder do soberano passa a ser limitado, conforme 

as disposições de uma Constituição, iniciando-se o denominado Constitucionalismo moderno.  

Logo após se forma o movimento Iluminista, cujo fundamento se respalda na 

valorização da razão como forma de libertação do indivíduo. Este movimento teórico atinge o 

Direito, fazendo com que se afaste de fundamentos metafísicos ou religiosos – como ocorreu 

na Idade Média – para ser construído exclusivamente em fundamentos racionais. Por outro 

lado, inicia-se um processo de afirmação do Direito como ciência, em busca da sua autonomia 

e valorização como instrumento de organização e controle social. 

O afastamento dos fundamentos metafísicos, as ideias do Iluminismo e o pensamento 

de René Descartes (“Penso, logo existo”) levaram à exaltação do indivíduo. Aliás, a noção de 

indivíduo tal como se conhece hoje, e a sua correlação com sujeito de direitos, nasce somente 

na Modernidade.  

O positivismo
2
 foi o modelo teórico que sintetizou as exigências daquele tempo, 

sobretudo a tentativa de afirmar o caráter científico do Direito. Na busca do seu intento, a 

teoria positivista defendeu o afastamento do Direito de tudo que lhe fosse estranho, tentando, 

assim, concebê-lo como um sistema fechado e hierarquizado, construído em fontes próprias. 

Os anseios de garantia da segurança jurídica, especialmente pela sociedade liberal-

burguesa, como aponta Möller, foi outro aspecto que influenciou a construção da teoria 

positivista: 

 

Era [...] interesse da sociedade liberal não apenas criar formas de limitação do poder 

estatal através do direito, mas de desenvolver uma teoria capaz de delimitar o âmbito 

jurídico, impedindo que discussões morais – por natureza polêmicas – 
influenciassem na validade das normas jurídicas. Assim, por um lado se encontra a 

preocupação de garantir a liberdade, o que implica proteger o direito contra o poder 

institucionalizado. De outro, deve-se buscar a determinação de seu conteúdo e os 

critérios de definição do jurídico, assim como sua coerção, o que leva a identificar o 

direito com o Estado. (2011, p. 77) 

 

                                                                                                                                                                                              
de natureza, mas cada qual com sua proposta própria, ou seja, os teóricos divergem quanto às questões 

relacionadas à organização, atribuição e poderes do Estado, bem como da natureza e características das relações 

entre o Estado e o povo. 
2 Importante ressaltar que se trata aqui do positivismo enquanto teoria e não do processo de positivação do 

Direito. 
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Gallupo aponta, sinteticamente, as principais características do positivismo jurídico: 

1) a ficção, que parte da concepção da lei como objeto autoexistente, que pode ser conhecido, 

controlado e dominado pelo cientista; 2) a neutralidade valorativa da norma jurídica; 3) 

adoção do critério da verdade para aferição do conhecimento; e 4) adoção do pensamento 

sistemático (2005, p. 198-200). 

Nessa primeira fase da Modernidade, o Direito ainda era concebido como um sistema 

coativo, com a finalidade primordial de manter a ordem e a paz social através do controle das 

ações dos indivíduos e do disciplinamento das relações sociais. Portanto, o Direito recebia 

uma conotação negativa, pois a sua atuação se dava a partir das violações às normas jurídicas. 

O processo de construção de um quadro de direitos humanos que se operou a partir 

do século XVIII – especialmente a partir da Revolução Francesa
3
 – foi um dos principais fatos 

que levaram o Direito a ser questionado sobre o seu papel.  

O Constitucionalismo moderno traça bem este fato. A Constituição deixa de ser 

meramente uma Carta Política, com o simples propósito de organização político-

administrativa do Estado, para se transformar em norma matriz do ordenamento jurídico e 

instrumento de limitação do poder soberano e garantidor dos direitos fundamentais. Estes são 

os traços marcantes do Constitucionalismo moderno, que coincidem com os objetivos do 

movimento revolucionário. Há, assim, a queda do regime absolutista e a valorização do 

indivíduo, com o reconhecimento de direitos tidos como naturais.  

 

O termo constitucionalismo permite identificar pelo menos quatro sentidos: (i) 

referência ao movimento político-constitucional cuja pretensão é limitar o poder 

arbitrário; (ii) imposição da adoção de Constituições escritas; (iii) indica os 

propósitos mais latentes e atuais da função e posição das constituições nas diversas 

sociedades; e, finalmente, (iv) numa acepção mais restrita, o constitucionalismo 

limita-se à evolução histórico-constitucional de um determinado Estado. (CARLOS 

SOBRINHO; FONTES SILVA, 2012, p. 11562) 

 

No Constitucionalismo moderno o positivismo jurídico foi a teoria jurídica 

dominante – apesar da presença do jusnaturalismo –, servindo como modelo de 

funcionamento do sistema jurídico, que tinha como ápice a Constituição.  

                                                                                                                                                                                              
3 Houve, antes da Revolução Francesa, outros eventos históricos que contribuíram para o processo de afirmação 

dos direitos humanos, como, por exemplo, a edição da Magna Carta de 1215, pelo Rei João Sem-Terra, da 

Inglaterra, e a Revolução Americana, com sua Declaração de Direitos (Bill of Rights), de 1776, entre outros. 

Entretanto, é a partir da Revolução Francesa que este processo toma uma forma mais consistente e abrangente, 

tendo em vista a importância que atinge a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que lhe é 

decorrente, e a amplitude das alterações sociais que provocou. 
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Portanto, marcaram a primeira fase do Direito moderno, que vai do século XVIII ao 

século XX, a ascensão do Constitucionalismo moderno e o domínio do positivismo jurídico, 

como teoria científica. 

Todavia, entre o final do século XIX e início do século XX o positivismo entra em 

crise, fato provado por diversos fatores, entre os quais se destaca aqui os efeitos da construção 

de um quadro de direitos humanos. 

Durante o Estado Liberal, embora intensamente marcado pelo processo de afirmação 

e construção dos direito humanos, frisa-se, de cunho eminentemente individualista, a 

concepção do Direito como sistema coativo – em que Hans Kelsen era um dos principais 

representantes – ainda se manteve, pois se identificava com a natureza negativa dos direitos 

humanos deste período – os chamados direitos de primeira dimensão ou direitos de liberdade. 

Com o advento do Estado Social é que realmente o Direito passa a ser compelido a 

ajustar o seu foco, quando entra em cena a função promocional do Direito, assim denominada 

por Bobbio. 

 

Entendo por função promocional a ação que o direito desenvolve pelo instrumento 

das sanções positivas, isto é, por mecanismos genericamente compreendidos pelo 

nome de “incentivos”, os quais visam não impedir atos socialmente indesejáveis 

[...], mas, sim, a “promover” a realização de atos socialmente desejáveis. Essa 

função não é nova. Mas é nova a extensão que ela teve e continua a ter no Estado 

contemporâneo: uma extensão em contínua ampliação, a ponto de fazer parecer 
completamente inadequada, e, de qualquer modo, lacunosa, uma teoria do direito 

que continue a considerar o ordenamento jurídico do ponto de vista da sua função 

tradicional puramente protetora (dos interesses considerados essenciais por aqueles 

que fazem as leis) e repressiva (das ações que a eles se opõem). (BOBBIO, 2007, p. 

XII) 

 

O Direito deixou de ser compreendido como simplesmente um sistema coativo, com 

função meramente repressiva de condutas indesejadas para se tornar um sistema capaz de 

induzir e provocar mudanças positivas para a sociedade. 

Há uma ampliação das funções do Direito, que incorpora uma atuação ativa, voltada 

para a indução e promoção das mudanças sociais. Portanto, ao lado da função repressiva, de 

caráter passivo, adiciona-se a função promocional de caráter ativo. Na primeira a atuação do 

Direito tem por finalidade manter estática a sociedade, evitando a desordem, o caos e a 

insegurança e, assim, só entra em ação quando necessário. Na segunda função, a atuação do 

Direito se volta para a promoção das transformações sociais que se mostram indispensáveis e 

prementes, buscando proporcionar melhores condições de vida para os indivíduos e uma 
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melhor organização da sociedade. Portanto, na função promocional o Estado atua 

incentivando ações dos particulares capazes de gerarem as almejadas transformações sociais. 

Mas, não somente, pois ele também atua diretamente pela aplicação de medidas próprias, 

como o desenvolvimento de políticas públicas.  

Os resultados do modelo liberal – desigualdades e injustiça social; concentração de 

renda, etc. – fizeram com que o Estado fosse chamado a intervir na sociedade, alterando os 

rumos que esta havia tomado e tentando corrigir os excessos dos particulares. O Direito deixa 

de ter função meramente de controle para incorporar a função promocional, voltada para a 

emancipação do indivíduo. Assim, a função promocional, neste primeiro momento, estava 

voltada para a assistência daqueles indivíduos que foram vítimas do modelo liberal, com o 

objetivo de lhes resgatar a um patamar de dignidade mínima. O Estado seria o agente político 

com a incumbência de buscar a igualdade (material) entre os membros da sociedade, e o 

Direito seria o instrumento propiciador desta ação, tendo em vista a previsão nas 

Constituições dos direitos humanos fundamentais de segunda dimensão – os direitos sociais – 

e a fixação de diretrizes programáticas quanto à realização de políticas públicas efetivadoras 

destes direitos, também no texto constitucional. 

 

[...] quem observar as tarefas do Estado contemporâneo e as comparar com as tarefas 
dos Estados de outras épocas, sobretudo a de controlar e dirigir o desenvolvimento 

econômico, não pode deixar de perceber que o Estado, por meio do direito, 

desenvolve também uma função de estímulo, de provimento, de provocação da 

conduta dos indivíduos e dos grupos, que é a antítese exata da função apenas 

protetora ou repressora. (BOBBIO, 2007, p. 100) 

 

Apesar dos avanços político-jurídicos, com o passar do tempo os problemas 

produzidos pelo modelo liberal ainda permaneceram visíveis. Mas, paralelamente, surgem 

outros fatores que continuam a provocar novas transformações no Direito.  

O processo de construção de um quadro de direitos humanos e a necessidade de sua 

incorporação nos ordenamentos jurídicos internos, ainda que de forma limitada, mudou não só 

a concepção de Constituição, mas do próprio Direito. A sua atuação não poderia ficar 

atrelada, exclusivamente, à sua dimensão negativa, isto é, intervindo como forma de controle 

das condutas dos membros da sociedade – função repressiva. Era preciso avançar, buscando e 

provocando as mudanças que se faziam necessárias, conforme as demandas sociais que se 

colocavam prementes. 



 

22 

 

O próprio positivismo jurídico, como teoria e metodologia de aplicação do direito, 

foi apresentando certas incongruências no período em que predominou. Como principais 

pontos que levaram à sua crise destacam-se: o modelo normativo fechado; a estruturação do 

sistema jurídico em uma única espécie normativa – as regras; a excessiva neutralidade que 

atribuía ao Direito; o culto exagerado à lei e à sua validade, em contraposição à sua eficácia; e 

as limitações interpretativas do operador do direito.  

A construção de uma dogmática jurídica extremamente fechada e operacionalmente 

lógica pela teoria positivista não foi suficiente para afastar as lacunas. Por mais que se 

defendesse, teoricamente, a completude do ordenamento jurídico e a existência de regras 

capazes de solucionar qualquer lacuna que, em um primeiro momento, o operador 

encontrasse, o que se verificou foi o contrário, um aumento da incompletude do ordenamento 

e a incapacidade das regras de resolução das antinomias em oferecer respostas adequadas à 

aplicação do Direito. Isto se deve, sobretudo, à configuração do modelo de ordenamento 

jurídico centrado nas regras, como única espécie normativa, o qual não foi capaz de se ajustar 

às mudanças sociais, especialmente ao aumento da sua complexidade. 

 

Um modelo ou sistema constituído exclusivamente por regras conduzir-nos-ia a um 

sistema jurídico de limitada racionalidade prática. Exigiria uma disciplina legislativa 

exaustiva e completa – legalismo – do mundo da vida, fixando, em termos 

definitivos, as premissas e os resultados das regras jurídicas. (CANOTILHO, 2003, 

p. 1162) 

 

Além disso, a manutenção do status quo era um dos principais objetivos desta teoria, 

ou seja, a intenção era controlar as ações dos indivíduos de acordo com os padrões de conduta 

previamente escolhidos e traçados no âmbito normativo. Por isso, a segurança jurídica tornou-

se um dos seus temas centrais. 

Conforme Ramos Júnior (2012) a previsibilidade e a formalidade-ritualística próprias 

do Direito refletem o modo como ele incorpora o tempo, dando enfoque ao passado. Estas 

características advêm da sociedade e da forma como esta compreendia o tempo. A concepção 

do tempo cíclico e repetitivo, presente na Antiguidade e na Idade Média, e a concepção de 

tempo linear e contínuo, presente na Modernidade, influenciaram na construção do Direito.  

 

[...] o direito contemporâneo incorpora o tempo cíclico da antiguidade – baseado na 

repetição, sob a forma de rigidez estrutural, especialmente na sua vertente 

positivista-legalista, na qual o caráter formalista e ritualístico do direito atual 

corresponde à estrutura também formal, ritualística e mágica dos antigos costumes, 
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baseados na prática repetitiva de prever o melhor tempo para a agricultura. (RAMOS 

JÚNIOR, 2012, p. 235) 

 

Entretanto, as transformações dos novos tempos mostraram a inadequação deste 

modelo centrado no passado. A dinamicidade e a fluidez dos fatos e relações sociais na pós-

modernidade ou segunda modernidade
4
 elevaram o grau de complexidade das sociedades, 

colocando em xeque este modelo jurídico. Os padrões determinados pelo Direito – 

instituições legislativas e judiciárias – em um tempo passado se mostraram totalmente 

inadequados para os problemas atuais. Além disso, o modelo de previsão normativa de todas 

as situações possíveis em que o Direito deveria regular, utilizando-se um modelo fechado e 

prévio de regras também não atendia às demandas desta segunda modernidade. 

A limitação interpretativa da teoria positivista foi outro fator que levou à sua crise, 

demonstrando a necessidade de reconstrução da dogmática jurídica. A interpretação utilizava 

critérios que tinham como escopo a manutenção da coerência interna do sistema normativo, o 

que implicava na negação da existência de lacunas jurídicas. Assim, as respostas deveriam 

sempre ser enquadradas na moldura jurídica, caso contrário, não seriam válidas. Com isso, o 

Direito assume um caráter extremamente formalista, o que lhe trouxe, com o tempo, o 

distanciamento da sua verdadeira finalidade: o atendimento da sociedade.  

Como pontua Barroso, “a dogmática jurídica [deste tempo] volta seu conhecimento 

apenas para a lei e o ordenamento positivo, sem qualquer reflexão sobre seu próprio saber e 

seus fundamentos de legitimidade” (2013, p. 109). 

E como a interpretação se limitava a declarar o conteúdo da lei, o aplicador do direito 

tinha sua esfera de atuação bastante reduzida, o que lhe dificultava sustentar um sentido à 

norma diferente daquele inicialmente declarado, ainda que mais coerente frente às mudanças 

operadas pelo tempo. Não lhe era permitido voltar-se para as realidades sociais. as lacunas, 

nem sempre possíveis de preenchimento por critérios internos, se tornaram mais evidentes. A 

desconformidade da solução indicada pela norma, em razão dos novos contornos das 

                                                                                                                                                                                              
4 Não se fará aqui uma explanação sobre as divergências quanto à nomenclatura da fase histórica atual. O que se 

tem como consenso é a existência de uma mudança das características da modernidade, ainda que parcial, o que 

leva a identificar um novo momento histórico. Para melhor esclarecer os fatores que levam à identificação deste 
novo período, colhe-se a exposição de Naves: “A sociedade industrial alicerçou-se em realidades hoje 

inexistentes. Tal ruptura não se operou do dia para a noite. Foi, e talvez ainda seja, um processo mais ou menos 

longos [sic], com retrocessos e contradições. [...] A Segunda Modernidade exprime-se pela globalização – 

econômica, política, social e cultural –, pelo individualismo institucionalizado, pela sociedade de risco e pela 

participação social, revelada nas tecnologias de comunicação e consequentemente na alteração da sociedade de 

trabalho” (2010, p.28). 
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circunstâncias fáticas, era outro problema. E, diante disso, as respostas jurídicas não 

satisfaziam as exigências da nova ordem social. 

Ao lado de todos esses fatores teóricos que levaram à crise do positivismo, houve, 

ainda, fatores históricos, políticos e sociais que acarretaram a transformação do próprio 

Direito, provocando-o a ampliar as suas funções, pois não mais podia se limitar a instrumento 

institucionalizado de realização do controle social, centrado no passado. Era preciso que o 

Direito assumisse um papel ativo, transformador da realidade social e voltado para o futuro.  

No Estado Social esse fenômeno é verificado pelo papel que o Estado passa a exercer 

visando reduzir as desigualdades sociais e ajustar os excessos cometidos no Estado Liberal, 

assumindo, desta forma, a função de corrigir as injustiças sociais. Para isso, passa a intervir na 

economia e dar assistência aos necessitados, tentando retirá-los de uma situação de 

miserabilidade e indignidade.  

No Estado Democrático de Direito, a função promocional do Direito é ainda mais 

forte, pois assume uma amplitude ainda maior. Deixa de se concentrar nas transformações que 

possuem como eixo central o indivíduo e suas condições de sobrevivência e interação social 

para atingir problemas mais complexos e profundos, como a superação da crise ecológica, a 

garantia da paz, a promoção do desenvolvimento e o estabelecimento da teia social, em 

harmonia e equilíbrio. 

A crise ecológica
5
 colocou em evidência a ausência de referência ética que envolve 

as relações sociais na Modernidade – inclusive na perspectiva temporal alargada – e a 

inadequação dos atuais meios de produção e da forma de organização da sociedade. Diante 

disso, o Direito foi provocado a assumir funções capazes de transformar todo esse panorama, 

deixando de ser um sistema de controle meramente repressor.  

Para a superação da crise ecológica, percebeu-se que o Direito deveria atuar para 

além das suas funções tradicionais, fundadas na coação. Era, ou melhor, é preciso que ele 

induza a reconstrução de um referencial ético, baseado na consideração e no cuidado com o 

outro e na convivência voltada para a harmonia social, partindo-se da compreensão de que o 

                                                                                                                                                                                              
5 A crise ecológica é entendida aqui como a situação evidenciada na modernidade, mais especialmente no século 

XX, em que a forma de utilização e aproveitamento dos recursos naturais pelo homem vem causando grandes 

impactos negativos, os quais podem colocar em risco não só o equilíbrio da natureza, mas a própria raça humana. 

Essa situação, que levou à instalação da crise, traz a necessidade de superação da relação atual entre o ser 

humano e a natureza. 
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pleno desenvolvimento do homem depende do meio em que ele vive – em seu aspecto social 

ou físico. 

Diante desse contexto, a redefinição do sistema normativo se tornou necessária. 

Então, os princípios foram reconhecidos como categoria normativa. Como o modelo 

tradicional de subsunção da norma ao caso concreto se mostrava ineficaz e incongruente, era 

preciso complementar o ordenamento jurídico com normas de caráter aberto, que pudessem se 

ajustar a diversas situações, sem se distanciar do ideal de justiça e, ainda, reaproximar o 

Direito e a Ética, de forma a fornecer melhores respostas para os problemas sociais. Assim, os 

princípios vieram contrabalancear a situação de rigidez trazida pelas regras, permitindo uma 

maior adaptabilidade do Direito e garantindo a manutenção sistêmica e harmônica do 

ordenamento jurídico.  

A teoria positivista acabou por acarretar o seguinte paradoxo: afastamento do Direito 

dos seus fins sociais. O pós-positivismo
6
 faz o resgate da essência do Direito, seu fundamento 

primeiro: a justiça.  

A noção de Direito sempre esteve ligada à ideia de justiça; “quaisquer que sejam as 

concepções de justiça, está é considerada como um elemento constitutivo do direito” 

(FARIAS, 1998, p. 41). 

Como a ideia de justiça é mutável, valorativa e, a priori, indefinida, o ordenamento 

jurídico concebido exclusivamente como sistema de regras não seria, de fato, capaz de 

alcançar, com plenitude, o ideal de justiça. Outra espécie normativa, compatível com a 

realização do ideal de justiça, precisou então ser incluída no ordenamento jurídico. 

O alcance da justiça requer a reaproximação e o diálogo entre o campo jurídico e o 

campo ético. O isolamento destes dois campos, provocado pelo positivismo jurídico, gerou 

certas incoerências.  

 

A análise da justiça, como elemento essencial do direito, conduz a um sistema de 

valores, pois a justiça é um dado axiológico sempre confrontando com outros 

valores, como o da ética e o da moral. Assim, a teoria da justiça passa pela precisão 

da sua relação com o direito, a ética e a moral. (FARIAS, 1998, p. 42) 

 

                                                                                                                                                                                              
6 O termo pós-positivismo vem recebendo diversas críticas, tanto em função do seu conteúdo teórico quanto da 

sua designação de “pós”. Embora esta nomenclatura não seja, de fato, muito apropriada, já que ainda não é 

possível sustentar a total superação do positivismo jurídico, ela é aqui empregada para denominar o atual 

movimento teórico que surge em resposta à crise do positivismo e, de modo a evitar qualquer erro de 

compreensão, não se procurou substituí-la, permanecendo o termo largamente utilizado pela doutrina. 
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Como o Direito se presta à sociedade, ele precisa ser informado pelos padrões éticos 

e morais. E não somente, o Direito pode e deve introduzir, quando necessário, novos padrões 

éticos e morais na sociedade, como se espera do Direito Ambiental, por exemplo. Portanto, 

estes dois campos se complementam mutuamente. a própria noção de justiça irá depender do 

referencial ético da sociedade.  

A Segunda Guerra Mundial é tida como marco porque foi a partir dela que surgem os 

direitos de terceira dimensão, que possuem como traço definidor a presença da solidariedade. 

Esse fato histórico comprovou o poder de destruição do ser humano e a sua capacidade em 

realizar atos de crueldade com seu semelhante. Apesar dos avanços na afirmação e 

constitucionalização dos direitos humanos, ainda foi possível presenciar atos de barbárie e 

exterminação coletiva. Diante disso, ao fim da Segunda Guerra há o apelo ao resgate de 

valores humanísticos e a preocupação com a proteção futura. Entre os direitos de terceira 

dimensão destacam-se o direito à paz, ao desenvolvimento e ao meio ambiente. 

Este período pode ser identificado como a segunda fase de evolução do Direito na 

Modernidade, que possui como marco inicial o final da Segunda Guerra Mundial (1945). 

Alguns fatores foram fundamentais para proporcionar esta transformação: 1) a 

complementação do quadro de direitos humanos com os chamados direitos de terceira 

dimensão ou direitos de solidariedade ou fraternidade; 2) a crise ecológica; e 3) o aumento da 

complexidade social. 

No Estado Democrático de Direito, que surge por volta do final do século XX, a 

função promocional, já incorporada ao Direito, recebe uma conotação mais ampla, pois deixa 

de ter como centro o indivíduo. Isso não significa que a perspectiva emancipatória foi retirada 

do Direito, pelo contrário, ela permanece e é reforçada pelas novas dimensões que recebe. A 

busca pela emancipação dos indivíduos não parte mais da atuação assistencialista do Estado, 

mas de uma atuação gerencial, em que cada membro da sociedade é responsável pela 

efetivação dos direitos fundamentais – dimensão horizontal dos direitos fundamentais. Outro 

aspecto é que a emancipação, na atualidade, passa por uma definição mais abrangente e aberta 

da compreensão de dignidade humana, superando-se a prestação de direitos fundamentais em 

um patamar básico ou inicial, na tentativa de igualar a condição da existência humana. A 

construção de direitos fundamentais para além da categoria individual, sobretudo a difusa ou 

transindividual, repercutiu na noção de emancipação. 
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Nesse sentido, a função promocional transpassa o indivíduo para alcançar toda a 

sociedade, em uma dimensão alargada espacialmente (Planeta) e temporalmente (as gerações 

futuras).  

A proteção temporal alargada adveio da preocupação de resguardar o ser humano, 

evitando-se que este fosse surpreendido por situações extremamente adversas no futuro, como 

novas guerras, extermínios em massa, ataques nucleares, catástrofes ambientais e a perda 

significativa da qualidade do meio ambiente. 

O futuro aqui é tratado pelo Direito não como algo a ser controlado, de acordo com 

as expectativas de comportamento da sociedade, positivadas no passado, mas como um 

projeto a ser construído a partir das diretrizes apresentadas no sistema jurídico, considerando-

se os valores eleitos por este sistema, sopesados primordiais para a sociedade a qual se 

direciona. Subjacente a estes valores está a noção de justiça que informa a sociedade. 

A função promocional e, mais especificamente, a função prospectiva do Direito, 

exige novas bases teóricas que viabilizem o seu desempenho satisfatório. A inadequação do 

positivismo jurídico para o enfrentamento dos desafios da contemporaneidade já foi 

perceptível em momentos anteriores; no século XX se torna mais evidente.  

Assim, entre meados e final do século XX a crise do positivismo passa a ser superada 

pela construção de uma nova teoria jurídica – o pós-positivismo –, com a reformulação dos 

vários pontos que levaram à sua crise. 

Barroso define o pós-positivismo como “a designação provisória e genérica de um 

ideário difuso, no qual se incluem o resgate dos valores, a distinção qualitativa entre 

princípios e regras, a centralidade dos direitos fundamentais e reaproximação entre o Direito e 

a Ética” (2013, p. 183). 

O pós-positivismo, por não estar preocupado com a afirmação do caráter científico 

do Direito, funda-se em uma concepção aberta e dinâmica do sistema jurídico, voltada para o 

atendimento das suas finalidades sociais e não exclusivamente para a sua validade. Assim, 

deixa de lado a concepção de um sistema fechado de regras para um sistema flexível e 

adaptável às exigências e transformações sociais.  

Nesta linha, o foco não é a manutenção de um formalismo legalista, que assegura a 

validade e segurança jurídica, mas a materialização do Direito, ou seja, o seu conteúdo 

normativo e a sua correlação com o alcance da justiça, fato este que pressupõe a sua conexão 

com a ética. Por essas razões os valores passam a ser introduzidos no ordenamento jurídico, 
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alguns de maneira implícita, visando à construção de uma sociedade justa e a efetivação dos 

direitos fundamentais. Nesse contexto, os princípios ganham destaque, pois apresentam 

melhor capacidade de atender a estas finalidades teóricas do que as regras e o seu modelo 

subsuntivo de aplicação. 

A aplicação das normas jurídicas é outro ponto importante da teoria pós-positivista. 

As respostas insatisfatórias dos métodos de interpretação da teoria positivista mostraram a 

necessidade de sua revisão e a concessão de uma maior liberdade ao intérprete e aplicador do 

Direito, como maneira de buscar e fornecer a melhor resposta na solução do caso concreto. 

Galuppo bem sintetiza o pós-positivismo jurídico a partir de três aspectos. O 

primeiro corresponde à recusa da concepção do ordenamento jurídico como sistema, o que 

“pressupõe uma harmonia do processo de produção do direito, e sobretudo a existência de um 

único projeto para a sociedade, administrado por uma única fonte emanadora de regras” 

(2005, p. 202). No pós-positivismo há uma abertura para a construção do direito, permitindo-

se várias interpretações construídas argumentativamente para obtenção da melhor resposta ao 

caso concreto. O segundo aspecto diz respeito à recusa do conceito de verdade como conceito 

central do conhecimento jurídico. “[...] a epistemologia pós-positivista substitui a busca pela 

verdade no conhecimento jurídico pela busca da correção normativa na aplicação adequada 

das normas jurídicas a um determinado contexto” (2005, p. 204). E, por fim, recusa ao Direito 

o estatuto de uma ciência.  

Todas essas transformações na sociedade e no Direito também fizeram desencadear 

um novo período no Constitucionalismo, o qual é designado como Neoconstitucionalismo ou 

Constitucionalismo contemporâneo.  

Ele não rompe com o modelo de Constituição ditado pelo Constitucionalismo 

moderno, mas lhe acrescenta novos atributos, ampliando o seu conceito, utilizando premissas 

ligadas à teoria pós-positivista. Assim, o pós-positivismo foi o movimento que provocou a 

transição do Constitucionalismo moderno para o Constitucionalismo contemporâneo e, ao 

mesmo tempo, lhe dá suporte. 

 

[...] entendemos que o termo neoconstitucionalismo, em seus vários significados, 

marca de forma mais acentuada a diferenciação da prática constitucional 

contemporânea – que privilegia o caráter normativo da constituição, assim como a 

vinculação material aos direitos fundamentais –, em relação ao modelo liberal de 

constitucionalismo, o qual reservava uma condição de supremacia meramente 

formal aos ordenamentos constitucionais. Outrossim, destaca o pluralismo e a 
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complexidade que caracterizam as relações da sociedade pós-moderna [...]. 

(MÖLLER, 2011, p. 283) 

 

Os principais pontos do Constitucionalismo contemporâneo são a atribuição de força 

normativa à Constituição; a mudança do modelo hermenêutico e da estrutura normativa 

constitucional. Como contraponto ao positivismo jurídico, que se centralizou no âmbito de 

validade das normas jurídicas, busca-se reforçar o campo de eficácia das normas jurídicas. Os 

preceitos constitucionais passam a ter normatividade reforçada, independente da conjuntura 

política. 

Barroso (2013) apresenta os seguintes marcos do Neoconstitucionalismo: como 

marco histórico, o período pós-guerra e a edição da Constituição alemã de 1949 (Lei 

Fundamental de Bonn); como marco filosófico, o advento do pós-positivismo; como marco 

teórico, o reconhecimento de força normativa à Constituição, a expansão da jurisdição 

constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática de interpretação constitucional. 

Na perspectiva da nova dogmática de interpretação constitucional, há a valorização 

dos princípios como normas jurídicas que se prestam a dar coesão e sentido ao ordenamento 

jurídico, direcionar a interpretação e a aplicação das normas jurídicas, bem como resguardar 

os valores contemplados pelo Direito. Conforme Barroso, a normatividade dos princípios e a 

teoria da argumentação são ideias essenciais desta nova interpretação (2013, p. 183). 

No Brasil, a Constituição de 1988 marca o início do Constitucionalismo 

contemporâneo, pois concebida com as características deste novo modelo, fato constatável 

pela sua estrutura e conteúdo. Diante disso, é forte a presença dos princípios na sua estrutura 

normativa. Nesse sentido afirma Costa: “o novo constitucionalismo e o processo de 

redemocratização no Brasil tem o início com a Constituição de 1988” (2012, p. 35). 

 

2.2 O papel dos princípios no Constitucionalismo contemporâneo 

 

É inegável a força normativa e o papel dirigente dos princípios no Direito da 

atualidade. Antes somente concebíveis como regras de sobredireito, incidentes no campo de 

aplicação quando houvesse uma lacuna jurídica, ou seja, quando não fosse possível encontrar 

a norma aplicável a determinado caso concreto ou, quando existente, a solução dada não se 

mostrava muito adequada. Como exemplo tem-se os denominados princípios gerais de 
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direito.
7
 Aqui os princípios são destituídos de força normativa, servindo como diretrizes de 

aplicação, em caso de lacuna jurídica. Estes princípios possuem conteúdo extremamente 

amplo, relacionados com a ideia de equidade e justiça.  

 

A noção de princípio foi originariamente derivada de uma perspectiva ligada à 

afirmação da existência de um Direito Natural. Os autores ligados a uma herança de 

pensamento dessa tradição vão identificar os princípios como supranormas – isto é, 

elementos norteadores da conduta humana, que atuam definindo padrões 

substanciais de justiça. (FERNANDES, 2010, p. 207) 

 

Relata Barroso que “os princípios, vindos dos textos religiosos, filosóficos ou 

jusnaturalistas, de longa data permeiam a realidade e o imaginário do Direito, de forma direta 

e indireta” (2013, p. 122). Cita como exemplo o princípio religioso de respeito ao próximo e 

os princípios do Direito Romano “viver honestamente, não lesar a outrem e dar a cada um o 

que é seu” (2013, p. 122). 

No período de império do positivismo jurídico, ainda de acordo com Fernandes 

(2010), os princípios foram postos à margem do sistema normativo, em virtude da ideia da 

sua vinculação com o direito natural. Eram “considerados apenas como fonte subsidiária de 

Direito, aplicado na ausência de lei” (NAVES, 2010b, p. 115). 

Com o tempo, foram adquirindo força normativa e complementando a estrutura do 

ordenamento jurídico. Hoje há princípios de conteúdos diversos, alguns mais específicos e 

com incidência exclusiva em um determinado ramo do Direito. 

A construção do Constitucionalismo contemporâneo, tendo como base teórica o pós-

positivismo, se funda na normatização dos princípios e na designação de natureza e 

finalidades próprias a eles. Este é um dos pontos centrais do atual Constitucionalismo.  

A Constituição passa a ser o ponto superior do ordenamento jurídico, estruturada em 

diversos princípios, os quais traçam a face deste ordenamento, refletindo os valores 

escolhidos pela sociedade, os critérios e princípios de justiça consagrados e os objetivos 

primeiros do Estado.  

                                                                                                                                                                                              
7 Vale citar aqui a explanação de Möller a respeito dos princípios gerais de direito: “A invocação de tais 

princípios remonta, no sistema do civil law, a um passado não muito distante onde o direito positivado era 

considerado como única fonte de direito. Tais princípios gerais eram invocados em casos onde a aplicação do 

método subsuntivo revelava uma extrema injustiça em relação ao caso concreto, ou onde a ausência de regulação 

específica provocava um abuso por uma das partes, ante a inexistência de uma norma reguladora. A discussão 

sobre a origem de tais princípios, portanto, era simplesmente desconsiderada” (2011, p. 226). 
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Muito ainda se discute sobre a conceituação e as características dos princípios. A 

maioria dos discursos partem da diferenciação entre princípio e regra, as categorias jurídico-

normativas da atualidade. 

A conceituação dos princípios é algo ainda inacabado, todavia é crescente a força que 

esta categoria normativa vem recebendo, o que ocorre em virtude das suas múltiplas funções e 

do papel central na construção de um ordenamento jurídico coerente e flexível frente às 

transformações sociais.  

Por outro lado, os princípios representam a reaproximação entre o Direito e a Ética. 

Um dos principais motivos que levaram à crise do positivismo, teoria dominante no século 

XVIII e XIX, foi o seu distanciamento dos fundamentos éticos e morais na interpretação e 

aplicação das normas jurídicas. A dogmática positivista, tendo Hans Kelsen como seu 

principal expoente, era construída com critérios objetivos e internos ao sistema jurídico. A 

tentativa de tornar “puro” o Direito partia da extirpação de todos os fundamentos ou respostas 

não jurídicas. Essa neutralidade normativa trouxe a frustração dos anseios da sociedade e o 

não atendimento das suas demandas. As normas se mostravam como comandos “frios”, 

indiferentes, e, por vezes, distantes das realidades sociais.  

A abstração dos princípios permitiu a contemplação de valores éticos pelo Direito, 

introduzidos no ordenamento jurídico através da composição dos núcleos principiológicos. 

Por isso, os princípios possuem, em grande parte, alta carga axiológica. 

“Os princípios constitucionais, portanto, explícitos ou não, passam a ser a síntese dos 

valores abrigados no ordenamento jurídico. Eles espelham a ideologia da sociedade, seus 

postulados básicos, seus fins” (BARROSO, 2013, p. 122). 

 

Com a modernidade, a tendência é pensar os princípios cada vez mais como 

constituintes lógicos que orientam os processos de comunicação e de argumentação. 

Consequentemente, cada vez mais os princípios são empregados como princípios 

racionais, e não causais, da realidade. Por isso mesmo, a tendência está em se 

conceber que, no caso dos princípios práticos, eles decorrem de padrões de escolhas 

contextualizadas, geralmente determinadas pelo estágio moral da própria sociedade 
que se coloca a questão acerca dos princípios. (GALUPPO, 199, p. 203) 

 

O positivismo jurídico, na excessiva preocupação em resguardar a validade das 

normas, por um desígnio de purificação do Direito, acabou se afastando do seu campo de 

eficácia, gerando, na realidade, um paradoxo, pois o Direito que deveria servir à sociedade se 

tornou fechado para esta.  
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Os princípios apresentam uma maior capacidade de superação deste problema, pois 

permitem uma alta adaptabilidade do ordenamento jurídico, em razão da abstração que lhe é 

característica, fazendo que seu conteúdo normativo seja aberto e flexível. 

Contribuem, ainda, para a eficácia das normas jurídicas, na medida em que ajustam as 

condições de aplicabilidade das normas às exigências do caso concreto, permitindo soluções 

mais adequadas, de acordo com os fins indicados pelo ordenamento jurídico e as demandas 

sociais. 

A tensão entre o público e o privado, intensamente verificada no Estado Democrático 

de Direito, é conduzida pelos princípios, os quais indicam a sua forma de enfrentamento para, 

ao final, transformá-la em um processo harmonioso de interação e complementação recíproca. 

No plano constitucional, os princípios assumem papel relevante, na medida em que 

servem de parâmetro de justificação e aplicação das normas constitucionais e 

infraconstitucionais. Podem, assim, indicar e subsidiar a retirada de uma regra 

infraconstitucional do ordenamento jurídico ou, em um determinado caso concreto, afastar ou 

delimitar as condições de sua aplicabilidade. Em razão do seu alto grau de abstração, podem 

ser aplicados em diversas situações. 

 

Os princípios têm dois planos de atuação: o plano da justificação e o plano da 
aplicação. No plano da justificação, os princípios fundamentam ações, isto é, 

direcionam a criação e a aplicação de outras normas. 

No plano da aplicação, os princípios atuam diretamente na solução do caso concreto, 

ou seja, são dever-ser, podendo ser aplicado independentemente de qualquer outra 

regra ou princípio jurídicos. (NAVES, 2010b, p. 117) 

 

As funções dos princípios, sobretudo os constitucionais, são diversas: a) orientam a 

elaboração das normas jurídicas – outros princípios e regras; b) são critérios de interpretação e 

aplicação das regras jurídicas; c) propiciam a definição da exata dimensão de aplicabilidade 

das regras jurídicas; d) indicam os fins almejados pelo sistema jurídico.  

Nas palavras de Barroso, os papéis desempenhados pelos princípios consistem em 

condensar valores, dar unidade ao sistema jurídico e condicionar a atividade do intérprete 

(2013, p. 122). 

Para Canotilho os princípios possuem, ao mesmo tempo, uma função negativa e 

positiva; naquela ajudam a estabelecer os casos limites e nesta informam a atuação do Poder 

Público (2003, p. 1165). 

Quanto à sua definição, Ávila apresenta: 
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Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e 

com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se 

demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os 

efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção. [...] Eles 

estabelecem um fim a ser atingido.  

[...] 

Os princípios instituem o dever de adotar comportamentos necessários à realização 

de um estado de coisas ou, inversamente, instituem o dever de efetivação de um 

estado de coisas pela adoção de comportamentos a ele necessários. Essa perspectiva 

de análise evidencia que os princípios implicam comportamentos, ainda que por via 

indireta ou regressiva. Mas ainda, essa investigação permite verificar que os 
princípios, embora indeterminados, não o são absolutamente. Pode até haver 

incerteza quanto ao conteúdo do comportamento a ser adotado, mas não há quanto à 

sua espécie: que for necessário para promover o fim é devido. (2009, p. 79, 80) 

 

Portanto, de acordo com esta definição, ao contrário das regras, que estabelecem um 

comando certo, previamente definido – embora não de modo absoluto –, e as consequências 

do seu descumprimento, os princípios estabelecem “fins” a serem alcançados. Os fins 

descritos no comando normativo, muitas vezes, estão conectados a valores; estes, por sua vez, 

vão expressar as bases éticas que sustentam uma determinada sociedade. 

Contudo, outra definição de princípio pode ser melhor apresentada, na qual princípio é 

 

um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma 

situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma 

exigência de justiça ou eqüidade ou alguma outra dimensão da moralidade. 

(DWORKIN, 2002, p. 36)  

 

Os princípios se caracterizam pela alta abertura e abstração do seu conteúdo 

normativo. Isso significa que o conteúdo normativo exato só é possível ser construído a partir 

do caso concreto. Não que as regras possuam, em sua completude, a previsão de todas as 

situações e dimensões de aplicabilidade. Também nas regras é a partir do caso concreto que se 

irá determinar se elas são aplicáveis e em que medida, conforme a discursividade construída 

no seu plano de aplicação. Como assevera Chamon Júnior, “o Direito, enquanto sistema de 

normas prima facie aplicáveis, e o próprio caso concreto são co-reconstruídos e co-

interpretados simultaneamente, sem que isto implique, jamais, a possibilidade de separação 

dos passos deste processo interpretativo [...]” (2006, p. 107).  

Todavia, nos princípios, a abertura normativa é flagrante, pois, desde a sua criação, os 

elementos e condições fáticas de aplicabilidade são indeterminados, enquanto nas regras se 

tem uma definição prévia da situação em que se aplicam, mesmo que por vezes incompleta. 
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Considerando-se, de antemão, a solidariedade como princípio jurídico, ela passa a ser 

vista como uma conduta ou situação a ser exigida. Contudo, como e em que condições 

dependerá, e muito, do caso concreto, bem como da interação deste princípio com as demais 

normas do ordenamento jurídico – princípios e regras –, os quais estabelecerão um processo 

de informação, construção e delimitação mútua. 

Do mesmo modo que as demais normas do ordenamento jurídico informarão o modo e 

situações de realização da solidariedade, enquanto princípio, ela também se fará presente no 

plano da aplicação de outras normas. No Direito Ambiental esta situação se torna ainda mais 

evidente, em razão da complementaridade dos princípios ambientais e da sua forte incidência 

na interpretação e aplicação das regras deste ramo jurídico. 

Porém, o próprio fim traçado pelo princípio pode ser algo que apresenta uma certa 

indefinição, não somente relativos à dimensão de aplicabilidade, mas na própria dimensão 

conceitual, eis que, muitas vezes, comportam conceitos jurídicos abertos e indeterminados – a 

dignidade da pessoa humana, por exemplo. Qual o conceito prévio que o ordenamento 

jurídico está se referindo? Ou quais são as interpretações possíveis? Este conceito prévio, 

embora também aberto, já que variante conforme as hipóteses de incidência da norma, precisa 

de uma conceituação mínima que informe o operador do direito, tornando-se o seu ponto de 

partida. 

Nesse sentido, o presente trabalho busca apresentar a conjuntura histórica que levou à 

incorporação da solidariedade nos sistemas jurídicos, com natureza normativo-principiológica 

(Capítulo 2); apresentar os sentidos que apresenta no discurso jurídico (Capítulos 2 e 3); e, na 

sua dimensão intergeracional, explicitar as suas características, discutir a sua amplitude e 

analisar os elementos que informam o seu conteúdo normativo (Capítulo 5), utilizando-se 

como base as teorias apresentadas no Capítulo 4. 

 

2.3 A solidariedade como princípio constitucional estruturante do ordenamento 

jurídico brasileiro  

 

Em um contexto de transformação do Direito, marcado pela ampliação de suas 

funções e diversificação da sua estrutura sistêmica, os princípios passam a ter papel relevante. 

Os valores aparecem informando e formando o conteúdo das normas jurídicas, principalmente 

dos princípios. 
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Embora não se possa dizer que haja uma hierarquização entre os princípios, é forçoso 

reconhecer que alguns possuem projeção ampliada e formam os pilares de sustentação de um 

determinado ordenamento jurídico. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser 

considerado um desses exemplos, na medida em que se mostra como princípio-chave do 

ordenamento jurídico brasileiro e ponto de convergência de todas as outras normas – 

princípios e regras –, com maior ou menor intensidade, representando um dos principais 

objetivos a ser alcançado pelo Direito.  

 

Ao invés de recorrermos a um modelo escalonado que remete, em última instância, a 

validade de todas as normas a apenas uma norma, talvez devamos pensá-lo como um 

sistema composto por várias normas-origem, já que não podemos reduzir os 

princípios uns aos outros, uma vez que eles são expressão do pluralismo das 

sociedades complexas contemporâneas. (GALUPPO, 1999, p. 204). 

 

Todavia, outros princípios possuem campo de abrangência limitado, restrito a uma 

determinada matéria. Os efeitos também podem ser menores em razão da influência do seu 

conteúdo. Por isso, a doutrina tem construído uma classificação dos princípios, diferenciando-

os conforme a matéria e o grau de relevância. 

Nesta linha, é bastante difundida a classificação dos princípios constitucionais 

apresentada por Canotilho (2003), a qual apresenta as seguintes categorias: a) princípios 

fundamentais ou estruturantes; b) princípios constitucionais gerais; e c) princípios 

constitucionais especiais ou setoriais. 

Ainda de acordo com Canotilho, a Constituição é um sistema interno formado de 

princípios e regras, de diferentes graus de concretização, que se relacionam em um processo 

biunívoco de esclarecimento recíproco, ou seja, os princípios mais abertos informam os 

princípios e normas mais densas e vice-versa (2003, p. 1173; 1175). 

Bem próxima à classificação de Canotilho (2003), Fernandes (2010) apresenta as 

seguintes espécies de princípios normativos: a) princípios fundamentais ou estruturantes; b) 

princípios gerais; c) princípios setoriais ou especiais; e d) postulados normativos.  

Em ambas as classificações, os princípios fundamentais ou estruturantes são a espécie 

de destaque, por espelharem as escolhas político-jurídicas do Constituinte que moldam o 

Estado e ditam a forma de organização política da sociedade.  

Na definição de Canotilho, os princípios fundamentais ou estruturantes são 

“constitutivos e indicativos das ideias directivas básicas de toda a ordem constitucional. São, 
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por assim dizer, as traves-mestras jurídico-constitucionais do estatuto jurídico do político” 

(2003, p. 1173). 

Utilizando-se da classificação dos princípios constitucionais apresentada por Canotilho 

(2003), Silva (2005) identifica e relaciona os princípios fundamentais na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 da seguinte forma: 

 

(a) princípios relativos à existência, forma, estrutura e tipo de Estado: República 

Federativa do Brasil, soberania, Estado Democrático de Direito (art. 1º); 

(b) princípios relativos à forma de governo e à organização dos poderes: República e 

separação dos poderes (arts. 1º e 2º) 
(c) princípios relativos à organização da sociedade: princípio da livre organização 

social, princípio de convivência justa e princípio da solidariedade (art. 3º, I); 

(d) princípios relativos ao regime político: princípio da cidadania, princípio da 

dignidade da pessoa, princípio do pluralismo, princípio da soberania popular, 

princípio da representação política e princípio da participação popular direta (art. 1º, 

parágrafo único); 

(e) princípios relativos à prestação positiva do Estado: princípio da independência e 

do desenvolvimento nacional (art. 3º, II), princípio da justiça social (art. 3º, III) e 

princípio da não discriminação (art. 3º, IV); 

(f) princípios relativos à comunidade internacional: da independência nacional, do 

respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, da autodeterminação dos 

povos, da não-intervenção, da igualdade dos Estados, da solução pacífica dos 
conflitos e ao racismo, da cooperação entre os povos e o da integração da América 

Latina (art. 4º). (2005, p. 94-95, destacamos)  

 

Observam-se, a partir desta descrição apresentada por Silva (2005) que, de fato, os 

princípios fundamentais ou estruturantes são as normas-matriz do ordenamento jurídico, pois 

representam os seus fundamentos e objetivos principais, o ponto de partida e chegada. 

Nesta categoria de princípios não se inserem exclusivamente aqueles princípios 

constitucionais politicamente conformadores do Estado, ou seja, os que indicam a forma de 

Estado, forma de Governo, o regime político e a divisão dos Poderes; inserem-se os valores 

fundantes de uma sociedade, que materializam o modo de organização social. São, pois, os 

objetivos fundamentais a serem alcançados, idealizados no texto constitucional: a formação 

de uma sociedade justa, livre e solidária, como assentado no art. 3º, inciso I, da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, e representativos, respectivamente, dos princípios 

da igualdade, liberdade e solidariedade
8
. 

A solidariedade não se trata, somente, de um ideal a ser atingido, mas de normas 

jurídicas com força vinculante. Na condição de princípio fundamental ou estruturante, 

                                                                                                                                                                                              
8 Este tema será abordado de forma mais aprofundada no Capítulo 5, item 5.2. 
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constroem a base normativa do ordenamento jurídico, refletindo-se sobre todas as demais 

normas – sejam elas regras ou princípios, de natureza constitucional ou não. Por isso, são 

concebidos por Silva como as normas-matriz ou normas-síntese do ordenamento jurídico 

(2005, p. 96). 

A solidariedade, antes de ser um princípio, pode ser definida como um comando ético, 

pois visto como uma ação humana tida como correta, que deve ser realizada em decorrência 

da necessidade de consideração e auxílio ao outro.  

Essa consideração pelo outro não se funda apenas na valorização do sentimento de 

respeito e fraternidade, mas também pela compreensão da relação de mútua interdependência 

que se estabelece entre o indivíduo e a sociedade, ou seja, sendo o homem um ser social ele 

depende da sociedade, esta, por sua vez, depende dos indivíduos e da forma que estabelecem 

o convívio entre si para se alcançar o progresso e a harmonia social. 

A introdução da solidariedade no sistema jurídico, na condição de norma jurídica, 

demonstra a comunicação entre o Direito e a Ética e, mais especificamente, a assimilação da 

ética da alteridade pelo Direito, com vistas à construção de um novo modelo de sociedade, 

pautado na justiça e no dever de cuidado e respeito pelo outro. 

O Direito, na concepção de sistema transformador da realidade social, tornou-se o 

meio de introdução deste novo elemento na sociedade: a solidariedade. Para isso, ela foi 

transmutada, de valor a norma constitucional, e devido à sua importância na construção de um 

modelo político-social, condizente com as demandas que apareceram no século XX, esta 

norma recebeu o status de princípio fundamental ou estruturante. 

Isso implica que no momento da interpretação e da aplicação das normas jurídicas 

deve-se considerar a solidariedade como um fim primordial a ser perseguido, conformando 

direitos, deveres, políticas públicas, institutos jurídicos, enfim.  

Com efeito, a aplicação das normas jurídicas deve buscar a satisfação da solidariedade. 

O modo como o Direito se impuser deverá atender a este fim, revelando-se, muitas vezes, 

ainda que de forma tênue ou indireta, como uma ação solidária. 

Em virtude da sua natureza fundamental ou estruturante do ordenamento jurídico, o 

princípio da solidariedade dificilmente terá aplicação afastada, incidindo como mecanismo 

auxiliar de interpretação e aplicação das normas jurídicas – regras e outros princípios, como 

os setoriais, por exemplo. O resultado deverá ser a delimitação e a conformação recíproca dos 
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conteúdos normativos das normas de aplicação concorrente em um caso concreto sem, 

necessariamente, resultar no afastamento de uma ou mais destas normas. 

Em uma relação sistêmica e dinâmica com as demais normas do ordenamento jurídico, 

o conteúdo normativo da solidariedade vai sendo construído de acordo com cada temática e 

situação que se apresenta. Como coloca Canotilho, os outros princípios e regras 

constitucionais, independente da sua natureza, densificam os princípios fundamentais ou 

estruturantes (2003, p. 1174). Assim ocorre com o princípio da solidariedade. Dada a sua 

abstração, a interpretação sistemática e as condições do caso concreto que propiciarão a 

densificação do seu conteúdo normativo, sujeito a variação a cada nova aplicação e hipótese 

de incidência. 

Portanto, a solidariedade incide em todos os ramos do Direito. No Direito Civil, por 

exemplo, se expressa nas obrigações jurídicas afetas às relações familiares; no direito de 

propriedade pela sujeição à função social; nos contratos, pelos princípios da manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro e da função social dos contratos. No Direito Tributário, pelo 

princípio da capacidade contributiva. No Direito Urbanístico, pelo princípio da justa 

repartição de ônus e benefícios da atividade urbanística e por alguns institutos jurídicos, como 

a regularização fundiária e a zona especial de interesse social (ZEIS). No Direito do Trabalho, 

incidindo na relação empregado-empregador, de modo a ajustar as prerrogativas deste, 

evitando-se os excessos e o desrespeito pelo outro. No Direito Previdenciário, pelo princípio 

da contribuição universal e pela assistência aos necessitados. 

A solidariedade surge como uma proposta humanística, que valoriza o corpo social e a 

a interação dos seus membros e, ainda, como uma forma de limitação e conformação da 

liberdade e da igualdade. Denuncia o movimento do Direito em se desprender das suas raízes 

individualistas. Assim, o sujeito, individualmente considerado, deixa de ser único centro da 

construção jurídica, das suas normas, institutos e instrumentos.  

 

No final do século XX, um resgate do teor humanístico oriundo da tomada de 

consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas 

teria sido um elemento importante para pensar de uma nova geração de direitos 
fundamentais, uma terceira geração de direitos (dimensão). Em uma leitura ainda 

mais expandida, enxerga como destinatário todo o gênero humano (presente e 

futuro), como um todo conectado, de modo que se fundamentaria no princípio da 

fraternidade (ou segundo, no da solidariedade). Estaríamos falando, então, de direito 

ao desenvolvimento, direito à paz, direito ao meio ambiente, direito de 

comunicação, no entender de Karel Vasak. (FERNANDES, 2010, p. 237) 
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A solidariedade representa a mudança do foco do Direito – do indivíduo para o 

coletivo. A parte (indivíduo) passa a ser vista a partir do todo (social), resgatando a ideia do 

homem como ser social. Essa perspectiva não anula as conquistas de valorização do sujeito, 

pelo contrário, vem complementá-las e fortalecê-las, pois parte do pressuposto que a 

dimensão social auxilia o desenvolvimento humano, nos seus diversos sentidos.  

Então, para restabelecer um vínculo entre os membros da sociedade, tornou-se 

necessária a introdução de um novo elemento, a solidariedade, com o objetivo de transformar 

a sociedade por meio da reconstrução da teia social. 

A proteção do indivíduo pelo Direito permanece e assim deve ser, mas deixa de ser 

seu principal e quase que exclusivo objeto de atuação, como ocorreu no passado. 

Ost descreve este fenômeno:  

 

A partir do século XVI [...] o indivíduo torna-se no centro do mundo. O sistema 

jurídico não podia ficar à margem desta evolução; também ele irá conhecer a sua 

“revolução copérnica”, que tomará aqui a forma de uma subjectivação cada vez mais 

arrojada. (1995, p. 58). 

 

Esse processo, como relata Ost, levou ao desenlaçar dos fios da solidariedade existente 

nas comunidades da Idade Média. 

Entre o final do século XX e início do século XXI, com o advento do modelo do 

Estado Democrático de Direito, valores antes esquecidos voltam a ser resgatados, no intuito 

de reverter os efeitos negativos da concentração exclusiva no indivíduo. 

Assim, com a inscrição da solidariedade como princípio fundamental, tem-se a 

tentativa de realinhamento dos rumos tomados nos séculos passados, “tensionando a liberdade 

e a igualdade (substancial) no sentido de concretizar a dignidade em (e com) todos os seres 

humanos” (SARLET; FENSTERSEIFER, 2013, p. 116). 

Então, a solidariedade, dada a sua essencialidade e relevância para o corpo social, 

passa a ser princípio constitucional, de natureza fundamental ou estruturante. 

 

2.4 O sentido da solidariedade no campo jurídico 

 

A solidariedade recebeu vários sentidos ao longo dos tempos. De acordo com o 

Dicionário Houaiss significa “cooperação mútua entre duas ou mais pessoas; 



 

40 

 

interdependência entre seres ou pessoas” (2004, p. 689), ou seja, tem o sentido de ajuda, 

auxílio, cooperação. 

Na filosofia grega se aproxima da noção de amizade (philia). Santo Tomás de Aquino 

desenvolveu quatro concepções de amizade: natural, doméstica, civil (ou política) e divina 

(SILVA; NASCIMENTO, 2012, p. 9848). A amizade política estaria voltada para o bem 

comum e para a manutenção da unidade do grupo (comunidade). 

No cristianismo, o termo se relaciona com o mandamento de amor ao próximo 

(caritas), fundado na compreensão de que todos são “irmãos”, pois advindos do mesmo pai 

(Deus). Equivale, então, à ideia de caridade e fraternidade, com conotação moral.  

Moraes relaciona a solidariedade em diversas concepções: 

 

[...] como fato social do qual não podemos nos desprender, pois é parte intrínseca do 

nosso ser no mundo; como a virtude ética de um reconhecer-se no outro (que “faz do 

outro um outro eu próprio”) ainda mais amplo do que a justa conduta exigiria (dar 

ao outro o que é seu); como resultado de uma consciência moral e de boa-fé ou, ao 

contrário de uma associação para delinqüir; como comportamento pragmático para 

evitar perdas pessoais e/ou institucionais. Fato social, virtude, vício, pragmatismo e 

norma jurídica são os diferentes significados do termo. (2012, p. 8) 

 

No campo jurídico, a solidariedade se vinculou ao seu sentido etimológico: advém do 

latim in solidum, solidum (inteiro, pleno, completo). No Direito Romano e, por conseguinte, 

em todos os países do sistema romano-germânico, as obrigações solidárias representavam a 

ligação de duas ou mais pessoas, como credoras ou devedoras do todo.  

A partir da Revolução Francesa, relaciona-se com o ideário da fraternidade, vinculado 

às aspirações de extinção dos privilégios de determinadas classes sociais e de ajuda aos 

necessitados (filantropia). Assim, abre-se a possibilidade da introdução da solidariedade no 

campo jurídico com outro sentido totalmente diverso daquele do Direito da Antiguidade e 

ligado a uma perspectiva humanista. 

Mas, com a instalação do Estado Liberal no período pós-revolucionário, o ideário da 

fraternidade e, consequentemente, uma nova concepção jurídica de solidariedade, restou 

afastada, já que as bases de formação daquele modelo em muito se distanciavam desta 

perspectiva fraternal ou solidarista. A forte reverência ao sujeito, marcante na Modernidade, 

também influenciaram para o afastamento da fraternidade e da solidariedade tanto do Direito 

quanto das relações sociais. 
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Com o declínio do Estado Liberal ressurge o ideário de fraternidade ou solidariedade, 

passando a ser utilizado no campo político e jurídico. Neste momento, o sentido da 

solidariedade se expande, deixando de se vincular às origens do ideário da fraternidade, tal 

como concebido no movimento revolucionário.  

 

Somente no século XIX e início do século XX, quando a industrialização e a 

acumulação capitalista avançam com uma intensidade sem precedentes, e com elas 
as contradições do modelo econômico, a noção bem mais exigente da solidariedade 

social relega a um segundo plano a noção caritativa de fraternidade [da Revolução 

Francesa].  

A essa crise socioeconômica correspondeu uma profunda crise do paradigma 

individualista e formalista da dogmática jurídica (GODOI, 2005, p. 143). 

 

Aqui a solidariedade se aproxima da noção de amizade política, pois tem como sentido 

a ideia de preservação da sociedade, de busca do bem-comum e de cooperação mútua para o 

bem-estar de todos e está intimamente relacionada com a noção de justiça social e de 

igualdade. Nesta perspectiva, volta-se para a reaproximação do Direito e da Ética, em 

contraposição à teoria positivista, já em crise. 

A partir do final do século XIX as bases teóricas do positivismo jurídico passam a 

sofrer críticas, especialmente pelas correntes sociológicas do Direito, entre elas destacam-se a 

Jurisprudência dos Interesses, o Movimento do Direito Livre e o Realismo Jurídico. Todas 

tinham como ponto comum o questionamento do excessivo formalismo do positivismo e a 

defesa do pluralismo jurídico, isto é, a fonte do direito não estaria centrada no Estado. Estas 

correntes apresentavam uma nova forma de compreensão do Direito mais aliada às suas 

finalidades. 

Farias (1998) aponta que entre o final do século XIX e o início do século XX há a 

reformulação do fundamento e do conteúdo do Direito e do Estado. Nele nasce o direito de 

solidariedade, com berço na Europa, que, designa uma conjuntura epistemológica específica 

atrelada ao Direito contemporâneo. 

 

O direito de solidariedade é um paradigma jurídico, ou seja, ele expressa um tipo 

específico de racionalidade jurídica, ele exprime uma forma sui generis de epistéme 

(ciência, saber) sobre o direito. [...] O direito de solidariedade é um conjunto de 

práticas jurídicas vistas como espaço fático, valorativo, normativo e cognitivo, no 

qual procura-se fazer a articulação entre o direito e o social, sem nenhuma relação 

de causalidade ou de reflexo. (FARIAS, 1998, p. 5, destaques no original) 
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O discurso solidarista teve como representantes teóricos, como aponta Farias (1988), 

os pensamentos de Émile Durkheim, Maurice Hauriou, Léon Bourgeois, Eugène Erlich, Léon 

Duguit, Roscoe Pound, Georges Gurvitch, entre outros. 

Porém, no final do século XIX, a solidariedade, no campo jurídico, se concentrou no 

plano teórico. Somente mais tarde, no século XX, que a solidariedade, no campo jurídico, vai 

atingir o seu plano normativo e, portanto, pragmático.  

Coloca Farias (1998) que o discurso
9
 solidarista rompe com os enunciados do Direito 

clássico e do Direito moderno, apresentando uma racionalidade própria. O direito moderno, 

constituído sobre o individualismo, modifica-se, voltando-se ao resgate da sua finalidade de 

promoção da justiça. 

 

O direito de solidariedade não vai buscar sua referência numa “natureza cósmica” – 

como o faz o direito clássico – nem numa “natureza humana” – como pretende o 

direito moderno. O direito de solidariedade se constitui a partir de uma concepção de 

justiça social, na qual o direito é referência à sociedade, ao social. (FARIAS, 1998, 

p. 58) 

 

Este é o fundamento que acarreta a integração da solidariedade no campo político e 

jurídico no Estado Social. Os efeitos negativos da Revolução Industrial e do modelo liberal, 

como a marginalização de determinadas classes sociais, a proliferação de condições humanas 

precárias, a produção das imensas desigualdades sociais, impuseram uma nova atuação 

política e jurídica. A existência de movimentos sociais, principalmente os trabalhistas, foi a 

conjuntura fática que conduziu a transformação do sistema jurídico.  

Neste primeiro momento, a concepção de solidariedade que se predominou foi a 

solidariedade vertical, ou seja, aquela exercida pelo Estado em relação aos necessitados, com 

o objetivo de redução das desigualdades e desenvolvimento da pessoa humana (PIZZOLATO, 

2008, p. 114). Ou, nas palavras de Nabais, significa que “a solidariedade ou a 

responsabilidade que a cada um cabe pela sorte e destino dos demais membros da comunidade 

                                                                                                                                                                                              
9 Farias define “discurso jurídico” como um “conjunto de regras verbais e materiais, determinadas no tempo e no 

espaço, que definem as condições de possibilidade da função enunciativa do direito. As doutrinas jurídicas, as 
normas jurídicas e as decisões judiciais são formas possíveis de revestimento do discurso jurídico, pois este é 

composto por um conjunto de práticas sociais, políticas, econômicas, teóricas, normativas, técnicas e de 

racionalidades. [...] Assim, a noção de discurso jurídico pode assumir o papel de uma espécie de parâmetro de 

distinção entre as diferentes práticas jurídicas. Contudo, ela é sempre um instrumento de análise, no sentido de 

que pode designar a maneira sempre diferenciada segundo a qual as práticas jurídicas são problematizadas num 

certo contexto” (1998, p. 36-37). 
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corre sobretudo pela realização [...] dos direitos sociais a cargo essencialmente do Estado 

social” (2005, p. 114). 

Contudo, é no período pós-guerra que a concepção da solidariedade é ampliada, de 

forma a atingir os indivíduos pela imposição do exercício de deveres solidários e pela 

delimitação dos seus direitos, de matriz fundamental. 

 

Se o século XIX foi, reconhecidamente, o século do triunfo do individualismo, da 

explosão de confiança e orgulho na potência do indivíduo, em sua criatividade 

intelectual e em seu esforço particular, o século XX presenciou o início de um tipo 

completamente novo de relacionamento entre as pessoas, baseado na solidariedade 
social – consequência da reviravolta, na consciência coletiva e na cultura de alguns 

países europeus, decorrentes das trágicas experiências vivenciadas ao longo da 

Segunda Grande Guerra. (MORAES, 2012, p. 1) 

 

O surgimento dos direitos de terceira dimensão é o responsável por esta nova 

compreensão da solidariedade, que impõe o equilíbrio entre direito e dever. Tem-se aqui, em 

contraposição à solidariedade vertical, a solidariedade horizontal, que corresponde àquela 

exercida entre os membros da sociedade, em cooperação, ou, como afirma Pizzolato (2008, p. 

114), em “socorro mútuo”. 

A natureza dos direitos de terceira dimensão e suas características introduzem uma 

conotação mais forte e ampla da solidariedade, ultrapassando os limites diretos e imediatos 

das relações sociais e a “nivelação” da condição humana dos membros de uma determinada 

sociedade. Importa na compreensão da humanidade como objeto alvo da solidariedade, e esta 

não mais atrelada exclusivamente à condição social propriamente dita, mas projetada para a 

complexidade social da contemporaneidade, de forma a incorporar as suas diversas facetas e 

não somente a social. Nesse sentido se dá a presença da solidariedade em situações 

relacionadas à forma de interação entre o ser humano e o meio ambiente. 

Além disso, é a partir da inclusão no quadro de direitos humanos dos direitos de 

terceira dimensão que a solidariedade se fortalece no campo jurídico, assumindo um papel 

fundamental na formação das sociedades contemporâneas, no funcionamento do Estado e na 

aplicação do Direito.  

Acentua Yamashita que o Estado Democrático de Direito, sob a ótica da solidariedade, 

consiste na persecução da justiça e segurança social, esta dividida em bem-estar e assistência 

social (2005, p. 59). 
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Assim, a solidariedade atinge o plano normativo-constitucional, presente em diversas 

Constituições da contemporaneidade, fundindo as suas duas perspectivas: vertical e 

horizontal. Enquanto no Estado Social predominava a solidariedade vertical, no Estado 

Democrático de Direito sobressai a solidariedade horizontal.  

 

A solidariedade vertical se expressa nas formas tradicionais de intervenção e ação do 

Estado social, ou seja, alude à ação direta dos poderes públicos com a intenção de 
reduzir as desigualdades sociais e permitir o pleno desenvolvimento da pessoa 

humana. A solidariedade horizontal, por sua vez, diz respeito a um princípio que 

pode ser deduzido da Constituição [italiana], o de um necessário “socorro mútuo” 

entre os próprios cidadãos, limitando-se o Estado a oferecer-se como fiador externo. 

(PIZZOLATO, 2008, p. 114) 

 

Ainda de acordo com Pizzolato, a solidariedade horizontal pode estar prevista na 

legislação como uma tarefa ou dever, de “caráter apenas premiador (incentivador), ou também 

obrigatório, a cargo diretamente de sujeitos particulares” (2008, p. 114). 

A incapacidade do Estado em garantir, exclusivamente, a justiça social, fez com que a 

solidariedade horizontal fosse introduzida no campo jurídico, isto porque a plena organização 

da sociedade e a manutenção dos laços de interdependência entre os seus membros dependem 

de atuação de cada indivíduo, ou seja, as relações privadas também são responsáveis pela 

conformação social. 

Nesse sentido, afirma Cardoso, “[...] a solidariedade afirma um novo paradigma em 

que não apenas o Estado, mas, sobretudo a sociedade civil estão atrelados ao bem-comum da 

humanidade, cabendo ao direito funcionalizar as ações individuais para o benefício social das 

presentes e futuras gerações” (2011, p. 27). 

Ainda sobre ela, discorre Costa:  

 

[...] o conceito de solidariedade é polissêmico e que em quase todos seus 

significados estão diretamente relacionados ao ser humano. [...] 
A solidariedade, que é um sentimento intrínseco ao humano, tem sido reconhecida 

como uma das grandes forças para a luta por um mundo melhor. (2010, p. 59; 60) 

 

Atualmente, o estímulo ou a imposição da solidariedade pelo Direito possui a 

finalidade de propiciar e garantir a igualdade e a liberdade do outro, que por razões históricas, 

sociais e econômicas se situa à margem da sociedade e das oportunidades que esta oferece. 

Assim, a solidariedade, no sentido jurídico-normativo, tem por objetivo proporcionar a 

dignidade da pessoa humana.  
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A afirmação dos direitos humanos e a sua introdução nas Constituições modernas não 

foram suficientes para garantir a sua plena concretizaçãoa atribuição ao Estado desta 

incumbência também não foi capaz de alcançar níveis satisfatórios de concretização. Ou seja, 

há uma conquista quanto ao reconhecimento cada vez mais ampliado de um quadro de 

direitos humanos fundamentais, mas, por outro lado, uma defasagem quanto à sua efetivação. 

O exercício da solidariedade horizontal vem atuar nesta direção, contribuindo para o aumento 

da efetivação dos direitos humanos fundamentais e do alcance da dignidade a todos os 

membros do corpo social. 

Entretanto, visualiza-se um paradoxo na persecução e alcance de uma sociedade justa 

e solidária: o avanço teórico no sentido de introdução do elemento da solidariedade no 

convívio social é evidente, tanto no plano filosófico quanto jurídico, mas, por outro lado há 

uma enorme dificuldade de se atingir este ideal em razão da conjuntura pós-moderna, que 

revela uma organização social perversa, práticas econômicas ainda extremamente 

desagregadoras e excludentes e um poder sem limites da tecnociência, que aliada aos 

interesses econômicos tem levado a caminhos de grande insegurança e injustiça para a 

humanidade. 

Diante disso, cabe ao Direito buscar, de forma incessante, a projeção de valores éticos 

na sociedade, por intermédio da imposição ou estímulo ao exercício de atos de solidariedade, 

por exemplo, de modo a transformar a realidade social, mas a partir de cada indivíduo e não 

mais como mediadora de uma situação de exclusão e violações constantes para com o outro. 

 

2.5 A dimensão intergeracional da solidariedade  

 

O Direito Ambiental surge como disciplina jurídica após a emergência da temática, 

provocada pelos grandes desastres ambientais ocorridos na segunda metade do século XX.
10

 

                                                                                                                                                                                              
10 Vários desastres ambientais antecederam ao surgimento da temática ambiental e a sua colocação em pauta para 

discussão no âmbito internacional, o que se deu na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, realizada em Estocolmo, no ano de 1972. Dos principais desastres cita-se: 1. O caso Fundição Trail. 

Uma indústria de fundição de cobre e zinco, localizada no Canadá, gerou alta poluição atmosférica, com a 

emissão de dióxido de enxofre, causando chuvas ácidas. Os impactos atingiram o território dos Estados Unidas, 
sendo o caso resolvido por uma instância internacional, em 1941. (DINIZ, 2012). 2. O forte nevoeiro que 

ocorreu em Londres, Inglaterra, no ano de 1952, causado pela queima de combustíveis fósseis. As mortes foram 

em torno de 12.000. 3. O caso de contaminação de mercúrio na baía de Minamata, Japão, em 1956. O 

lançamento de mercúrio no mar, por mais de 20 anos resultou na contaminação de centenas de pessoas e da 

fauna local (COSTA, 2010). 4. O caso dos pesticidas DDT, relatados por Rachel Carson, em sua obra Silent 

Spring (Primavera Silenciosa). A partir da observação do comportamento das aves, a autora descobriu os efeitos 
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Devido às graves proporções dos danos causados por estes eventos, houve mobilização 

política no âmbito internacional para discussão do assunto e percepção do problema por parte 

da sociedade, que iniciou um processo de organização e pressão das entidades públicas.  

O resultado foi a constatação do alto nível de degradação ambiental causado pelo 

modelo de produção e consumo empregado desde a Revolução Industrial, baseado na 

exploração predatória da natureza, que colocava em risco o ser humano e as suas aquisições 

acumuladas ao longo do tempo. Percebeu-se, ainda, a limitação da natureza quanto à 

exploração dos seus recursos naturais e quanto à absorção da poluição gerada. Esta conjuntura 

dá início à chamada crise ecológica. 

As peculiaridades da temática ambiental, aliada à proporção da crise ecológica e da 

percepção da sua amplitude e gravidade, logo fizeram com que esta disciplina jurídica 

alcançasse autonomia. Princípios jurídicos e uma lógica própria validaram este 

reconhecimento.  

A natureza horizontal
11

 do Direito Ambiental fez com que os institutos jurídicos dos 

ramos clássicos do Direito fossem revistos e atualizados para atender o seu objeto. Processo, 

aliás, que ainda vem sendo operado no âmbito da ciência jurídica, tendo em vista a 

abrangência e a complexidade das questões que envolvem a adaptação e a transformação dos 

institutos jurídicos clássicos, bem como da criação de novos institutos e instrumentos 

jurídicos adequados à tutela ambiental.  

A proteção do futuro, fortemente presente no Direito Ambiental, é um dos principais 

pontos que provocou e vem provocando um verdadeiro giro na ciência jurídica, sendo um dos 

responsáveis por este processo de adaptação dos institutos e instrumentos jurídicos. Este 

aspecto da disciplina é perceptível no conteúdo dos seus diversos princípios, em alguns de 

forma mais clara do que em outros. Mas é no princípio da solidariedade intergeracional que a 

proteção do futuro se apresenta de forma mais robusta e nítida, compondo o seu núcleo 

normativo. 

                                                                                                                                                                                              
negativos da utilização deste pesticida (CARSON, 1969). Outros desastres ainda aconteceram depois da 

Conferência de Estocolmo, em 1972, como o caso de vazamento de gás tóxico – isocianato de metilo (MIC) – 
em Bhopal, na Índia, no ano de 1984, com a morte de milhares de pessoas e o acidente nuclear de Chernobyl, na 

Rússia, em 1986, cujos efeitos da radiação lançada no meio ambiente perdura por anos (THOMÉ, 2012). 
11 A disciplina é designada como horizontal ou multidisciplinar porque perpassa pelas outras disciplinas 

jurídicas, utilizando-se dos seus diversos institutos jurídicos para formar o seu conteúdo. A este respeito, 

menciona Milaré: “[...] o Direito Ambiental retira de certas disciplinas tradicionais seus fundamentos, 

princípios e instrumentos, que servem para, presentemente, dar-lhe autonomia” (2007, p. 780). 
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A solidariedade, tal como inicialmente contemplada para inserção no sistema jurídico, 

era concebida na sua dimensão presente, imediata, isto é, a solidariedade que o Direito buscou 

disseminar seria aquela entre os membros de uma determinada sociedade, no momento do seu 

convívio. Há, nesta primeira concepção, uma determinação temporal (o presente) e espacial 

(sociedade determinada).  

Pela previsão do inciso I do art. 3º da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, o Direito objetiva promover a solidariedade social, com a incidência do princípio 

fundamental que se irradia aos vários ramos do direito, atingindo a interpretação e aplicação 

de qualquer norma jurídica. Com isso, há uma certa limitação dos atos individuais pelo 

interesse social. O objetivo é a construção de uma sociedade justa e solidária. A solidariedade 

social, nesta perspectiva inicial, possui o seu espaço de realização reduzido, uma vez que a 

sociedade compreendida como o campo de seu exercício é delimitada pelos territórios dos 

Estados, ou seja, a sociedade é equiparada à nação. A dimensão temporal, do mesmo modo, é 

reduzida, pois a finalidade é alcançar o estado de solidariedade no tempo presente ou em curto 

prazo. 

O Direito Ambiental amplia o aspecto temporal e espacial da solidariedade: no tempo, 

passa a incidir também sobre o futuro, e no espaço, passa a atingir todos os membros da 

sociedade planetária – humanos ou não humanos, como defendem alguns autores.
12

 A 

solidariedade, em termos ambientais, não pode ficar adstrita à sociedade de um determinado 

Estado soberano, formada nos limites do seu território nacional, muito menos a comunidades 

específicas desta sociedade ou classes sociais. A proteção do meio ambiente deve ter como 

beneficiários todos – humanos e não humanos –, independentemente da sua localização 

geográfica ou espécie, pois todos necessitam do equilíbrio ecológico para viver. É condição 

que integra o núcleo mínimo da dignidade, humana ou não humana. E todos incluem os seres 

vivos que ainda estão por vir.  

Portanto, em relação ao seu aspecto temporal, a solidariedade se realiza no âmbito 

intrageracional – entre membros de uma mesma geração – ou intergeracional – entre gerações 

distintas. A solidariedade como objetivo fundamental do Estado Democrático de Direito, 

insculpida na norma constitucional presente no art. 3º, inciso I, da CRFB/88, volta-se, 

                                                                                                                                                                                              
12 É, por exemplo, a posição de Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer, apresentada na obra Direito 

Constitucional Ambiental: constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013. 
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primeiramente, para a realização no seu âmbito intrageracional, isto é, a finalidade é 

estabelecer um laço de solidariedade entre os membros que compõem uma determinada 

sociedade – no caso, a nação brasileira – no tempo presente. 

A sua realização no âmbito intrageracional é o foco imediato e direto deste objetivo 

fundamental do Estado Democrático de Direito no Brasil e o âmbito intergeracional o foco 

mediato. Em razão da ampla incidência dos princípios fundamentais nas diversas 

problemáticas reguladas pelo Direito, os resultados do exercício da solidariedade 

intrageracional acabam se prolongando no tempo, de modo a atingir, de forma indireta, as 

gerações futuras. 

Contudo, somente no Direito Ambiental que a solidariedade se impõe, diretamente, no 

âmbito intergeracional, tornando uma dimensão específica do princípio fundamental ou 

estruturante previsto no art. 3º, inciso I, da CRFB/88. Isto significa que a dimensão 

intergeracional da solidariedade é exclusiva do ramo do Direito Ambiental, pois em nenhum 

outro ramo jurídico ela assume, expressa e diretamente, esta dimensão. 

Deste modo, a dimensão intergeracional da solidariedade se transforma em princípio 

constitucional setorial ou especial na CRFB/88. 

Barroso define os princípios setoriais ou especiais como aqueles princípios que 

“presidem um específico conjunto de normas afetas a determinado tema, capítulo ou título da 

Constituição. Eles se irradiam limitadamente, mas no seu âmbito de atuação são supremos” 

(2013, p. 176). Este autor ainda pontua que os princípios dessa natureza podem ser mero 

detalhamento dos princípios gerais ou autônomos. 

O princípio da solidariedade intergeracional, presente de forma explícita no caput do 

art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, mostra-se como um 

princípio setorial, pois aplicável somente a uma tutela constitucional específica, a do meio 

ambiente. Configura-se, então, como princípio setorial do Direito Ambiental, formador deste 

ramo jurídico. 

Embora não se fale em um princípio da solidariedade intrageracional, na temática 

ambiental a solidariedade se impõe nas duas dimensões – intra e intergeracional. Aliás, o 

contrário seria ilógico e inoperante.  

A dimensão intrageracional da solidariedade em relação à manutenção do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado também é constatada no texto constitucional ao dispor o 
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art. 225, caput, da CRFB/88, expressamente, que o dever de proteção do meio ambiente tem 

como beneficiários as presentes e futuras gerações. 

Entretanto, aqui não é preciso sustentar, necessariamente, a existência de um princípio 

constitucional setorial ou especial, já que a solidariedade, no seu âmbito intrageracional, se 

reflete em todo o ordenamento jurídico, diante da sua natureza de princípio fundamental ou 

estruturante, ou seja, o dever de solidariedade se impõe, neste caso, pela aplicação direta do 

art. 3º, inciso I, da CRFB/88. 

Por outro lado, a solidariedade é algo imanente ao direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, como denota a sua natureza difusa, pois a sua 

concretização se realiza por intermédio de ações ou medidas de caráter solidário, isto é, em 

que considere os direitos e interesses dos outros seres humanos. 

Assim, tem-se que a imposição da solidariedade no campo temporal alargado é uma 

peculiaridade da tutela ambiental. Isso significa que a preservação do meio ambiente deve se 

operar não só em benefício da geração atual, mas para todas aquelas gerações que compõem a 

humanidade e para as demais espécies. 

Portanto, no Direito Ambiental há a ampliação dos campos de exercício da 

solidariedade: na dimensão espacial, atingindo a sociedade global; na dimensão temporal, 

atingindo os futuros membros da sociedade global.  

Porém, a dimensão intergeracional da solidariedade é desafiante porque exige maiores 

esforços institucionais, políticos, jurídicos e sociais voltados para a sua realização, bem como 

a criação e o aprimoramento de instrumentos aptos a viabilizá-la. A indeterminação temporal 

da sua abrangência leva à dificuldade de definição de limites e parâmetros para o seu 

exercício.  

O surgimento dos direitos de terceira dimensão – entre eles, o direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado –, tendo como pano de fundo os atos de barbárie 

da Segunda Guerra Mundial, agregaram uma nova função ao Direito: a prospectiva. O futuro 

deixa de ser algo a ser objeto de controle, conforme os padrões de comportamento definidos 

no passado, para se tornar objeto de proteção, lugar de emancipação do indivíduo e de 

construção de um novo projeto de sociedade. Ou seja, a ideia de controle social como 

manutenção do status quo, com a finalidade de garantir a pacificação e a ordem social, 

representativa da função clássica do Direito – a repressiva – cede lugar à função moderna – a 

promocional –, mas agora em sua vertente prospectiva. 
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[...] a modernidade inaugura uma novidade na forma de se estabelecer as relações 

entre tempo, sociedade e direito. Ao abandonar a normatividade, tradicionalmente, 

ancoradas no passado, essa sociedade abre-se ao futuro. 

No que concerne especificamente ao direito, essa abertura é resultado do surgimento 

das Constituições escritas nos tempos modernos. Livre de interferências externas 

como o direito natural ou justificações metafísicas, a Constituição passa a fundar 

todo o direito, ao assegurar a sua autonomia operacional e ao projetar as 

expectativas normativas para o futuro. (COSTA JÚNIOR, 2012, p. 146) 

 

Nesse contexto, o conceito de Constituição se amplia, para aceitar a representação de 

um projeto de sociedade aberto e plural, ou seja, um projeto a ser construído para e no futuro. 

A criação de um projeto de sociedade a partir da Constituição não impede a sua 

abertura ao novo, pelo contrário, o viabiliza, por ser algo a ser construído de acordo com os 

fins e os ideais que se pretende alcançar, já delineados, em linhas gerais, neste projeto. 

 

É a partir desse cenário que o papel da Constituição e dos direitos fundamentais é o 

de estabelecer vínculos com o futuro, sem, contudo, vinculá-lo. E isso é possível 

porque ao projetar-se para frente, a Constituição assume o risco do dissenso. [...] O 

sentido normativo passa a ser compreendido como um horizonte aberto à 

improbabilidade: uma vez fixados, os direitos fundamentais são projetados em 

direção ao futuro e preparados no futuro para admitirem contínuas determinações 

improváveis. (COSTA JÚNIOR, 2012, p. 159-160) 

 

A definição de uma Constituição Pluridimensional por Sampaio bem ilustra a 

amplitude de significados e funções que incorpora a Constituição na atualidade, marcando o 

Constitucionalismo contemporâneo. 

 

[...] pluridimensionalidade tem a ver com as suas quatro aberturas [constitucionais]: 

a) ao espaço – abrindo ao interior (ordenamento sub ou infraconstitucionais) e ao 

exterior (ordenamentos supraconstitucionais); b) ao tempo – pois é resultado de 

operações pretéritas mas se nutre da esperança dos homens ainda sem rosto que 

ocupam o futuro. É, em outras palavras, um pacto intergeracional ou ecológico; c) 

ao mundo dos sentidos – pois que é aberta a concretização patriótica; e d) aos 
projetos de vida boa – porque define pouco da substância axiológica (núcleo 

constitucional duro), disponibilizando-se a contextualizações e procura do bem 

comum e individual. (2004, p. 54) 

 

A abertura da Constituição é, assim, espacial, temporal, semântica e pluralista. 

Para garantir clareza e normatividade das bases do projeto constitucional de sociedade 

(os fins e os ideais), os princípios são os instrumentos adequados, pois possuem como 

característica estrutural abertura normativa e alta carga axiológica, permitindo vários sentidos 

e redefinições e, ao mesmo tempo, a orientação das ações por normas. Portanto, mostram-se 

como instrumento capaz de assegurar todas estas espécies de abertura do texto constitucional. 
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Essa abertura implica em reconhecer que o Direito da atualidade possui uma função 

prospectiva, a qual pode ser dividida em duas vertentes: 1) a atribuição de proteção do futuro, 

no sentido de se evitar os retrocessos jurídicos e sociais e de garantir a perpetuidade da raça 

humana no Planeta; e 2) a atribuição de implantação de um projeto futuro de sociedade, 

minimamente desenhado no texto constitucional, tendo como eixos básicos a emancipação do 

indivíduo e a melhoria da realidade social. 

Estas duas vertentes da função prospectiva se inter-relacionam e se complementam, 

com o objetivo maior de viabilizar um futuro melhor para os seres humanos. No primeiro 

caso, a função prospectiva possui natureza garantista, na medida em que se volta para a 

proteção do futuro. As conquistas quanto ao reconhecimento e à efetivação de um quadro de 

direitos humanos fundamentais precisam ser mantidas no tempo para impedir que a dignidade 

humana, em algum momento futuro, seja ameaçada. Porém, não significa a imutabilidade do 

que está posto; as formas de se proteger o futuro podem ser modificadas, a partir de novas 

leituras das normas jurídicas e das transformações sociais. 

No segundo caso, a função prospectiva possui natureza programática, pois o Direito se 

torna instrumento de planejamento do futuro, com a atribuição de gerenciar e direcionar a 

construção de um projeto de sociedade. Esse processo é orientado de acordo com os fins e os 

ideais já traçados, considerando-se as múltiplas condições de possibilidades que se pode 

oferecer aos indivíduos e à conformação da realidade social.  

Ambas as vertentes da função prospectiva se relacionam com a função promocional do 

Direito, ou melhor, derivam desta, pois pressupõem uma atuação ativa do Direito no sentido 

de transformar a realidade social, seja com vistas a garantir um estado mínimo de segurança 

no futuro ou com vistas a moldá-lo de acordo com as necessidades e anseios da sociedade.  

Estas vertentes da função promocional afastam-se daquela que se apresentou no 

Estado Social, em que o objetivo era minimizar as mazelas do Estado Liberal, tendo como 

foco o oferecimento de melhores condições de sobrevivência aos indivíduos desfavorecidos. 

Nas vertentes prospectivas da função promocional, a preocupação não é imediatista, com a 

obtenção de resultados em curto prazo; a preocupação é com o futuro, considerado em uma 

extensão de tempo mais longa.  

Então, a função promocional no Estado Democrático de Direito possui características 

distintas daquela do Estado Social; o que as diferem é o seu objeto e tempo de atuação. O seu 

objeto agora é o todo (a sociedade) e não as partes (os indivíduos), pois parte da compreensão 
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da sociedade como um corpo orgânico e coeso, formado por pluralidades que coexistem e se 

entrecruzam. A sua base temporal de atuação foi alargada, do presente para o futuro, de modo 

que as transformações sociais também contemplem os membros da sociedade que ainda estão 

por vir. 

A função prospectiva acarreta uma mudança paradigmática na ciência jurídica Direito 

ao substituir o seu referencial de tempo, exigir uma abertura de sentidos do seu conteúdo e 

garantir a proteção de interesses plurais e dinâmicos. 

O Direito Ambiental evidencia a existência desta função prospectiva no Direito da 

atualidade. Aliás, foi ela uma das responsáveis pela sua introdução no Direito. O seu objeto 

exige o exercício ativo e eficiente da função prospectiva, que especialmente nesta seara 

recebe horizonte de atuação mais longínquo e, diante disso, provoca a reformulação da ciência 

jurídica. 

A assunção da função prospectiva pelo Direito leva à revisão do conceito de segurança 

jurídica. Esta, no modelo positivista, estava centrada no passado, isto é, em condições e 

formas previamente definidas em um momento anterior. A sua fonte era a obediência ao 

conteúdo originário da lei e a perpetuação das decisões judiciais. Como o futuro é aberto, 

indeterminado e imprevisível, a manutenção da segurança jurídica, tal como perseguido pelo 

positivismo jurídico, torna-se inalcançável e inconciliável com o perfil do novo Direito.  

“Existe uma tendência inequívoca de cada vez mais o direito incorporar o futuro como 

fundamento de validade de suas normas, tendência de cada vez mais adotar o futuro como 

critério orientador de decisões judiciais” (RAMOS JÚNIOR, 2012, p. 238). 

Porém, a segurança é algo que está entre os fins primeiros do Direito, na medida em 

que se volta para a ordem, a estabilidade e a proteção das relações humanas. Então a sua 

reformulação passa a ser necessária, afastando-se o atributo da previsibilidade. 

 

[...] a segurança jurídica no século XXI tem um sentido de indeterminação, por mais 

paradoxal que isso possa parecer. O modelo de direito que nasce nesse contexto tem 

também um caráter de fluidez, no sentido de informalidade, dinamismo e capacidade 

de mutação autopoiética. (RAMOS JÚNIOR, 2012, p. 461) 

 

Há, assim, uma tensão entre o modelo jurídico dominante, centrado no passado 

(padrões, decisões e institutos jurídicos) e o modelo jurídico que se pretende implantar e 

operacionalizar a partir do final do século XX, voltado para o futuro. E o passado, aos poucos, 

vai sendo deixado de lado como referencial do Direito para contemplar o futuro. 
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3 A SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL COMO PRINCÍPIO DO DIREITO 

AMBIENTAL 

 

Os efeitos deletérios do intenso processo de exploração da natureza iniciado no 

século XVIII, que teve na Revolução Industrial a sua origem, demoraram a causar 

preocupação ao ser humano. Muitas das transformações no meio ambiente foram desejadas e 

provocadas, mas os seus efeitos não foram bem dimensionados, quando não considerados, 

pois o ser humano visualizava a natureza como uma fonte inesgotável de recursos, à sua 

disposição. 

Quadros de devastação da natureza puderam ser percebidos no passado, mas o ser 

humano não se importava porque acreditava que não iriam lhe afetar e que a natureza seria 

capaz de se recuperar sozinha. Quando afetavam o ser humano, eram casos pontuais, de 

dimensões locais, em que os afetados normalmente eram as pessoas menos favorecidas. 

Assim, o processo exploratório prosseguia incólume. 

Com o avanço da tecnociência, as intervenções na natureza assumiram uma 

proporção vultosa e arriscada, mas era preciso continuar caminhando em direção ao 

“progresso da humanidade”. Diante disso, a devastação e a transformação da natureza foram 

se agravando. O aumento exponencial da população humana
13

 contribuiu – e ainda contribui – 

para o aumento dos efeitos negativos deste processo de exploração. 

No século XX este modelo é colocado em questionamento, pois os seus efeitos não 

se mostravam mais pontuais e de baixa ou média intensidade. Alguns acidentes ambientais 

demonstraram que os efeitos são em cadeia e podem atingir proporções incalculáveis e 

incontroláveis, colocando em risco a própria existência humana e as suas aquisições 

evolutivas. O caso Fundição Trail
14

 mostrou que os danos ambientais ultrapassam fronteiras, 

enquanto o caso conhecido como Smog londrino
15

 mostrou que os prejuízos, muitas vezes, 

                                                                                                                                                                                              
13 Conforme dados da ONU, em 1950 a população mundial era estimada em cerca de 2,6 bilhões de pessoas. Em 

1987 a população mundial atinge 5 bilhões de pessoas e, em 1999, 6 bilhões de pessoas. Hoje atinge mais de 7 
bilhões de pessoas. Fonte: http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-em-acao/a-onu-e-a-populacao-mundial/. 
14 O caso se refere à poluição atmosférica causada por uma indústria de fundição de cobre e zinco, localizada no 

Canadá, atingindo o território dos Estados Unidos, no início da década de 40 (DINIZ, 2012). 
15 Corresponde a um grande nevoeiro causado pela poluição atmosférica das indústrias localizadas em Londres, 

Inglaterra, juntamente com as condições atmosféricas, no ano de 1952. Informação disponível em 

<http://lhys.org/iag/141-smog.pdf>.Acesso em:13 ago. 2013. 

http://www.unfpa.org/public/about/faqs#wpd
http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbillion.htm
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são irreversíveis. A situação denunciada por Rachel Carson, em sua obra Silent Spring
16

, bem 

comprovou que os efeitos são concatenados e que as criações tecnológicas, com vistas à 

maximização do lucro, podem se voltar para o seu criador, pela geração de graves danos à 

saúde humana. 

Isso reflete a ambição do ser humano em se apropriar dos bens naturais. Mas não se 

contentando em somente usar e usufruir estes bens de forma egoística, até a exaustão, o ser 

humano vai mais além, modificando a natureza conforme as suas vontades e à sua semelhança 

(OST, 1995). 

Como pano de fundo se apresenta o modo como o ser humano se relaciona com a 

natureza. Como bem descreve Ost (1995), a natureza foi intensamente apropriada. A visão de 

mundo centrada no ser humano, trazida pelo Renascentismo e Iluminismo, bem como pelo 

pensamento cartesiano, contribuíram para a colocação da natureza como objeto de dominação 

do ser humano, pronta para a satisfação dos seus interesses.  

Os extremismos desta relação foram tão intensos que hoje o ser humano, por 

intermédio da tecnociência que ele mesmo desenvolveu e da qual passou a ser escravo 

(JONAS, 2006), altera a essência, um dos núcleos identificadores dos elementos da natureza – 

a estrutura genética – e, assim, passando para a posição de Criador. 

A evolução da questão ambiental nos diversos espaços – político, jurídico e social – e 

a constatação da insustentabilidade do modelo relacional estabelecido com a natureza 

trouxeram a necessidade de construção de um novo modelo.  

Mas para isso se tornou necessária a construção de bases éticas condizentes com este 

novo modelo, não encontradas na ética tradicional (JONAS, 2006). E, no campo jurídico, o 

Direito teria, entre outras funções, a de induzir a reconstrução da relação ser humano-

natureza, pela imposição de novas formas de utilização dos bens naturais e novos padrões de 

produção, consumo e comportamento. 

Nessa perspectiva, o pós-positivismo vem auxiliar a realização desta tarefa pelo 

Direito, pois viabiliza a introdução de outras referências éticas na sociedade, visando uma 

organização social mais justa e harmônica.  

                                                                                                                                                                                              
16 A obra descreve os efeitos nocivos do uso dos pesticidas DDT no meio ambiente e na saúde humana (DINIZ, 

2012). “Rachel Carson conta em detalhes como os pesticidas, usados em larga escala, fizeram tantas vítimas na 

década de 1960 nos Estados Unidos da América” (COSTA, 2010, p. 35). 
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A solidariedade entre gerações é uma das referências éticas que precisa ser 

introduzida na sociedade contemporânea, principalmente em virtude dos riscos ambientais 

que despontaram no final do século XX e agravados no século XXI. Algumas formulações 

teóricas se voltaram para esta questão, já há algum tempo. 

A percepção da necessidade em se considerar as gerações futuras – a viabilização da 

sua existência e dos seus interesses –, desde a projeção global da problemática ambiental, 

esteve presente. Assim, o Direito Ambiental nasce com esta referência ética: a solidariedade 

intergeracional. 

Como afirma Milaré, a solidariedade é o fundamento do ordenamento social: 

 

[...] a solidariedade humana – entre pessoas e destas para com o Planeta – é uma 

fonte do saber e do agir. O ordenamento da natureza já a previu desde sempre. O 

ordenamento natural e, da mesma forma, o social adotam-na como fundamento. O 

ordenamento jurídico positivo a pressupõe. Por conseguinte, a solidariedade, como 
valor natural cultivado, é fonte para a ética e para o Direito. (2011, p. 1067) 

 

O Direito Ambiental surge como uma forma de regular os efeitos negativos desta 

relação sujeito-objeto, que afeta o próprio ser humano. E este modelo relacional permanece 

ainda vigorante, apesar das tentativas – teóricas e práticas – da sua substituição, interferindo 

na efetividade do Direito Ambiental. A busca por um crescimento sem limites, aspiração que 

há muito guia o caminhar da humanidade, não se concilia com a necessidade e a urgência de 

preservação da natureza. Instala-se uma tensão, formada por estes dois polos, que como 

defende Ost (1995), gera um paradoxo no Direito Ambiental, pois este, na tentativa de 

controlar as ações humanas que afetam o equilíbrio do meio ambiente, acaba cedendo aos 

intentos do crescimento. 

Mas o nascimento do Direito Ambiental representa não somente a necessidade de 

controlar a exploração da natureza.  Ao fundo apresenta a necessidade e o meio de promover a 

revisão da relação ser humano-natureza, reformulando os seus fundamentos e a sua estrutura 

e, assim, introduzindo novos valores éticos. 

A solidariedade é um traço elementar na formação do Direito Ambiental, compondo 

o fundamento dos seus vários princípios e regras. É também um dos pontos centrais da 

temática ambiental, na sua perspectiva filosófica, política e jurídica.  

Analisando o contexto anterior, em que o ser humano considerava – e ainda 

considera – a natureza como objeto, a perspectiva da solidariedade pode ser compreendida 
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como inteiramente antropocêntrica. Entretanto, este quadro vem sendo mudado a partir de 

construções teóricas em sentido contrário e mesmo no âmbito normativo, no qual alguns 

dispositivos legais dão sinais no sentido de uma valorização autônoma da natureza, isto é, 

independentemente das necessidades humanas. 

Ainda assim, a introdução da solidariedade no campo jurídico corresponde a um 

grande avanço da humanidade e, consequentemente, das bases jurídicas, pois significa 

abandonar – ainda que não completamente – a perspectiva individualista que marcou a 

Modernidade e reflete a busca pela reintegração social, através dos laços de cooperação, 

respeito e consideração recíproca. E mais, assume uma perspectiva paradigmática ao repensar 

esta (re)integração em uma dimensão extremamente alargada no tempo, de forma a atingir as 

relações entre as gerações. 

A preocupação com a problemática ambiental passa por esta questão do porvir, em 

proteger o futuro, ou seja, em garantir a manutenção das condições ambientais em estado 

favorável ao ser humano. O seu surgimento se dá no período em que a humanidade volta-se 

para a condição futura dos seres humanos, o que caracteriza e dá início à construção dos 

direitos humanos de terceira dimensão. 

Então, a solidariedade, tanto na dimensão intrageracional quanto intergeracional, está 

fortemente presente no Direito Ambiental, servindo de fundamento para toda a disciplina, 

seus princípios e regras.  

O princípio pode ser constatado nos dois planos jurídicos, interno e externo, sendo 

assim, este Capítulo procurará demonstrar que a solidariedade intergeracional é um princípio 

do Direito Ambiental presente no plano internacional e nacional. E, a partir das várias 

previsões normativas e do modo como elas foram construídas, discutir o seu conteúdo, limites 

e fundamentos.  

A solidariedade intergeracional pode parecer, às vezes, como mero adorno da 

temática ambiental, sem qualquer incidência prática efetiva. Esta impressão é mais clara nos 

diversos documentos jurídicos produzidos no plano internacional (declarações, convenções, 

tratados, protocolos, etc.), pois o discurso solidarista, sobretudo o que se volta para as 

gerações futuras, perpassa a elaboração destes documentos.  

Não obstante as dificuldades práticas da sua aplicação, as discussões em torno do 

princípio da solidariedade intergeracional têm tomado corpo e, influenciado, cada vez mais, o 

aprimoramento do Direito Ambiental, com vistas ao alcance dos seus reais objetivos. 
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3.1 O princípio da solidariedade intergeracional no Direito Internacional 

 

O plano internacional foi o nascedouro do Direito Ambiental. As Conferências 

Internacionais da Organização das Nações Unidas (ONU) representaram o ponto de partida 

para a criação de um ramo jurídico novo, com princípios e finalidades próprias. As 

declarações internacionais, frutos das Conferências da ONU, serviram de base para a 

incorporação da tutela ambiental nas Constituições dos Estados.  

Portanto, foi um processo iniciado no plano externo para, posteriormente, ser 

transportado para o plano interno de vários países. A 1ª Conferência Internacional, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, no 

ano de 1972, deu início a este processo de reprodução da tutela ambiental pelas constituições 

contemporâneas. As constituições promulgadas nos períodos seguintes acabaram inserindo 

em seu texto a referência explícita à proteção do meio ambiente.  

Como afirma Silva, a Conferência de Estocolmo “universalizou o debate acerca da 

degradação ambiental crescente e suas consequências a longo prazo, sendo considerado, por 

isso mesmo, o marco inicial da questão ambiental” (2008, p. 76). 

As declarações internacionais trouxeram as diretrizes da política ambiental a serem 

seguidas pelos Estados, o objeto, a amplitude e os princípios da tutela ambiental. 

Assim, o primeiro corpo de princípios ambientais surge a partir do Direito 

Internacional, que se qualifica por um conjunto que solidifica e dá base à proteção do meio 

ambiente como um todo. Embora, o conteúdo de alguns destes princípios seja marcado pelo 

contexto e pela lógica das articulações no plano internacional, eles formam um conjunto 

inicial e elementar para a formação do microssistema ambiental nos ordenamentos jurídicos 

internos e até para a reformulação de novos princípios. 

A partir da análise dos documentos internacionais, pode-se observar que o princípio 

da solidariedade intergeracional esteve, desde o início, presente no tratamento jurídico da 

temática ambiental. 

A 1ª Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, a Conferência de Estocolmo, 

realizada em 1972, coloca em evidência a crise ecológica e provoca a discussão desta 

problemática em todo o mundo. Além disso, ela dá início ao processo de construção e 

afirmação do Direito Ambiental, como disciplina jurídica, a que foi dado continuidade pelas 

Conferências Internacionais do Meio Ambiente que sobrevieram.  
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Ainda assim, no período que lhe antecede havia uma regulação esparsa e mínima do 

uso de alguns recursos naturais, no âmbito interno e externo. O meio ambiente não era 

compreendido nem regulado na sua inteireza (OST, 1995), o que só veio a acontecer a partir 

de 1972.  

Neste período já se encontra a preocupação em resguardar os interesses das gerações 

futuras, como relata Carvalho (2008, p. 112). A Convenção Internacional para 

Regulamentação da Pesca da Baleia, de 1946, traz no seu preâmbulo: “[...] interesse das 

nações do mundo em salvaguardar, para as futuras gerações, o grande recurso natural 

representado pelas baleias”.  

Em 1972, na Declaração de Estocolmo, a preocupação com as gerações futuras 

aparece novamente, porém de forma mais ampla:  

 

Princípio 1 

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita 

levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e 

melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A este respeito, as 

políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a 

discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação 

estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas. 

Princípio 2 

Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna e 
especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser 

preservados em benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma cuidadosa 

planificação ou ordenamento. 

[...] 

Princípio 5 

Os recursos não renováveis da terra devem empregar-se de forma que se evite o 

perigo de seu futuro esgotamento e se assegure que toda a humanidade compartilhe 

dos benefícios de sua utilização. 

 

O princípio da solidariedade intergeracional pode ser visualizado claramente nos 

Princípios 1, 2 e 5, supracitados.  

Das referências acima se percebe que a perspectiva temporal alargada sempre esteve 

presente no Direito Ambiental, desde a sua formação inicial. Em outras palavras, a 

preocupação em resguardar a integridade do meio ambiente não tinha como finalidade, 

somente, o atendimento de interesses imediatos – intrageracionais. 

Pode-se dizer que esta preocupação com o futuro tem ligação com os seguintes 

pontos: 1) o movimento humanista iniciado a partir do período pós-guerra, que insere na sua 

configuração a preocupação com a condição humana futura; 2) a necessidade de 
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estabelecimento de uma nova ética a orientar as relações humanas; e 3) o panorama de riscos 

e incertezas apresentado na Modernidade, o qual exigiu a ampliação do alvo de proteção 

jurídica. 

 

Os Estados passaram a expressar a preocupação com a perpetuação da humanidade e 

com o bem-estar das futuras gerações após a Segunda Guerra Mundial. Foi somente 

após esse lamentável evento da História Humana, o qual tornou evidente a 

capacidade de o ser humano destruir a vida na face do planeta, que vários tratados 

internacionais, declarações e resoluções da Assembléia Geral da ONU passaram a 

contemplar referências aos ‘interesses’ e ‘direitos’ das futuras gerações como 

princípio inspirador de novos comportamentos e ações humanas. (CARVALHO, 

2008, p. 110) 

 

O surgimento das Nações Unidas está relacionado com a Segunda Guerra Mundial. 

Após o final deste catastrófico evento histórico, algumas potências mundiais resolvem criar 

uma instância internacional com o objetivo de manter a segurança geral e conter possíveis 

conflitos entre países e, assim, evitar novas guerras como as já testemunhadas pela 

humanidade.  

Contudo, a preocupação com os seres humanos futuros não é exclusiva da temática 

ambiental. Aliás, podem-se observar as referências às gerações vindouras no preâmbulo da 

Carta das Nações Unidas de 1945: 

 

Nós, os povos das nações unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do 

flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos 

indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na 

dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das 

mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob 

as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras 

fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social 
e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. 

 

A Segunda Guerra Mundial, em razão do seu alto nível de destruição, trouxe uma 

reformulação político-jurídica, com novas bases fundadas na cooperação e integração 

mundial, coesão e justiça social e na proteção e redistribuição das aquisições evolutivas para 

todos os seres humanos, de hoje e do futuro. Assim, há também o iniciar da reconstrução de 

uma nova ética, que extrapola os limites da proximidade e do imediatismo da ética tradicional 

(JONAS, 2006). 

Essas transformações podem ser percebidas na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, formulada dentro do espírito de indignação e mudança do período pós-
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guerra. Mais do que isso, a Declaração, fruto dos resultados desastrosos da Segunda Guerra, 

representa uma nova etapa de afirmação dos direitos humanos, movida pela aspiração de se 

afastar, em definitivo, os atos de extrema crueldade contra o ser humano, que atentem contra a 

vida, a liberdade, a igualdade e a segurança, como os decorrentes do estado de guerra. 

A proposta humanística universal e atemporal pode ser vista logo no início do seu 

preâmbulo: 

 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, 

da justiça e da paz no mundo,  

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em 

atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um 

mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade 

de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta 
aspiração do homem comum [...]. 

 

Nesta nova fase, busca-se refazer as relações intersubjetivas com um ingrediente 

moral – a solidariedade –, provocando o reconhecimento recíproco entre os indivíduos que 

compõem o corpo social e, assim, saindo da formação social exclusivamente formal. Com 

isso, os vínculos são fortalecidos, permitindo a concertação dos desarranjos sociais e dos seus 

efeitos e, consequentemente, o sucesso de toda a sociedade, agora compreendida e tida como 

um organismo vivo e necessário para os indivíduos. E o fortalecimento dos vínculos se 

estende no tempo, para atingir todos os membros da família humana e não só os membros 

atuais da sociedade. 

Embora se possa verificar a referência, de certo modo, às gerações futuras antes de 

1972, é a partir da Conferência de Estocolmo que a proteção jurídica das gerações futuras, 

principalmente em relação ao meio ambiente, toma força, passando a ser, entre outros, um 

elemento distintivo do Direito Ambiental. Conforme Carvalho, a partir daí “houve 

multiplicação das normas expressando a preocupação com os interesses das futuras gerações” 

(2008, p. 113). 

No Relatório Our Common Future, também conhecido como Relatório Brundtland
17

, 

datado de 1987, a previsão às gerações futuras aparece atrelada à nova concepção de 

desenvolvimento sustentável
18

: “a forma de desenvolvimento que satisfaz as necessidades das 

                                                                                                                                                                                              
17 Esta denominação se dá em virtude do nome da Presidente da Comissão que elaborou o Relatório, 

encomendado pela ONU, a ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. 
18 Sobre esta correlação ver o Capítulo 4, no qual se trata especificamente o tema.  
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gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

próprias necessidades e interesses”. 

O Relatório Brundtland foi encomendado pela ONU, visando à preparação da 2ª 

Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, a Conferência do Rio, de 1992. A sua 

elaboração foi confiada à Comissão Mundial do Ambiente e Desenvolvimento ou Comissão 

Brundtland, tendo como objetivos principais a proposta de estratégias ambientais de longo 

prazo, a ser aplicadas até o ano 2000; a demonstração de que a problemática ambiental está 

relacionada com os diferentes estágios de desenvolvimento econômico e social e requer a 

cooperação entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos; a apresentação de 

maneiras de a comunidade internacional lidar de forma eficiente com as questões ambientais; 

e a definição de uma agenda global ambiental de longo prazo para as próximas décadas. 

Este documento ganhou ampla projeção internacional e permitiu a propagação da 

discussão ambiental, introduziu novos enfoques da temática e “cunhou o conceito de 

desenvolvimento sustentável” (LAGO, 2006, p. 18), o que demonstra a sua importância para o 

Direito Internacional Ambiental. 

A Declaração do Rio, elaborada ao final da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, segue o mesmo caminho da Declaração de 

Estocolmo quanto ao reconhecimento da necessidade de proteção dos interesses das gerações 

futuras e sedimenta a vinculação desta proteção à concepção de desenvolvimento sustentável. 

Assim, a Declaração afirma no Princípio 3: “o direito ao desenvolvimento deve ser exercido 

de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento 

e de meio ambiente das gerações presentes e futuras”. 

Além da Declaração do Rio, esta Conferência resultou na elaboração de importantes 

documentos, como a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), a Agenda 21 e a 

Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas.  

Na Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), em seu preâmbulo, aparece 

mais uma vez, a referências às gerações futuras: “As Partes Contratantes [...] determinadas a 

conservar e utilizar de forma sustentável a diversidade biológica para benefício das gerações 

presentes e futuras [...]”. 

A Agenda 21, também fruto do Rio 92, prevê a sua implementação com vistas a 

assegurar os interesses das gerações futuras.  
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8.7. Os Governos, em cooperação, quando apropriado, com as organizações 

internacionais, devem adotar uma estratégia nacional que tenha como meta o 

desenvolvimento sustentável e apoiada, inter alia, na implementação das decisões 

adotadas na Conferência, particularmente no que diz respeito à Agenda 21. Essa 

estratégia deve ser construída a partir das diferentes políticas e planos econômicos, 

sociais e ambientais adotados no país e em conformidade com eles. A experiência 

adquirida por meio das atividades de planejamento em curso, como os relatórios 

nacionais para a Conferência, as estratégias nacionais de conservação e os planos de 

ação para meio ambiente, deve ser integralmente utilizada e incorporada a uma 

estratégia de desenvolvimento sustentável impulsionada pelo país. Seus objetivos 

devem assegurar um desenvolvimento econômico socialmente responsável e ao 
mesmo tempo proteger as bases de recursos e o meio ambiente, para beneficio das 

gerações futuras. Essa estratégia deve ser desenvolvida com a mais ampla 

participação possível.[...] 

33.3. O crescimento econômico, o desenvolvimento social e a erradicação da 

pobreza são as prioridades principais e absolutas dos países em desenvolvimento e 

são essenciais para alcançar os objetivos nacionais e mundiais de sustentabilidade. 

Tendo em vista os benefícios mundiais que derivarão da implementação da Agenda 

21, considerada em sua totalidade, o oferecimento aos países em desenvolvimento 

de meios eficazes, inter alia, recursos financeiros e tecnologia, sem os quais 

dificilmente poderão cumprir plenamente os seus compromissos, servirá aos 

interesses comuns dos países desenvolvidos e em·desenvolvimento e à humanidade 
em geral, inclusive as gerações futuras. 

33.4. O custo da inação pode superar o custo financeiro da implementação da 

Agenda 21. A inação limitará as opções das gerações futuras. (Destacamos) 

 

Na Convenção-Quadro a referência está no artigo 3º: “As Partes devem proteger o 

sistema climático em benefício das gerações presentes e futuras da humanidade com base na 

eqüidade e em conformidade com suas responsabilidades comuns mas diferenciadas e 

respectivas capacidades. [...]”. 

Passados dez anos, foi realizada, em Joanesburgo, a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável ou Rio+10. A Declaração de Joanesburgo, fruto deste evento, 

apesar de não ser estruturada em princípios, como as declarações das conferências ambientais 

anteriores, apresenta a preocupação com o futuro da humanidade: 

 

1. Nós, representantes dos povos do mundo, reunidos durante a Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, África do Sul, entre 2 e 4 de 
setembro de 2002, reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento 

sustentável. 

2. Assumimos o compromisso de construir uma sociedade global humanitária, 

eqüitativa e solidária, ciente da necessidade de dignidade humana para todos. 

3. No início desta Cúpula, as crianças do mundo nos disseram, numa voz simples 

porém clara, que o futuro pertence a elas e, em conseqüência, instaram todos nós a 

assegurar que, por meio de nossas ações, elas herdarão um mundo livre da 

indignidade e da indecência causadas pela pobreza, pela degradação ambiental e por 

padrões de desenvolvimento insustentáveis. 

4. Como parte de nossa resposta a essas crianças, que representam nosso futuro 

coletivo, todos nós, vindos de todos os cantos do mundo, formados por diferentes 
experiências de vida, estamos unidos e animados por um sentimento profundo de 

que necessitamos criar, com urgência, um mundo novo e mais alegre de esperança. 
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5. Por conseguinte, assumimos a responsabilidade coletiva de fazer avançar e 

fortalecer os pilares interdependentes e que se sustentam mutuamente do 

desenvolvimento sustentável - desenvolvimento econômico, desenvolvimento social 

e proteção ambiental - nos âmbitos local, nacional, regional e global. 

 

E, seguindo a tradição, em 2012, novamente no Rio de Janeiro, foi realizada a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), mais 

conhecida como Rio+20, tendo como objetivo discutir os compromissos declarados e 

assumidos nas Conferências anteriores no tocante à preservação ambiental e fixar novas metas 

para os próximos anos, especialmente sobre as mudanças climáticas. Este evento não 

alcançou os resultados esperados e uma das razões aparentes – mas talvez não real – foi a 

grave crise mundial que assolava vários países, muitos dos quais eram grandes potências 

econômicas. Ao final do Rio+20 foi elaborado um documento intitulado “O futuro que 

queremos” no qual os países reafirmam, de forma genérica, os compromissos firmados 

anteriormente, apresentando princípios, diretrizes e objetivos voltados para a problemática 

ambiental, sem, contudo, apresentar metas, atividades, projetos ou programas concretos.  

É de se destacar que o desenvolvimento sustentável continua sendo o centro das 

discussões e o objetivo principal a ser perseguido, ou melhor, as ações e objetivos traçados 

têm como finalidade o alcance deste modelo de desenvolvimento. A erradicação da pobreza 

também recebe um tratamento destacado no documento, mostrando-se como o objetivo mais 

urgente definido pela ONU. 

O documento faz menção, por diversas vezes, às gerações futuras e, em algumas 

outras, inscreve o termo “solidariedade”, o que demonstra que a solidariedade entre gerações 

vem tomando maior expressividade, como princípio de Direito Ambiental.   

 

1. Nós, chefes de Estado e de Governo e representantes de alto nível, reunidos no 

Rio de Janeiro (Brasil) de 20 a 22 de junho de 2012, com a plena participação da 

sociedade civil, renovamos nosso compromisso em favor do desenvolvimento 

sustentável e da promoção de um futuro sustentável do ponto de vista econômico, 

social e ambiental para nosso planeta e para as presentes e futuras gerações.  

[...] 

39. Reconhecemos que o planeta Terra e seu ecossistema são nossa casa e que a 

“Mãe Terra” é uma expressão comum e muitos países e regiões, e observamos que 
alguns países reconhecem os direitos da natureza no contexto da promoção do 

desenvolvimento sustentável. Estamos convencidos de que, para alcançar um justo 

equilíbrio entre as necessidades econômicas, sociais e ambientais das gerações 

presentes e futuras, é necessário promover a harmonia com a natureza.  

[...] 

50. Destacamos a importância da participação ativa dos jovens nos processos de 

tomada de decisões, dado que as questões de que tratamos afetam profundamente as 

gerações presentes e futuras e as contribuições das crianças e jovens é indispensável 
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para alcançar o desenvolvimento sustentável. Também reconhecemos a necessidade 

de promover o diálogo e a solidariedade entre gerações, tendo em conta seus pontos 

de vista.19 (Tradução nossa) 

 

Em outras partes do documento há referência expressa às gerações futuras, por 

exemplo, nas disposições de temas específicos, como segurança alimentar e agricultura 

sustentável, proteção do sistema climático, manutenção da diversidade biológica e degradação 

ambiental. Portanto, a solidariedade intergeracional perpassa por toda a disciplina de Direito 

Ambiental, atingindo as suas diversas subdivisões e temáticas e representando um dos seus 

principais fundamentos e fins. 

Considerando-se a conceituação atual de meio ambiente, que engloba não só o meio 

natural, mas o meio artificial, cultural e do trabalho
20

, as Declarações internacionais, 

Convenções e Tratados sobre cultura também passam a ser fonte de análise da previsão da 

solidariedade intergeracional no plano internacional.  

Visando demonstrar este fato, cita-se a alusão às gerações futuras na Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural da UNESCO, proclamada em 2002: 

 

Artigo 1 – A diversidade cultural, patrimônio comum da humanidade  
A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se 

manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os 

grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de 

inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão 

                                                                                                                                                                                              
19 “1. Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de alto nivel, habiéndonos reunido en Río 

de Janeiro (Brasil) del 20 al 22 de junio de 2012, con la plena participación de la sociedad civil, renovamos 

nuestro compromiso en favor del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro sostenible desde el punto 

de vista económico, social y ambiental para nuestro planeta y para las generaciones presentes y futuras. 

[...] 
39. Reconocemos que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que “Madre Tierra” es una 

expresión común en muchos países y regiones, y observamos que algunos países reconocen los derechos de la 

naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que, para lograr un 

justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, 

es necesario promover la armonía con la naturaleza. 

[...] 

50. Destacamos la importancia de la participación activa de los jóvenes en los procesos de adopción de 

decisiones, dado que las cuestiones que tratamos afectan profundamente a las generaciones presentes y futuras y 

la contribución de los niños y los jóvenes es indispensable para lograr el desarrollo sostenible. Reconocemos 

también la necesidad de promover el diálogo y la solidaridad entre generaciones teniendo en cuenta sus 

opiniones.” 
20 A conceituação de meio ambiente construída por José Afonso da Silva integra estes elementos: “o meio 

ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 

desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas” (2010, p. 18). O meio ambiente do trabalho é 

tratado por José Afonso da Silva separadamente, que o considera componente do meio ambiente artificial (2010, 

p. 21). Celso Antônio Pacheco Fiorillo, por sua vez, classifica os aspectos do meio ambiente em natural, artificial 

cultural e do trabalho (2013, p. 61).  
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necessária como a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o 

patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em 

beneficio das gerações presentes e futuras. 

 

As manipulações genéticas e outros processos viabilizados pela biotecnologia são 

outras questões que afetam as gerações futuras, pois as ações cometidas no presente podem 

não só alterar consideravelmente o meio ambiente, mas a própria natureza humana. As 

intervenções nos dados genéticos humanos podem interferir na identidade genética das 

gerações futuras, causando distorções não naturais em sua estrutura genética e, 

consequentemente, na formação física e intelectual dos seres humanos futuros. Por tais razões, 

a solidariedade intergeracional é um princípio que deve estar presente na Bioética e no 

Biodireito.  

Nesse sentido, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, da 

UNESCO, de 2005, em seu art. 16, trata expressamente sobre a proteção das gerações futuras, 

dispondo nos seguintes termos: “as repercussões das ciências da vida sobre as gerações 

futuras, nomeadamente sobre a sua constituição genética, devem ser adequadamente tomadas 

em consideração”. 

Após toda esta exposição e análise dos documentos internacionais, extrai-se a longa 

lista de referência às gerações futuras ou terminologia similar, fato que demonstra o aspecto 

prospectivo do Direito Internacional Ambiental. As conferências internacionais do meio 

ambiente foram decisivas para esse processo, pois reafirmaram, a cada novo evento, o 

compromisso das gerações presentes com as gerações futuras e, assim, solidificando o 

princípio da solidariedade intergeracional e estimulando a produção de teorias – jurídicas e 

não jurídicas – a respeito da justiça entre gerações. 

Diante de todas essas referências à proteção das gerações futuras, explícitas e 

implicitamente, não há como deixar de afirmar que o princípio da solidariedade 

intergeracional – ou equidade intergeracional – se consubstancia como um princípio do 

Direito Internacional Ambiental. E, pelas datas dos documentos internacionais e evolução do 

seu conteúdo, também se pode afirmar que o princípio da solidariedade intergeracional tem 

origem no direito externo e que somente após o processo de construção e discussão da 

temática ambiental na esfera política e jurídica no plano internacional que os Estados 

incluíram, em seus textos constitucionais, a tutela ambiental, transportando o conjunto de 

princípios construídos naquele plano, principalmente no momento inicial deste processo: a 

Declaração de Estocolmo e a divulgação do Relatório Brundtland. 
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A introdução da solidariedade no campo jurídico, como desenvolvido no Capítulo 2, 

representa um novo período do Direito, que conduz a reformulação das suas bases, funções e 

forma de atuação. Como afirma Farias (1998), corresponde a um discurso jurídico próprio, 

denominado de solidarista, que se operacionaliza por meio de uma racionalidade própria, 

diferente daquela dominante no início da Modernidade.  

 

O princípio jurídico da solidariedade representa novo paradigma no Direito 

Internacional e doméstico, prenunciando o início de relevantes modificações nas 

estruturas jurídicas tradicionais. 

[...] o valor da solidariedade permeia o projeto de uma nova sociedade mundial, 
guiada por um referencial ético e princípio inspirador que deve pautar as relações 

que tenham por objeto a proteção do ambiente, a promoção do desenvolvimento e o 

respeito pelos direitos humanos numa atmosfera democrática, pacífica e justa. 

(CARVALHO, 2008, p. 54; 57) 

 

A modelação dos direitos de terceira dimensão enfatiza a ascensão do discurso 

solidarista, embora já se possa constatar seus traços antes disto, como demonstra Farias 

(1998), expondo, inclusive, teorias sociológicas e jurídicas que iniciaram a construção deste 

discurso. 

E o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um dos direitos de 

terceira dimensão em que talvez seja mais perceptível o discurso solidarista, pois a o exercício 

da solidariedade é o pressuposto básico para a sua efetivação.  

Como o Direito Ambiental abriga e viabiliza este direito fundamental, a 

solidariedade permeia toda a sua disciplina, sendo verdadeiramente uma de suas bases.  

A solidariedade que aparece no Direito Ambiental é uma solidariedade ampla, indo 

mais além da conotação social e temporal reduzida. Ela se realiza e se impõe em relação às 

gerações presentes e futuras; aos membros de uma nação determinada e aos membros da 

comunidade planetária; aos seres humanos e, ainda que de forma tênue e indireta, aos seres 

não humanos. Além do mais, a solidariedade ambiental se projeta para todos os componentes 

do meio ambiente, isto é, todos os seus elementos e atributos são objetos desta espécie de 

solidariedade.  

Mas é possível traçar um panorama diferenciado quanto às características da 

apresentação da solidariedade intergeracional nos dois planos jurídicos ambientais, o externo 

e o interno. 
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No Direito Internacional Ambiental, a previsão das gerações futuras como alvo de 

proteção é mais evidente e constante, como se pode observar da referência explícita em várias 

declarações, tratados e convenções internacionais. 

No âmbito interno – tomando-se como parâmetro exclusivamente o Brasil –, embora 

haja esta referência de forma explícita, ela não assume a mesma expressividade perceptível no 

âmbito internacional, isto porque os documentos internacionais apresentam, de forma mais 

evidente, a proteção humana futura e as suas delimitações.  

Nas constituições esta proteção aparece normalmente de forma genérica, sem 

indicação de obrigações específicas ou maiores detalhamentos da responsabilidade das 

gerações presentes e dos mecanismos – processuais e institucionais – de viabilizar esta 

proteção. 

O ápice da proteção das gerações futuras, no plano internacional, ocorre com a 

edição da Declaração de Responsabilidades das Gerações Presentes para com as Gerações 

Futuras, da UNESCO, em 1997, pois é o único documento internacional que trata 

exclusivamente da proteção jurídica das gerações futuras. Embora seja uma norma não 

cogente ou de soft law, isto é, não possui força impositiva, ela apresenta deveres dirigidos à 

presente geração, de forma clara e discriminada, bem como os objetivos e fundamentos da 

proteção das gerações futuras.  

O primeiro artigo estabelece a responsabilidade das gerações presentes em assegurar 

que as necessidades e interesses das gerações futuras sejam inteiramente salvaguardados. 

Diante disso, afirma que não pode haver a geração de danos irreversíveis pela atividade 

humana; alterações prejudiciais no meio ambiente; produção de poluição em níveis que 

afetam a saúde ou a existência das gerações futuras; e que os recursos naturais devem ser 

utilizados de forma sustentável, preservando a qualidade e integridade do meio ambiente. 

Portanto, a Declaração consagra uma divisão equânime dos bens naturais entre as gerações 

humanas.  

E afirma que a proteção das gerações futuras se trata de uma missão ética, a ser 

cumprida pelo Estado, instituições internacionais, instituições não governamentais e por toda 

a coletividade. 

Logo no preâmbulo, a Declaração coloca que a solidariedade intergeracional tem 

como fim último a perpetuação da humanidade, cuja existência se encontra em situação de 

risco e propõe o aumento da cooperação internacional, visando assegurar as necessidades e 
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interesses das futuras gerações. E relaciona como grandes problemas para as presentes e 

futuras gerações a pobreza, o desemprego, o subdesenvolvimento material e tecnológico, a 

desigualdade, a discriminação e as ameaças ao meio ambiente. 

Importante também salientar que esta Declaração de Responsabilidades não trata 

somente dos deveres ambientais; ultrapassa esta temática para atingir uma variedade de 

questões que podem afetar as gerações futuras.  

Por exemplo, no artigo 6 estabelece o dever de proteção do genoma humano e da 

biodiversidade, sobretudo face ao progresso científico e tecnológico. E no artigo 9, coloca o 

dever de garantir a paz e a segurança para as gerações futuras, de modo que elas não sejam 

surpreendidas com os conflitos armados e outras formas de agressão. Este dever é posto como 

um reflexo ao respeito das normas de Direito Internacional, dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais. 

A Declaração reconhece como patrimônio comum da humanidade o Planeta Terra e 

os bens culturais que representam a diversidade humana, materiais ou imateriais. 

Por fim, a Declaração aponta a educação como um importante instrumento para 

implementação dos deveres da geração presente.  

Portanto, é na Declaração de Responsabilidades das Gerações Presentes para com as 

Gerações Futuras que a solidariedade intergeracional ganha maior exatidão e amplitude e a 

partir das suas claras disposições normativas se define a natureza das obrigações que se 

impõem à geração presente e fortalece a proteção das gerações futuras. 

 

3.2 O princípio da solidariedade intergeracional no Direito brasileiro 

 

As constituições que nasceram após a Conferência de Estocolmo (1972) foram 

influenciadas pelo resultado das suas discussões e pelo conteúdo da sua Declaração. Nesta 

época, a questão ambiental estava em evidência e a reunião da comunidade internacional 

acabou reforçando e projetando a preocupação com a temática ambiental. Inevitavelmente, as 

constituições que vieram em seguida acabaram por tratar da questão ambiental em seus textos 

normativos e, algumas, prevendo expressamente as gerações futuras como alvo de proteção 

jurídica. 

A este respeito afirma Sampaio que “as Constituições, como selo do pacto entre as 

gerações, haveriam de incorporar em seu texto tal princípio [solidariedade intergeracional]” 
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(2003, p. 57), alguns de forma indireta, outros direta. Como exemplo dos que incorporam a 

solidariedade entre gerações de forma explícita nos textos constitucionais, Sampaio (2003) 

cita a África do Sul, Argentina, Cuba, Noruega. Apresenta, ainda, que vários países incluíram 

a solidariedade intergeracional na definição de desenvolvimento sustentável ou expressão 

equivalente, como Espanha, Portugal, Guatemala.  

A Constituição de 1988, promulgada após a Conferência de 1972, seguindo a mesma 

linha, incorporou em seu texto normativo a temática ambiental, seguindo as diretrizes e os 

princípios apresentados na Declaração de Estocolmo e espelhando-se em algumas 

constituições estrangeiras. A Constituição Portuguesa de 1976, por exemplo, influenciou 

fortemente o conteúdo e modelo da Constituição Brasileira de 1988. 

Assim, a Constituição Brasileira designou um Capítulo exclusivo para o tratamento 

da tutela do meio ambiente, com o delineamento de normas jurídicas de relevante conteúdo e 

amplo alcance. 

Mas é importante destacar que a Conferência de Estocolmo não foi o único fator a 

acarretar a previsão da temática ambiental nos ordenamentos jurídicos internos. Vários fatores 

influenciaram a ocorrência deste fato. Aliás, a construção do Direito Ambiental no plano 

interno de diversos países do mundo reflete o desenrolar de um processo gradual e global 

sobre o tema, culminando no nascimento de um ramo jurídico específico, com objeto e lógica 

própria.  

Varella relaciona os diversos fatores que influenciaram a grande repercussão da 

temática ambiental em todo o mundo e, em razão disto, o nascimento do Direito Ambiental: 

 

Entre os fatores que contribuíram à formação e ao fortalecimento do Direito do 

Meio Ambiente, encontramos: as altas taxas de crescimento da população mundial, 

consequentemente, a melhoria das condições sanitárias; o desenvolvimento das 
ciências médicas, após a Segunda Guerra Mundial; o uso maciço dos recursos 

ambientais, causa da destruição de vários ecossistemas em todo o mundo, mas, 

principalmente, nos países do Norte; os primeiros grandes acidentes de efeitos 

imediatos, com a destruição em larga escala da natureza; a chegada do homem à 

Lua, quando a humanidade pôde ver a Terra como estrutura frágil a partir de um 

ponto de observação externo; os modelos de simulação de impacto, que trouxeram a 

visão catastrófica do futuro da humanidade, anunciando o esgotamento de certos 

recursos biológicos e energéticos para o fim do século ou para um futuro não muito 

longínquo, entre outros. (2009, p. 8) 

 

A divulgação do Relatório “Limites do Crescimento”, pelo Clube de Roma, em 1972, 

também influenciou a propagação da discussão ambiental, tendo em vista a sua previsão nada 

otimista do caminho traçado pela humanidade. De acordo com o Relatório, a busca do 
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“progresso”, nos moldes como apresentado até então estaria levando a humanidade à sua 

autodestruição, pois conduziria à escassez dos recursos naturais e ao alcance de altos índices 

de poluição.  

Relata Varella (2009) que os países do Sul tinham uma certa resistência com a 

realização da Conferência de Estocolmo, pois acreditavam que a pretexto da discussão dos 

problemas ambientais estampados nas últimas décadas, os países do Norte queriam impor-

lhes restrições que acabariam por inviabilizar ou prejudicar o desenvolvimento destes países, 

em benefício dos países já desenvolvidos. Contudo, os resultados desta Conferência, 

juntamente com outros fatores, fizeram com que os países do Sul viessem, gradativamente, a 

“aceitar o Direito do Meio Ambiente” (VARELLA, 2009, p. 13). 

Entre os diversos fatores, destacam-se a proporção dos graves acidentes ambientais 

testemunhados nas décadas de 60 e 70 e a propagação da discussão ambiental no meio social, 

que levou à criação de inúmeras organizações não governamentais envolvidas com a temática 

ambiental e o conhecimento dos problemas desta natureza pela sociedade, gerando uma 

pressão sobre as instituições políticas no sentido de adotarem medidas e providências a fim de 

evitar o agravamento dos problemas ambientais e instalar um quadro de controle.   

 

Foi somente com a expansão da consciência ambientalista, oriunda da sociedade 
civil organizada, que os Estados do Sul começam a preocupar-se com a proteção da 

natureza. A partir do final dos anos 70 e, sobretudo, nos anos 80, os Estados do Sul, 

como o Brasil, o México e a Índia, começam a conhecer forte pressão interna a favor 

da aprovação de leis mais rigorosas no que diz respeito à proteção da natureza. 

(VARELLA, 2009, p. 14) 

 

Todavia, antes da Constituição de 1988 o ordenamento jurídico brasileiro dispunha 

de legislação ambiental alinhada com os princípios e objetivos apresentados na Declaração de 

Estocolmo: a Lei nº 6.938, de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Este diploma legal marca o início da formação do Direito Ambiental no Brasil. 

Nas décadas de 60 e 70, a problemática ambiental vem à tona, demonstrando toda a 

sua complexidade, gravidade e amplitude. A origem foi os grandes acidentes ambientais deste 

período e os altos níveis de poluição e degradação ambiental causados pelo modelo de 

produção industrial. Com a Conferência de Estocolmo, ela assume repercussão política e 

jurídica, em nível global. 
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Somente na década de 1970, com o forte impacto da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente, realizada em 1972, é que se deu início à construção de uma 

legislação mais efetiva. Não havia até então uma política ambiental nacional, mas 

apenas ações isoladas e específicas. Não havia uma ação coordenada pelo governo 

ou por entidade responsável pela gestão ambiental Havia, sim, uma legislação 

esparsa e assistemática. (SIRVINSKAS, 2013, p. 866-867) 

 

Antes disso a questão era tratada, nos diversos ordenamentos jurídicos, inclusive o 

brasileiro, de forma fragmentada, com a finalidade de regular o uso e a exploração dos 

recursos naturais. Então, a tutela era dividida por cada microbem ambiental: água, fauna, 

flora, etc. Como exemplo, têm-se o Código de Águas (Decreto nº 24.643/34); o Código de 

Minas (Decreto-Lei nº 227/67); o Código Florestal (Lei nº 4.771/65); Código de Pesca 

(Decreto-Lei nº 221/67); e a Lei nº 5.197/67, que dispõe sobre a proteção à fauna. 

 

[...] nos primeiros tempos da proteção da natureza, o legislador se preocupava 

exclusivamente com tal espécie ou tal espaço, beneficiando dos favores do público 

(critérios simultaneamente antropocêntrico, local e particular), chegámos hoje à 

proteção de objetos infinitamente mais absctratos e mais conglobantes, como o 
clima ou a biodiversidade. (OST, 1995, p. 112) 

 

Nesse período, embora já se possa constatar a existência de um Direito Ambiental, a 

sua estruturação e conteúdo deflagram a lógica de apropriação que marcou a relação ser 

humano-natureza na Modernidade (OST, 1995). O objetivo principal da criação de tais 

legislações é regular a forma de ocupação e exploração da natureza, mas não com o propósito 

de proteger a natureza em si, mas de controlar as intervenções humanas, de modo que não 

afetem os outros seres humanos – especialmente aqueles próximos a estas ações –, como a 

geração de poluição, por exemplo. Ou seja, o que se pretende é regular a forma de apropriação 

da natureza, suas condições e limites.  

A deflagração da crise ambiental, em grande parte provocada pela tecnociência e 

pelo modelo econômico, trouxe a mudança de compreensão do meio ambiente, trazendo, 

como consequência, a reformulação do seu tratamento jurídico. Então o meio ambiente passa 

a ser compreendido em sua inteireza e, assim, torna-se bem jurídico, o macrobem ambiental. 

O tratamento jurídico da questão ambiental passa a ser amplo, partindo da compreensão da 

forma de sua organização em processos sistêmicos, da solidariedade que liga cada ser vivo e 

da conexão de todos os elementos que integram o meio ambiente. Assim, o Direito Ambiental 

encerra a sua fase fragmentária e puramente regulatória e inicia a fase holística, promocional e 

prospectiva.  
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Nesta segunda fase, surge no Brasil a formação de um aparato institucional próprio 

para lidar com a questão ambiental, ramificado em diversos órgãos e entidades com 

finalidades específicas, de acordo com as várias temáticas ambientais. Esta situação pode ser 

verificada pela análise da Lei nº 6.938/81, ao criar uma estrutura institucional hierarquizada 

para a gestão do meio ambiente, o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).  

A Lei nº 6.938/81 marca o início da fase holística do Direito Ambiental no Brasil. 

Muitas das suas disposições normativas demonstram o tratamento amplo e sistematizado da 

temática ambiental, sendo a definição de meio ambiente, apresentada em seu art. 3º, inciso I, 

uma delas
21

. 

A Constituição de 1988 vem reafirmar e reforçar o novo tratamento da temática 

ambiental trazido pela Lei nº 6.938/81 e conceder status constitucional à matéria. Com a 

destinação de um capítulo específico para o meio ambiente na Constituição de 1988, a 

importância deste tema se torna evidente. Os princípios jurídicos, as diretrizes e os 

fundamentos para o tratamento da matéria ficam delineados no texto constitucional, 

permitindo a formação de um ramo jurídico próprio. O meio ambiente passa a ser 

compreendido a partir da essencialidade da manutenção dos seus processos ecológicos e não 

como objeto a ser apoderado, dominado e transformado, a partir da lógica da apropriação. 

Além disso, a Constituição de 1988 é inédita neste aspecto, pois nenhuma das 

Constituições brasileiras trouxe o tratamento da matéria de forma sistematizada e abrangente. 

A previsão do tema nas constituições anteriores era pontual e não apresentava o 

disciplinamento da questão em sua completude, a partir de uma perspectiva integrada dos 

diversos elementos do meio ambiente, nem mesmo o objetivo da proteção da integridade e 

qualidade deste macrobem. 

A normatização constitucional se dava, basicamente, no âmbito da repartição de 

competências administrativas e legislativas quanto à regulação do uso e exploração de 

determinados recursos naturais e do exercício de determinadas atividades – mineração e 

pesca, por exemplo – e, ainda, quanto à titularidade do domínio dos bens ambientais. De 

acordo com Milaré, a expressão “meio ambiente” não foi sequer citada nos textos 

constitucionais anteriores (2011, p. 183). 

                                                                                                                                                                                              
21 A redação do inciso I do art. 3º da Lei nº 6.938/81 é a seguinte: 

“Art. 3º Para os fins desta Lei entende-se por: 

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 

que permite, rege e abriga a vida em todas as suas formas.” 
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Ost explica que a emergência do Direito Ambiental está relacionada a dois fatores: “a 

mutação das funções atribuídas ao Estado, por um lado, a constituição da questão econômica 

como problema sociopolítico, por outro” (1995, p. 119). 

 

Foi no imediato pós-guerra que os Estados ocidentais desenvolvidos estimularam 

uma mutação muito importante, uma vez que às suas funções clássicas de Estado de 

direito (que são também as do Estado policiador) se sobrepuseram as novas missões 

do Estado intervencionista, que foi possível qualificar, à escolha, de Estado-

providência (Welfare State), Estado compensador, Estado incitador, Estado 

propulsivo ... (OST, 1995, p. 119-120) 

 

Este fenômeno jurídico-político, em que o Estado passa a ter novas missões, 

conforme Ost (1995), é o mesmo relatado por Bobbio e discutido no Capítulo 2 deste 

trabalho. Este fenômeno representa a assunção de uma nova função pelo Direito, a função 

promocional, que passa a ser desempenhada por intermédio da atuação do Estado, ou melhor, 

pela sua aplicação das normas jurídicas que denotam esta função promocional.  

Por outro lado, além de trazer um novo paradigma jurídico, a problemática ambiental 

exige também a criação de um novo paradigma ético, pois a efetivação da proteção do meio 

ambiente requer a reformulação das relações humanas e da relação ser humano - natureza.  

A partir de então, começa a ser reformulada a relação ser humano-natureza. Como 

expõe Ost (1995), surgem perspectivas teóricas em que a natureza deixa de ser objeto para se 

tornar sujeito, que formam o movimento denominado deep ecology ou ecologia radical. No 

Brasil, a expressão usual para esta referência é o biocentrismo.  

Como ponto em comum, tais teorias partem da compreensão de que os seres 

humanos estão inseridos na natureza e são dela dependente e, ainda, do reconhecimento de 

valor intrínseco a cada elemento que compõe a natureza (OST, 1995).  

Outras propostas são apresentadas, como a concepção da relação ser humano-

natureza como um projeto a ser construído pelo ser humano de forma dialética (OST, 1995). 

Porém, o processo de reformulação da relação ser humano-natureza não chegou ao 

fim. Há, ainda, uma forte tensão no sentido de se manter o modelo relacional clássico, que 

legitima a apropriação da natureza e, em certa medida, os seus efeitos. O estilo de vida do ser 

humano moderno, o modelo econômico atual – capitalismo – e o próprio Direito foram 

construídos a partir desta lógica. Nesse sentido, Ost (1995) coloca que a noção de propriedade 

e o seu regime jurídico foi concebido a partir da lógica da apropriação da natureza.  
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Esta lógica de apropriação da natureza permanece presente no Direito, ora numa 

perspectiva de um antropocentrismo mitigado, ora tradicional, pelos resquícios da legislação 

antiga. Mesmo no Direito Ambiental há uma variação dos fundamentos jurídicos da tutela do 

meio ambiente, que vão desde o antropocentrismo, na vertente mitigada, ao biocentrismo. 

O mesmo ocorre no plano internacional, como afirma Varella: 

 

O fundamento lógico da formação jurídica também não é constante. Ora se protege a 

natureza pelo seu valor intrínseco, independente da sua utilidade para o homem, ora 

se protege a natureza por ser algo necessário para a continuidade ou melhoria da 

vida humana. Em outras palavras, o Direito Internacional Ambiental não é nem 
totalmente antropocêntrico, nem totalmente biocêntrico. (2009, p. 10) 

 

No plano internacional esta variação é ainda mais perceptível, em virtude dos 

diferentes conteúdos apresentados pelos documentos de Direito Internacional. A forma de 

construção destes documentos jurídicos, com a participação de diferentes atores, órgãos e 

instâncias da comunidade internacional, bem como a multiplicidade de interesses envolvidos, 

variáveis também quanto ao tema, são obstáculos para a uniformização dos fundamentos e 

diretrizes jurídicas. 

Muitas são as dificuldades em se desatar desta lógica de apropriação, que concebe a 

natureza como objeto, pois a cultura moderna e a forma atual de organização da sociedade 

também reafirmam esta posição. Diante disso, romper esta lógica, com vistas a iniciar um 

novo paradigma ético e jurídico que compreenda a natureza sob outra perspectiva, mostra-se 

um desafio quase inalcançável, que requer um longo prazo para sua total superação. 

Por estas mesmas razões, o Direito Ambiental é adjetivado como simbólico, já que 

não resolve a crise ambiental em definitivo. A sua atuação incide de forma superficial na 

problemática apresentada por esta crise, sem atingir as suas causas centrais e interromper os 

seus efeitos. Então, cria-se uma falsa sensação de controle do problema. 

Mas retornando à solidariedade intergeracional, cabe analisar as bases jurídicas para 

a sua afirmação no plano interno. Sobre a questão não há maiores dúvidas, uma vez que no 

caput do art. 225 da CRFB/88 ficou delimitado que o alvo da tutela ambiental alcança as 

gerações futuras.  

Assim, a Constituição brasileira de 1988 deixou expresso o princípio da 

solidariedade intergeracional como componente do Direito Ambiental.  
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O princípio também recebe outra nomenclatura, a de princípio da equidade 

intergeracional, cuja denominação é conferida por Weiss (1992), por exemplo. 

Milaré assim apresenta a definição deste princípio: 

 

Este princípio busca assegurar a solidariedade da presente geração em relação às 

futuras, para que também estas possam usufruir, de forma sustentável dos recursos 

naturais. E assim sucessivamente, enquanto a família humana e o planeta Terra 

puderem coexistir pacificamente. (2011, p. 1066) 

 

Em linhas gerais, o princípio expressa o dever de solidariedade das gerações 

presentes para com as gerações futuras, ou seja, a imposição de um agir solidário em relação 

às próximas gerações quanto à utilização de recursos ambientais e à manipulação do meio 

ambiente. Sob outro ângulo, significa que a proteção e preservação do meio ambiente também 

são voltadas para as gerações futuras, ou melhor, para garantir as suas necessidades e 

interesses. 

Canotilho detalha os campos de exercício desta solidariedade intergeracional: 

 

Os interesses destas gerações [futuras] são particularmente evidenciáveis em três 

campos problemáticos: (i) o campo das alterações irreversíveis dos ecossistemas 

terrestres em consequência dos efeitos cumulativos das actividades humanas (quer 

no plano espacial, quer no plano temporal); (ii) o campo do esgotamento dos 

recursos, derivado de um aproveitamento não racional e da indiferença 

relativamente à capacidade de renovação e da estabilidade ecológica; (iii) o campo 

dos riscos duradouros. (2012, p. 15) 

 

Discorrendo sobre o princípio, Sampaio apresenta os seus fundamentos: 

 

As presentes gerações não podem deixar para as futuras gerações uma herança de 

déficits ambientais ou do estoque de recursos e benefícios inferiores aos que 

receberam das gerações passadas. Esse é um princípio de justiça ou equidade que 

nos obriga a simular um diálogo com nossos filhos e netos na hora de tomar uma 

decisão que lhes possa prejudicar seriamente. (2003, p. 53)  

 

Thomé expõe outro fundamento: 

 

[o princípio da solidariedade intergeracional] pressupõe a ampliação do conceito de 

‘proteção da vida’ como base para a garantia de novos direitos. Nesse contexto, a 
norma constitucional não está a proteger apenas a vida atual, nem somente a vida 

humana, mas sim os direitos das presentes e vindouras gerações e todas as espécies 

vivas no planeta. (2012, p. 64-65) 
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O exercício da solidariedade intergeracional possui vários fundamentos, sendo a 

justiça um deles, como cita Sampaio (2003). A proteção da vida também, como discorre 

Thomé (2012). Outro é o reconhecimento do meio ambiente como patrimônio da humanidade, 

o que pressupõe a sua transferência às gerações futuras, em “boas” condições e a incumbência 

de sua gestão às presentes gerações. Weiss (1992), Carvalho (2008) e Ost (1995) 

compartilham deste entendimento, porém, com algumas variações teóricas.  

Este fundamento, aliás, é o que se aplica à dimensão cultural do meio ambiente. Ou 

seja, a exigência de conservação dos bens culturais para as gerações futuras se baseia na 

concepção de que tais bens compõem o acervo do patrimônio da humanidade e, por tal razão, 

devem ser transferidos para a próxima geração e assim sucessivamente, repassando a 

representação simbólica da memória da história humana e as principais aquisições tidas 

durante o seu percurso. 

Mas todos os fundamentos da proteção das gerações futuras, das suas necessidades e 

interesses deságuam na solidariedade, de modo que o Direito passa a exigi-la, 

simultaneamente, ao Estado e à sociedade.  

Na fase inicial do Direito Ambiental no Brasil, embora haja a previsão expressa da 

manutenção da qualidade ambiental com vistas à proteção jurídica das gerações futuras, a 

solidariedade entre gerações não foi muito difundida, tanto em termos teóricos quanto 

práticos. Há certo esquecimento ou distanciamento do princípio, pois a sua definição, quando 

apresentada pela doutrina, ocorre de forma genérica, sem maiores divagações ou discussões 

sobre o assunto.  

Evidencia essa situação o fato de os principais doutrinadores de Direito Ambiental 

do Brasil não reservarem um tópico específico em seus manuais para a explicitação e 

definição do princípio da solidariedade intergeracional, ao menos nas suas primeiras edições. 

Por exemplo, não fazem referência expressa e estruturada em sua obra Fiorillo (2013), 

Sirvinskas (2013) e Antunes (2010). Milaré (2011) não incluiu o princípio da solidariedade 

intergeracional no rol dos princípios fundamentais do Direito Ambiental elencados nas 

primeiras edições da sua obra, vindo a fazê-lo posteriormente. Machado (2008) também não 

traz o princípio da solidariedade intergeracional na lista de princípios do Direito Ambiental 

constante da sua obra, mas trata sobre o tema no Título II, Capítulo II, Item 3 – O Poder 

Público, a coletividade e a responsabilidade ambiental entre gerações, da sua obra, citando 

Helmuth Shultze-Fielitz: 
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O princípio da responsabilidade ambiental entre gerações “refere-se a um conceito 

de economia que conserva o recurso sem esgotá-lo, orientando-se para uma série de 

princípios. O dano ambiental das emissões e lançamentos de rejeitos não deve 

superar a absorção da parte do próprio meio ambiente. O consumo dos recursos não 

renováveis deve se limitar a um nível mínimo. Grandes riscos ambientais, que 

possam prejudicar outros recursos, devem ser reduzidos numa medida calculável e 

submetida a contrato de seguro. Esta norma geral, já exigida pela geração atual, 

causa enormes problemas à ordenação atual da sociedade industrial, orientada para o 

crescimento contínuo”. (2008, p. 131, destaques no original) 

 

E completa, fazendo o seguinte comentário, sem entretanto, discorrer de forma mais 

aprofundada sobre o tema:  

 

A inserção de um princípio – abrangente e prospectivo – como a responsabilidade 
ambiental ente gerações, pode ser motivo de crítica pela dificuldade de sua 

implementação. A razoabilidade e a proporcionalidade hão de ajudar na 

fundamentação dos atos legislativos, administrativos e jurisdicionais, para evitar 

arbitrariedade. Não se pode negar o merecimento de um mandamento constitucional 

que não permitirá mais ausência de um balanceamento dos interesses das gerações, 

onde num prato da balança estará a geração dos que, por não poderem falar ou votar, 

nem por isso são menos amados ou menos importantes. (2008, p. 131, destaques no 

original) 

 

Machado (2008) ainda apresenta um princípio similar, no qual a solidariedade 

intergeracional se encontra no seu conteúdo normativo: o princípio do acesso equitativo aos 

recursos naturais.  

O princípio da solidariedade, apesar de estar relacionado com o acesso equitativo aos 

recursos naturais, possui abrangência bem maior que este, pois não está atrelado 

exclusivamente aos recursos naturais e ao acesso destes. Engloba outras questões que 

consideram o meio ambiente em toda a sua inteireza, como a transferência do meio ambiente 

em condições que não impeçam as gerações futuras de usufruírem uma vida saudável e com 

qualidade, bem como de satisfazerem os seus interesses. Estes outros aspectos se referem aos 

campos em que incide a solidariedade, como sistematizados por Canotilho (2012) e citados 

acima. 

A jurisprudência, por sua vez, normalmente não aplica diretamente o princípio; 

fazendo-o somente com a finalidade única de fundamentar as decisões e, ainda, assim, a 

exposição se dá de forma tênue, também sem maiores aprofundamentos do seu conteúdo 

normativo. 

 

 



 

78 

 

Como exemplo, apresenta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

 

EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL: ADEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA 

SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 170, 196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS 

PROIBITIVOS DA IMPORTAÇÃO DE PNEUS USADOS. RECICLAGEM DE 
PNEUS USADOS: AUSÊNCIA DE ELIMINAÇÃO TOTAL DE SEUS EFEITOS 

NOCIVOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. AFRONTA 

AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. COISA JULGADA COM CONTEÚDO 

EXECUTADO OU EXAURIDO: IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 

DECISÕES JUDICIAIS COM CONTEÚDO INDETERMINADO NO TEMPO: 

PROIBIÇÃO DE NOVOS EFEITOS A PARTIR DO JULGAMENTO. 

ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Adequação da 

arguição pela correta indicação de preceitos fundamentais atingidos, a saber, o 

direito à saúde, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 196 e 

225 da Constituição Brasileira) e a busca de desenvolvimento econômico 
sustentável: princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de comércio 

interpretados e aplicados em harmonia com o do desenvolvimento social saudável. 

Multiplicidade de ações judiciais, nos diversos graus de jurisdição, nas quais se têm 

interpretações e decisões divergentes sobre a matéria: situação de insegurança 

jurídica acrescida da ausência de outro meio processual hábil para solucionar a 

polêmica pendente: observância do princípio da subsidiariedade. Cabimento da 

presente ação. 2. Argüição de descumprimento dos preceitos fundamentais 

constitucionalmente estabelecidos: decisões judiciais nacionais permitindo a 

importação de pneus usados de Países que não compõem o Mercosul: objeto de 

contencioso na Organização Mundial do Comércio – OMC, a partir de 20.6.2005, 

pela Solicitação de Consulta da União Europeia ao Brasil. 3. Crescente aumento da 

frota de veículos no mundo a acarretar também aumento de pneus novos e, 
consequentemente, necessidade de sua substituição em decorrência do seu desgaste. 

Necessidade de destinação ecologicamente correta dos pneus usados para submissão 

dos procedimentos às normas constitucionais e legais vigentes. Ausência de 

eliminação total dos efeitos nocivos da destinação dos pneus usados, com malefícios 

ao meio ambiente: demonstração pelos dados. 4. Princípios constitucionais (art. 225) 

a) do desenvolvimento sustentável e b) da equidade e responsabilidade 

intergeracional. Meio ambiente ecologicamente equilibrado: preservação para a 

geração atual e para as gerações futuras. Desenvolvimento sustentável: crescimento 

econômico com garantia paralela e superiormente respeitada da saúde da população, 

cujos direitos devem ser observados em face das necessidades atuais e daquelas 

previsíveis e a serem prevenidas para garantia e respeito às gerações futuras. 
Atendimento ao princípio da precaução, acolhido constitucionalmente, harmonizado 

com os demais princípios da ordem social e econômica. 5. Direito à saúde: o 

depósito de pneus ao ar livre, inexorável com a falta de utilização dos pneus 

inservíveis, fomentado pela importação é fator de disseminação de doenças 

tropicais. Legitimidade e razoabilidade da atuação estatal preventiva, prudente e 

precavida, na adoção de políticas públicas que evitem causas do aumento de doenças 

graves ou contagiosas. Direito à saúde: bem não patrimonial, cuja tutela se impõe de 

forma inibitória, preventiva, impedindo-se atos de importação de pneus usados, 

idêntico procedimento adotado pelos Estados desenvolvidos, que deles se livram. 6. 

Recurso Extraordinário n. 202.313, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 

19.12.1996, e Recurso Extraordinário n. 203.954, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 
Plenário, DJ 7.2.1997: Portarias emitidas pelo Departamento de Comércio Exterior 

do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Decex 

harmonizadas com o princípio da legalidade; fundamento direto no art. 237 da 
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Constituição da República. 7. Autorização para importação de remoldados 

provenientes de Estados integrantes do Mercosul limitados ao produto final, pneu, e 

não às carcaças: determinação do Tribunal ad hoc, à qual teve de se submeter o 

Brasil em decorrência dos acordos firmados pelo bloco econômico: ausência de 

tratamento discriminatório nas relações comerciais firmadas pelo Brasil. 8. 

Demonstração de que: a) os elementos que compõem o pneus, dando-lhe 

durabilidade, é responsável pela demora na sua decomposição quando descartado em 

aterros; b) a dificuldade de seu armazenamento impele a sua queima, o que libera 

substâncias tóxicas e cancerígenas no ar; c) quando compactados inteiros, os pneus 

tendem a voltar à sua forma original e retornam à superfície, ocupando espaços que 

são escassos e de grande valia, em especial nas grandes cidades; d) pneus inservíveis 
e descartados a céu aberto são criadouros de insetos e outros transmissores de 

doenças; e) o alto índice calorífico dos pneus, interessante para as indústrias 

cimenteiras, quando queimados a céu aberto se tornam focos de incêndio difíceis de 

extinguir, podendo durar dias, meses e até anos; f) o Brasil produz pneus usados em 

quantitativo suficiente para abastecer as fábricas de remoldagem de pneus, do que 

decorre não faltar matéria-prima a impedir a atividade econômica. Ponderação dos 

princípios constitucionais: demonstração de que a importação de pneus usados ou 

remoldados afronta os preceitos constitucionais de saúde e do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (arts. 170, inc. I e VI e seu parágrafo único, 196 e 225 

da Constituição do Brasil). 9. Decisões judiciais com trânsito em julgado, cujo 

conteúdo já tenha sido executado e exaurido o seu objeto não são desfeitas: efeitos 
acabados. Efeitos cessados de decisões judiciais pretéritas, com indeterminação 

temporal quanto à autorização concedida para importação de pneus: proibição a 

partir deste julgamento por submissão ao que decidido nesta arguição. 10. Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada parcialmente procedente. 

(STF.ADPF 101/DF. Rel. Min. Cármen Lúcia Antunes Rocha. DJ 26/06/2009. 

Destacamos) 

 

Nesta decisão, os Ministros não adentraram na discussão sobre o comando normativo 

do princípio, sua definição e implicações práticas. A referência às gerações futuras se deu nos 

estritos termos da previsão constitucional, ou seja, de que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado também se destina às próximas gerações e que cabe ao Poder Público e a 

coletividade protegê-lo.  

No voto da Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha assim aparece a menção às 

futuras gerações: 

 

Ordenar os interesses decorrentes da proibição ou da autorização da importação de 

pneus usados há de se dar em perfeita consonância com os princípios constitucionais 

adotados. E, advirta-se, na presente Argüição, há de se atentar a que a questão posta 
há de ser solucionada como é próprio do Direito, vale dizer, pela racional aplicação 

das normas vigentes, sem espaço para emocionalismo, menos ainda demagogia no 

trato do tema. 

E não se pretenda seja essa questão simples, pois, de um lado, empresas defendem o 

direito – que, segundo elas, seria o da liberdade de iniciativa - de se utilizarem 

daquele resíduo para os seus desempenhos, do que advém, inclusive emprego para 

muitas pessoas, e, de outro, há os princípios constitucionais fundamentais da 

proteção à saúde e da defesa do meio ambiente saudável em respeito até mesmo às 

gerações futuras. 

 

[...] 
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19. Constatado que o depósito de pneus ao ar livre – a que se chega, 

inexoravelmente, com a falta de utilização dos pneus inservíveis, mormente quando 

se dá a sua importação nos termos pretendidos por algumas empresas - é fator de 

disseminação de doenças tropicais, o razoável e legítimo é atuar o Estado de forma 

preventiva, com prudência e como necessária precaução, na adoção de políticas 

públicas que evitem as causas que provoquem aumento de doenças graves ou 

contagiosas. 

[...] 

Ampliada a compreensão do conceito de responsabilidade sanitária, conclui-se que a 

atuação do Estado não se circunscreve apenas ao cidadão, pois o direito à saúde 

imbrica-se, direta e imediatamente, ao direito ao meio ambiente equilibrado para as 
pessoas e para as gerações futuras. E, nos termos dos princípios e preceitos 

constitucionais, compete ao Poder Público estabelecer padrões de qualidade para 

toda a cadeia produtiva, até o seu descarte, para a proteção da saúde. 

 

Do Superior Tribunal de Justiça, colaciona-se a seguinte decisão: 

 

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EXPLORAÇÃO DE 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS POR MEIO DE POÇO ARTESIANO. 

NECESSIDADE DE OUTORGA. 

1. Quanto à aludida afronta aos artigos 12 e 20 da Lei Federal n. 9.433/1997 e 45 da 

Lei n. 11.445/2007, esta Corte possui posicionamento no sentido de que "o inciso II 
do art. 12 da Lei n. 9.433/97 é claro ao determinar a necessidade de outorga para a 

extração de água do subterrâneo. Restrição essa justificada pela problemática 

mundial de escassez da água e que se coaduna com o advento da Constituição de 

1988, que passou a considerar a água um recurso limitado, de domínio público e de 

expressivo valor econômico." 

2. Note-se que o artigo 12, II, da Lei n. 9.433/1997, ao distinguir os usuários que 

tinham e os que não tinham acesso à fonte alternativa de água, revela-se como 

instrumento adequado para garantir o uso comum de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado pelas presentes e futuras gerações, segundo uma 

igualdade material, não meramente formal (artigo 225 da CRFB), sobretudo 

considerando a finitude do recurso natural em questão. 
3. Agravo regimental não provido (STJ. Ag. Regimental no REsp 1352664 / RJ.. 

Rel. 2ª Turma. Min. Mauro Campbell Marques. DJ: 14/05/2013) 

 

As razões para o tratamento superficial do tema provavelmente são as dificuldades 

que o princípio encerra, tanto conceituais quanto práticas, e o desenvolvimento teórico mais 

concentrado em outros princípios de Direito Ambiental, como o princípio do desenvolvimento 

sustentável, do poluidor-pagador, da prevenção e da precaução.  

O avanço na compreensão da temática ambiental, especificamente no campo 

jurídico, acabou levando para o resgate das suas origens – a solidariedade –, com o 

desenvolvimento de discussões a respeito da relação jurídica intergeracional.  

E na esfera normativa observa-se um processo de (re)afirmação do princípio da 

solidariedade, a partir do aumento da sua previsão explícita em textos legais. Como exemplo 

se mostra o art. 2º da Lei nº 9.433/97, que dispõe sobre a Política Nacional de Recursos 
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Hídricos; o art. 2º da Lei nº 9.985/00, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC; o art. 2º da Lei nº 10.257/01, identificada como Estatuto da Cidade; e 

o art. 7º da Lei nº 11.428/06, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica. 

Do mesmo modo como ocorre no plano internacional, no plano interno a 

solidariedade intergeracional ultrapassa a dimensão natural do meio ambiente, situação 

constatada com a menção às gerações futuras no Estatuto da Cidade, norma urbanística por 

excelência. Portanto, fica clara a concepção holística do meio ambiente que informa o sistema 

jurídico brasileiro. 

Posto isto, tem-se que o princípio da solidariedade intergeracional foi plenamente 

incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro e se mostra como princípio basilar do Direito 

Ambiental e também recebe amplo reconhecimento na doutrina e na jurisprudência pátria
22

.  

Entretanto, a amplitude desta solidariedade intergeracional e a forma do seu 

exercício não se encontra definida no conteúdo do princípio. Há variações de sua 

compreensão, especialmente, dos seus efeitos no campo prático. 

Nesse sentido afirma Sampaio que “há, na verdade, diversas orientações desse 

princípio que variam de acordo com a visão de mundo e com os argumentos éticos assumidos 

pelos defensores” (2003, p. 53). 

Os limites e a forma do exercício da solidariedade variam conforme as concepções 

teóricas – éticas, jurídicas ou mesmo políticas. Por exemplo, qual a extensão temporal em que 

se aplica o princípio para a garantia dos interesses das gerações futuras? Ou ainda, qual o 

nível de qualidade ambiental que se deve repassar às gerações futuras? E como se “mede” este 

nível de qualidade? A geração atual pode, em casos específicos, esgotar os recursos naturais 

em prejuízo das próximas gerações? 

Estas questões demonstram a amplitude e a abstração do conteúdo normativo do 

princípio da solidariedade intergeracional. E, além delas, há tantas outras, que pressupõem a 

própria compreensão e aplicação do princípio. O conceito de gerações futuras, a delimitação 

                                                                                                                                                                                              
22 Betina Günter Silva, em sua dissertação de mestrado elaborada em 2008, com o título “Justiça ambiental 
intergeracional”, analisa a interpretação e a aplicação dos princípios ambientais na jurisprudência brasileira com 

o objetivo de averiguar se há a realização da justiça ambiental intergeracional. Disponível em 

<http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_SilvaBG_1.pdf>. Em sua obra, “Meio ambiente e conceito 

jurídico de futuras gerações”, Dempsey Ramos Júnior analisa algumas decisões judiciais com o objetivo de 

avaliar a referência às gerações futuras e o modo como são definidas e compreendidas pelos principais tribunais 

brasileiros (STF e STJ).  
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da relação jurídica intergeracional, o modo de imposição do exercício da solidariedade 

intergeracional e a efetivação do princípio são algumas delas.  

É justamente em torno destas questões que o presente trabalho pretende se 

desenvolver, buscando avançar nestas discussões e, consequentemente, favorecer uma melhor 

compreensão do conteúdo normativo do princípio e a sua operacionalização no plano da 

aplicabilidade. 
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4 AS BASES TEÓRICAS DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE 

INTERGERACIONAL 

 

Algumas formulações teóricas a respeito da relação entre as gerações já foram 

desenvolvidas, especialmente no tocante à manutenção da qualidade ambiental. São teorias 

filosóficas, jurídicas, políticas, econômicas e outras. Nos últimos tempos as discussões desta 

temática têm se centralizado principalmente no campo jurídico. O conteúdo e o 

direcionamento são variados.  

Este capítulo apresentará a exposição de quatro pensamentos teóricos, considerados 

fundamentais para a abordagem e discussão da relação intergeracional e que se revelarão 

como o ponto de partida do desenvolvimento das questões trazidas por este trabalho.  

O primeiro dos pensamentos teóricos a ser abordado é a Teoria da Justiça de John 

Rawls. Embora não seja uma construção teórica voltada especificamente para a temática 

ambiental, ela possui extrema importância, pois irá trazer premissas aplicáveis à relação entre 

gerações, que implicarão em regras concernentes ao modo deste relacionamento. A justiça, 

como indica o nome da obra de John Rawls, será a diretriz e o fundamento do modo de se 

estabelecer este relacionamento. Ou seja, os contornos desta relação terão como escopo o 

alcance da justiça intergeracional.  

A Teoria da Justiça foi elaborada por John Rawls no ano de 1971. A sua importância 

se revela na projeção que recebeu após a divulgação, servindo-se, ainda hoje, como base 

teórica central para a discussão da justiça. Na realidade, apresenta-se como um divisor de 

águas sobre o tema. 

O segundo pensamento teórico corresponde ao formulado por Hans Jonas, em 1979, 

no sentido de se construir um princípio da responsabilidade que ultrapasse a dimensão 

temporal presente. Embora a teoria de Hans Jonas seja contemporânea à de John Rawls e 

ambas apresentarem fundamentos filosóficos para o estabelecimento da relação 

intergeracional, elas muito se distanciam quanto ao conteúdo. Enquanto John Rawls se voltou 

para o alcance da justiça social – em uma dimensão reduzida ou alargada –, Hans Jonas 

esboça o princípio da responsabilidade como um princípio ético, capaz de superar as 

problemáticas da Modernidade, como o avanço ameaçador da tecnociência, que gera riscos 

imprevistos, incontroláveis e irreversíveis; os rumos da biotecnologia e a crise ecológica.  



 

84 

 

O terceiro pensamento é o de Edith Brown Weiss. Em 1989, esta autora lança o livro 

In fairness to future generations: International Law, Common Patrimony and Intergerational 

Equity, no qual apresenta discussão teórica em torno do que ela denomina de princípio da 

equidade intergeracional e seus desdobramentos. A sua base é jurídica, direcionada mais 

especificamente para o Direito Internacional. O princípio da equidade intergeracional nada 

mais é que o princípio da solidariedade intergeracional. O que faz Edith Brown Weiss é 

construir uma teoria jurídica que permite avançar na densificação deste princípio e viabilizar a 

sua implementação no campo prático, sobretudo no plano internacional. Como a denominação 

que ela confere ao princípio sugere, a sua construção teórica tem como fundamento a justiça, 

ou melhor, a justiça como equidade. Neste aspecto se assemelha a John Rawls, mas o 

conteúdo e o direcionamento de cada um destes pensamentos são bem diferentes.  

O quarto e último pensamento teórico a ser apresentado diz respeito à contribuição 

de François Ost quanto à reconstrução da relação homem-natureza. A teoria de François Ost 

foi divulgada em 1995, com ricas discussões e críticas sobre diversas formulações teóricas em 

torno da temática ambiental. A sua teoria propõe um novo modelo de relação entre o homem e 

a natureza, a partir de bases mistas: epistemológica, ética e jurídica. O autor utiliza as teorias 

de John Rawls e Hans Jonas para afirmar o seu posicionamento, dirigindo-lhes algumas 

críticas. 

Além destes quatro pensamentos teóricos de relevo, o trabalho abordará a 

solidariedade intergeracional em termos ambientais a partir de duas perspectivas: do 

desenvolvimento sustentável e dos direitos fundamentais. Deste modo, não se trata de expor e 

discutir construções teóricas de um autor específico, mas de explicitar como a solidariedade 

intergeracional se relaciona com estes dois temas. No primeiro caso, este trabalho terá como 

objetivo demonstrar como a solidariedade intergeracional se relaciona com as diversas 

concepções de desenvolvimento sustentável, para assim chegar à indicação da pertinência de 

adoção de um conceito específico, em prol das gerações futuras. E, no segundo, demonstrar 

como a busca da efetividade e eficácia dos direitos fundamentais favorece a adoção e a 

imposição jurídica da solidariedade intergeracional como um dever, no que diz respeito à 

proteção do meio ambiente.   
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4.1 A Teoria da Justiça de John Rawls 

 

A teoria de Rawls foi construída a partir da ideia de contrato social, formulado por 

Locke e outros teóricos contratualistas. Mas nesta teoria o “pacto” não visa ao repasse de 

poderes para um ente abstrato – o Estado – com a finalidade de organizar a vida em 

sociedade. O “pacto”, na teoria de Rawls (2008), consiste na formulação dos princípios de 

justiça que regerão a sociedade a ser formada. Por isso Rawls (2008) é chamado de 

contratualista, porém ele mesmo reconhece que concede um outro sentido para a ideia de 

contrato social, pois “generaliza e eleva a um nível mais alto de abstração a concepção 

tradicional” (RAWLS, 2008, p. 3). E explica a diferença: “o pacto social é substituído por 

uma situação inicial que contém certas restrições procedimentais aos argumentos 

apresentados, cujo fito é levar um consenso original no tocante a princípios da justiça” 

(RAWLS, 2008, p. 3). 

Mais à frente, Rawls (2008) afirma que a sua teoria não é uma teoria contratualista 

completa, pois está relacionada à escolha do sistema ético de uma sociedade. A definição dos 

princípios de justiça é uma construção parcial deste sistema ético, que se completa com outras 

virtudes, além da justiça. 

Para Rawls (2008), o objeto da justiça é a estrutura da sociedade, ou seja, a partir da 

concepção de justiça adotada se define como os direitos e os deveres fundamentais serão 

distribuídos e como os benefícios e encargos sociais serão divididos. Portanto, trata-se de uma 

concepção de justiça social. 

Os princípios de justiça construídos previamente deverão ser aplicados pelas 

instituições sociais – constituições políticas e arranjos sociais e econômicos. E como o 

conteúdo da justiça foi definido previamente, em uma situação de igualdade, as possibilidades 

de haver injustiça são diminuídas. 

Coloca que o objetivo primeiro da sua teoria “era oferecer uma teoria convincente 

dos direitos e das liberdades fundamentais e de sua prioridade. O segundo objetivo era 

integrar essa teoria à interpretação da igualdade democrática, que leva ao princípio de 

igualdade de oportunidades e do princípio da diferença” (RAWLS, 2008, XXXVI). 

O autor se contrapõe ao utilitarismo, por entendê-lo como uma teoria frágil “para 

servir de base às instituições da democracia constitucional” (RAWLS, 2008, XXXVI). Assim, 
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discorda da ideia central do utilitarismo, que consiste em aceitar a alternativa que tenha maior 

utilidade para a sociedade, ainda que acarrete o sacrifício de alguns em prol da maioria.   

No momento da formulação conjunta dos princípios de justiça, todos os indivíduos se 

encontram na mesma situação, o que o autor chama de posição original, a qual “corresponde 

ao estado de natureza da teoria tradicional do contrato social” (RAWLS, 2008, p. 14). Esta 

posição significa que os indivíduos ainda não conhecem a sua situação na sociedade, isto é, 

em qual classe social estará inserido, se ocupará algum cargo público, qual a condição 

financeira, etc. Então, na posição original, os indivíduos estão cobertos pelo “véu da 

ignorância”, que representa o total desconhecimento das suas condições futuras no seio da 

sociedade. Isto permite a construção de princípios de uma forma neutra, pois cada um partirá 

do seu entendimento natural do que seja justo, sem influências de possíveis interesses 

próprios.  

É desta situação que surge a denominação da teoria, qual seja, justiça como 

equidade. A equidade não advém, necessariamente, do conteúdo de justiça construído 

previamente, mas sim da condição de igualdade entre todos os indivíduos quando os 

formularam, ou seja, a posição original.  

Assim afirma Rawls:  

 

Dadas as circunstâncias da posição original, a simetria das relações de todos para 

com todos demais, essa situação inicial é eqüitativa entre os indivíduos tidos como 

pessoas morais, isto é, como seres racionais com objetivos próprios e capacitados, 
presumirei, para ter um senso de justiça. [...] Isso explica a adequação da expressão 

“justiça como eqüidade”: ela expressa a idéia de que os princípios da justiça são 

definidos por acordo em uma situação inicial que é eqüitativa. A expressão não 

significa que os conceitos de justiça e eqüidade sejam idênticos, da mesma forma 

que a expressão “poesia com metáfora” não significa que os conceitos de poesia e 

metáfora sejam idênticos. (2008, p. 15) 

 

A Teoria da Justiça de Rawls (2008) pode ser caracterizada como procedimental, 

pois o conteúdo da justiça se define a partir de um procedimento específico, sem o qual a 

ideia de justiça poderia ficar prejudicada. Por este procedimento a equidade entre os membros 

da sociedade é garantida e, assim, evitam-se as injustiças no futuro. 

Rawls (2008) admite que não é possível os princípios de justiça cobrir todos os 

casos, mas isso não significa que não tenham utilidade. Eles permitem que a sociedade se 

torne bem-ordenada. 
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A sua teoria também se volta para identificar os princípios que provavelmente seriam 

adotados na posição original. Então, Rawls traça os princípios que presume que seriam 

acordados: 

Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de iguais 

liberdades fundamentais que seja compatível com um sistema similar de liberdade 

para as outras pessoas. 

Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal modo 

que tanto (a) se possa razoavelmente esperar que se estabeleçam em benefícios de 

todos como (b) estejam vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos (2008, p. 

73) 

 

O primeiro princípio trata da divisão dos direitos. As liberdades fundamentais devem 

ser garantidas igualmente a todos. O sentido da expressão “liberdades fundamentais” 

corresponde, exatamente, aos direitos fundamentais de primeira geração, como liberdade de 

locomoção, de expressão, política, econômica e outras. São as liberdades básicas dos 

indivíduos e para a sua vida em sociedade. 

Este princípio possui prioridade sobre o segundo. Isto significa que as liberdades não 

poderão ser negociadas visando melhores condições sociais ou econômicas. As liberdades 

serão sempre garantidas, de modo igualitário. As hipóteses de limitação de uma liberdade 

decorrem do conflito com outra liberdade, pois as liberdades não são absolutas. 

O segundo princípio diz respeito à distribuição das riquezas e vantagens advindas da 

cooperação social. Ao contrário das liberdades, as riquezas e vantagens podem ser 

distribuídas de forma desigual, desde que atendidas duas condições: 1) as desigualdades 

devem favorecer, de algum modo, todos os membros da sociedade; e 2) as oportunidades de 

ascensão social devem ser abertas a todos. Com isso se possibilita que as desigualdades não 

sejam sinônimas de dominação e exclusão social. Cada um tem a possibilidade de buscar 

melhores condições sociais econômicas. As escolhas são livres. 

Assim, assevera Rawls que “a liberdade é um padrão de convivência determinado 

por formas sociais” (2008, p. 77). E as instituições sociais irão decidir sobre a existência de 

certas liberdades ou não, dispostas em normas públicas.   

A teoria de Rawls (2008) revela uma concepção de justiça distributiva, pois o seu 

objeto central é definir princípios de justiça que orientarão a forma de distribuição dos bens, 

benefícios e encargos de uma determinada sociedade. Diante disso, Rawls (2008) se preocupa 

em discutir os princípios éticos desta justiça distributiva em uma perspectiva de longo prazo, 

portanto, entre as gerações. 
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Neste âmbito, Rawls (2008) afirma ser necessária a construção de um princípio de 

poupança justa, pelo qual será possível distribuir, de forma equitativa, os bens e benefícios de 

uma sociedade. Ele não chega a traçar o conteúdo do princípio de poupança justa, como fez 

com os princípios anteriores. Mas afirma que este princípio também deverá ser formulado a 

partir da posição original, situação em que recai o véu da ignorância, e desta forma, 

impedindo que haja privilégios de uma geração em relação à outra. 

Por princípio de poupança justa, Rawls define como “uma norma que atribui uma 

taxa apropriada (ou uma variação de taxas) para cada nível de desenvolvimento, ou seja, trata-

se de uma norma que define um plano de taxas de poupança” (2008, p. 360). A taxa de 

poupança não é fixa, pois deve variar conforme a situação de cada geração e os estágios 

evolutivos em que elas se encontram. Desta forma, a taxa de poupança deve atender ao 

critério da proporcionalidade: quanto mais pobre for uma geração menor deverá ser a taxa, e 

vice-versa. Outros fatores também podem dificultar a realização da poupança por uma 

geração, de forma que a taxa deve ser ajustada.  

Nesta linha, Rawls coloca que o objetivo é construir um processo de acumulação 

contínua, ou seja, “um estado da sociedade que tenha uma base material suficiente para criar 

instituições justas e no qual todas as liberdades fundamentais possam ser realizadas” (2008, p. 

361).   

Assim, os primeiros estágios deste processo irão exigir que a taxa de poupança seja 

menor, pois o foco será criar um conjunto de capital inicial para todos os seres humanos. 

Após avançar os estágios iniciais com êxito, a taxa de poupança vai aumentando. 

O capital a ser poupado corresponde ao capital material, artificial, como bens, 

invenções e tecnologias produzidas pelo ser humano, o capital financeiro e, ainda, o capital 

cultural. Como pondera Rawls, esse “capital não consiste apenas em fábricas e máquinas etc., 

mas também no conhecimento e na cultura, bem como nas técnicas e habilidades, que tornam 

as instituições justas e o valor equitativo da liberdade possíveis” (2008, p. 362). 

Em nenhum momento Rawls (2008) aborda a ideia de igual distribuição dos bens 

entre as gerações a partir do capital natural, isto é, a partir dos bens ambientais. Portanto, a 

sua teoria não trata diretamente sobre a questão ambiental, mesmo porque, no momento em 

que foi elaborada esta teoria a problemática ainda não tinha se evidenciado com toda a sua 

força e amplitude. 
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Todavia, é possível transportar a sua teoria para a problemática ambiental, na medida 

em que define critérios e diretrizes inicias para se pensar uma relação equânime entre as 

gerações humanas.  

E assim coloca: 

 

Cada geração deve, além de preservar os ganhos em cultura e civilização e manter 

intactas as instituições justas que foram estabelecidas, também poupar a cada 
período de tempo um montante adequado de capital real. Essa poupança pode 

assumir várias formas, do investimento líquido em máquinas e outros meios de 

produção ao investimento na escolarização e na educação. (RAWLS, 2008, p. 356) 

 

 Então se deve incluir aqui o capital natural como objeto de cálculo da taxa de 

poupança. Isso acarreta uma maior dificuldade, pois implica em considerar um número maior 

de variáveis na elaboração do cálculo. A contabilização precisa contemplar, por exemplo, a 

quantidade preservada de cada espécie de bem ambiental, de forma individualizada, e o nível 

de qualidade geral, bem como a demanda atual e a futura. Além disso, o resultado do cálculo 

deve espelhar um equilíbrio entre o capital natural e o capital artificial, de forma ampla, tendo 

em vista que um complementa o outro. De nada adianta acumular e poupar o capital artificial 

em detrimento do capital natural. E, por fim, outros fatores específicos podem interferir nos 

critérios de realização do princípio da poupança, como por exemplo a possibilidade de acesso 

a esses bens naturais reservados. 

Rawls (2008) também pondera que o princípio de diferença, ou seja, aquele que 

estabelece que pode haver desigualdades na distribuição dos bens e encargos sociais, desde 

que todos se beneficiem desta situação, não é um princípio adequado para a justiça entre 

gerações, tendo em vista que a relação entre as gerações só tem um único sentido, o futuro. 

Não é possível melhorar a situação das gerações anteriores. Portanto, o enfoque será sempre o 

futuro, determinando-se, pelo princípio, que “cada geração faz uma contribuição em favor 

daqueles que vêm depois e a recebe de seus predecessores” (2008, p. 358). 

Por outro lado, o primeiro princípio de justiça formulado por Rawls (2008), que diz 

respeito à igual distribuição das liberdades básicas pode ser visto a partir do prisma 

intertemporal. O princípio de poupança justa permite que as liberdades básicas sejam 

preservadas na linha temporal e, assim, que cada geração usufrua do mesmo sistema de 

liberdade que as gerações anteriores. Isso viabiliza, ainda, que os membros de cada geração 
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preservem sua autonomia, de forma a possibilitar que cada qual realize o seu projeto de vida, 

de acordo com suas escolhas. 

Entretanto, uma crítica merece ser feita a Rawls (2008), a incidir sobre a limitação do 

alcance da obrigação da geração presente. Visando a um resultado razoável, o autor restringe 

a obrigação de poupar a uma linhagem familiar e, mais propriamente, aos descendentes 

imediatos. Esta é uma questão que será abordada por diversas vezes neste trabalho. Ost (1995) 

também apresenta crítica a Rawls (2008) sobre a mesma questão, afirmando que a sua 

responsabilidade intergeracional é doméstica, já que estritamente limitada aos laços 

familiares. 

Partindo de uma abordagem da questão ambiental esta limitação não é adequada e 

impede o alcance da justiça. O dever de “poupar” os bens ambientais, compreendidos aqui 

como o dever de proteção e preservação, tem como beneficiários todos os membros da 

comunidade humana, independente dos laços familiares. E pode ainda ser alargado para toda a 

comunidade de seres vivos, independentemente da espécie, como será visto mais adiante.  

A importância do bem ambiental para o ser humano e para as demais formas de vida 

não condiz com uma limitação familiar ou afetiva.   

De tudo isso se pode concluir que o princípio da poupança justa é um mediador da 

relação entre as gerações e mais, pode ser visto como um mandamento decorrente do 

princípio da solidariedade intergeracional, pois ser solidário para com os próximos seres 

humanos resulta em gerir de forma eficiente o patrimônio natural, o que inclui a poupança dos 

bens ambientais na quantidade e qualidade necessária à sobrevivência e à dignidade dos seres 

humanos futuros.  

Pensar na lógica do princípio de poupança leva a afirmar uma fruição comedida do 

capital natural, sempre preservando uma reserva condizente para as necessidades futuras. 

Não obstante isso, permanece a dificuldade de se fixar uma taxa de poupança 

adequada, a ser aplicada pela geração presente. E, ainda, a poupança poderá significar, em 

algumas situações, outra forma de preservação que não a reserva in natura do bem ambiental? 

A compensação pode ser vista como um instrumento adequado com o princípio de poupança 

justa? Quais os seus limites? 

O Poder Público precisa realizar um amplo diagnóstico dos bens ambientais para que 

se possa inicialmente, ser discutida e criada uma fórmula para o cálculo da taxa de poupança. 
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O controle dos bens ambientais permitirá que a taxa de poupança seja reajustada, conforme as 

modificações e as novas demandas que se apresentarem.  

Além disso, deve ser considerada a população demandante de determinados bens, a 

progressão desta demanda no tempo e quais as suas implicações – quantitativas e qualitativas 

– para o meio ambiente e para as gerações futuras. A taxa de poupança precisa variar dos 

níveis locais ao global, de biomas específicos à natureza em toda a sua inteireza. Nesse 

sentido, a política ambiental precisa avançar muito, pois a atuação é fragmentária, sem 

suporte a um diagnóstico e planejamento ambiental abrangente, que considere o caráter 

holístico do meio ambiente. Os instrumentos agem de forma pontual e, ainda, a partir da 

lógica imediatista e de curto prazo. Como exemplo se pode citar a superficialidade das 

avaliações de impacto ambiental e a ausência de uma avaliação ampla, que contemple uma 

grande área territorial recortada e todas as espécies de intervenções antrópicas e impactos 

ambientais que ali incidem. De um modo geral, estas avaliações são realizadas no bojo do 

procedimento do licenciamento ambiental, portanto, a partir de um recorte específico e 

delimitado.  

Por fim, outro aspecto a ser destacado na teoria de Rawls (2008) consiste na 

afirmação da inexistência de uma preferência temporal entre as gerações. “A mera diferença 

da localização no tempo, o fato de algo ser anterior ou posterior, em si mesmo não é um 

motivo racional para que tenhamos mais ou menos interesse por isso” (RAWLS, 2008, p. 

365). 

Este é um importante ponto da teoria da justiça que deve ser transportado para a 

temática ambiental. Portanto, o patrimônio é comum e deve ser utilizado por todos de forma 

igual. Afirmar a existência de preferências temporais equivale a permitir que a geração 

presente usufrua e explore, de forma ilimitada, os bens ambientais, em prejuízo das próximas 

gerações.  

 

4.2 A ética ambiental e o princípio da responsabilidade de Hans Jonas 

 

A teoria de Hans Jonas (2006) tem como objetivo a construção e estruturação de uma 

responsabilidade voltada para o futuro. Para isso, parte da necessidade da criação de uma 

nova ética, chamada “ética do futuro”, pois a ética tradicional não é mais capaz de responder 
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os problemas da segunda modernidade. A tecnociência produz um alto nível de risco que 

colocam em xeque a própria existência humana e a integridade do meio ambiente. 

A ética, conforme Jonas (2006), tem relação com o agir humano. Atua por meio de 

injunções (comando) sobre o que fazer e não fazer. Como a natureza do agir humano se 

transformou radicalmente, então a ética também deve ser reformulada. A razão da mudança 

do agir humano se encontra na técnica, que ultrapassou limites antes impensáveis e não 

abrangidos pela ética tradicional. Esta tinha como principal característica a imediaticidade, 

isto é, voltava-se para os efeitos diretos do agir humano. A sua natureza era antropocêntrica, 

pois seu objeto se relacionava exclusivamente às relações humanas. Não atingia, por exemplo, 

a relação com a natureza, já que o agir humano só lhe afetava superficialmente, sem causar, 

portanto, danos mais sérios e duradouros. Assim, afirma Jonas: “a atuação sobre objetos não 

humanos não formava um domínio eticamente significativo” (2006, p. 35).  

A técnica deixa de ser uma habilidade para satisfação das necessidades humanas para 

se transformar “em um infinito impulso da espécie para adiante, seu empreendimento mais 

significativo” (JONAS, 2006, p. 43). Segue um curso constante e infindável. Cada artifício e 

seus elementos precisam ser continuamente reinventados; uma necessidade dá causa à outra e 

assim sucessivamente sem jamais alcançar uma satisfação plena. Nas palavras de Jonas, 

desenvolve-se um processo incessante de “feedback positivo de necessidade funcional e 

recompensa” (2006, p. 43), esta entendida pelo sucesso na criação do objeto inventivo. Assim, 

há o triunfo do homo faber sobre o homo sapiens. Neste processo, o ser humano passa a ser 

escravo e objeto do seu próprio artifício – a técnica. “O homo faber aplica sua arte sobre si 

mesmo e se habilita a refabricar inventivamente o inventor e confeccionador de todo o resto” 

(JONAS, 2006, p. 57). Como exemplo, cita os progressos da biotecnologia, em estender a 

vida humana e manipular o código genético, visando melhorias funcionais ou estéticas. 

Todas essas mudanças requerem uma nova ética, fundada em um novo imperativo. 

Então, Jonas (2006) reformula o imperativo ético de Kant – “Aja de modo que tu também 

possas querer que tua máxima se torne lei geral” –, por concebê-lo como restrito e 

momentâneo, voltado unicamente para o indivíduo. E propõe o seguinte imperativo ético: 

“Aja de modo a que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma 

autêntica vida sobre a Terra”, mais adequado ao novo tipo de agir humano (2006, p. 47). E 

assim os distinguem: 
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O novo imperativo clama por outra coerência: não a do ato consigo mesmo, mas a 

dos seus efeitos finais para a continuidade da atividade humana no futuro. E a 

“universalização” que ele visualiza não é hipotética, isto é, transferência meramente 

lógica do “eu” individual para um “todos” imaginário, sem conexão causal com ele 

[...]: ao contrário, as ações subordinadas ao novo imperativo, ou seja, as ações do 

todo coletivo, assumem uma característica de universalidade na medida real de sua 

eficácia. (JONAS, 2006, p. 49) 

 

A natureza se tornou vulnerável diante da técnica moderna, algo jamais refutável 

pelo ser humano, transformando o seu agir. Com isso, surge a responsabilidade por ela, já que 

o poder do ser humano possui a capacidade de alterá-la substancialmente, com efeitos 

desastrosos. Afirma Jonas (2006) que esta responsabilidade ainda tem orientação 

antropocêntrica, pois decorre do interesse humano na manutenção da natureza, decorrente da 

sua situação de dependência em relação a ela. Ainda assim, há uma renovação da ética, que 

deixa de se pautar pela imediaticidade para incorporar o agir de longo alcance – espacial e 

temporalmente.  

 

Desaparecem as delimitações de proximidade e simultaneidade, rompidas pelo 

crescimento espacial e o prolongamento temporal das sequências de causa e efeito 

postas em movimento pela práxis técnica mesmo quando empreendidas para fins 

próximos. Sua irreversibilidade, em conjunção com sua magnitude condensada, 

introduz outro fator, de novo tipo, na equação moral. Acresça-se a isso o seu caráter 

cumulativo: seus efeitos vão se somando de modo que a situação para um agir e um 

existir posteriores não será mais a mesma da situação vivida pelo primeiro ator, mas 

sim crescentemente distinta e cada vez mais um resultado daquilo que já foi feito. 
(JONAS, 2006, p. 40) 

 

A responsabilidade formulada por Jonas (2006), a partir de uma ética do futuro, 

possui traços diferentes da responsabilidade legal. A primeira se volta para o futuro, é 

prospectiva, enquanto a segunda se volta para o passado, é retrospectiva.  

A responsabilidade legal de aplicação comum na história da humanidade 

corresponde ao resultado de uma ação ou omissão humana praticada no passado. A ordem é o 

agir humano, a concretização dos seus efeitos negativos e, por fim, a incidência da 

responsabilidade. 

De modo inverso, a responsabilidade ética de Jonas (2006) é prévia, pressupõe-se 

pelo poder do agir humano atual, com potencialidade de gerar resultados extremos. Então se 

exige cautela e cuidado para agir, mesmo porque sanar os danos se mostra, muitas vezes, 

impossível, diante dos seus traços de irreversibilidade e periculosidade. Este é, basicamente, o 

significado do princípio da responsabilidade.  
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A responsabilidade é fruto do poder. A amplitude do poder atinge um objeto 

relevante – no caso, a natureza e a humanidade –, que reivindica o agir responsável, o dever 

de zelar pela existência e integridade do objeto. Então ao poder se contrapõe o direito de 

existir. “A reivindicação do objeto, de um lado, na insegurança de sua existência, e a 

consciência do poder, de outro, culpada da sua causalidade, unem-se no sentimento de 

responsabilidade afirmativa do eu ativo, que sempre intervindo no Ser das coisas ” (JONAS, 

2006, p. 167). 

 Jonas (2006) faz a seguinte distinção entre a responsabilidade legal e a 

responsabilidade ética: a primeira é formal, por ser decorrente de uma imposição legal; a 

segunda é finalística, por atribuir uma motivação ao agir que se exige.  

Outra característica se refere à ausência de reciprocidade na nova responsabilidade 

ética. Ou seja, o dever que esta impõe não se liga, necessariamente, a um direito. O dever aqui 

se refere a garantir a existência da humanidade. Jonas (2006) utiliza como referência a 

responsabilidade parental, inteiramente altruística e ausente de reciprocidade e, ainda, a 

responsabilidade do homem político em governar o seu povo, com solidariedade. 

Neste aspecto reside a dimensão intergeracional da teoria de Jonas (2006). A 

responsabilidade que formula tem como substrato o dever em relação à existência das 

gerações futuras e ao seu modo de existir, portanto um dever em relação à posteridade.  

Esta responsabilidade ética em relação ao futuro pode ser transportada para o Direito. 

Aliás, uma interpretação adequada do capítulo do meio ambiente, inserto na CRFB/88, 

juntamente com os princípios da prevenção, da precaução e da solidariedade intergeracional 

levam à redefinição da responsabilidade jurídica, nas três esferas tradicionais – civil, penal e 

administrativas.  

A responsabilidade civil, diante da configuração da sociedade atual, extremamente 

marcada pelo risco, e das exigências colocadas pela crise ambiental, necessita ser reformulada 

a fim de contemplar os danos futuros. De acordo com Carvalho (2006), estes se dividem em 

duas espécies: danos concretizados no presente, mas com efeitos futuros, e riscos intoleráveis.  

As responsabilidades penal e administrativa têm evoluído – ainda que lentamente – 

no sentido de se contemplar condutas com projeção negativa futura, ou seja, que colocam em 

risco a manutenção da qualidade ambiental para as gerações. Assim, novas infrações – penais 

e administrativas – também precisam incorporar a perspectiva de proteção do futuro.  
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A responsabilidade ética é importante, mas devido à magnitude dos malefícios que 

podem ser causados para as próximas gerações e até mesmo para a humana, uma vez que 

pode levar à sua definitiva extinção, é preciso criar uma responsabilidade semelhante no 

campo jurídico, nas suas diversas esferas, de modo a garantir a proteção dos seres humano 

futuros. 

Por outro lado, somente a responsabilidade jurídica ou o controle e a regulação do 

Estado das atividades que impactam o meio ambiente não é suficiente para provocar um 

quadro de transformações necessárias para a superação da crise ecológica. Isso porque o 

Direito, isoladamente, não é capaz de repelir todos os atos que prejudicam o equilíbrio, por 

mais eficiente que seja a sua aplicação. A tarefa de superação dos problemas ecológicos é 

árdua, quase inalcançável diante da situação que se projeta, por isso, exige esforços que 

ultrapassam a esfera de atuação do Direito. 

A situação requer uma mudança de valores, de padrões de comportamento e de estilo 

de vida. Neste contexto, a ética se torna fundamental.  

Mas então surge uma questão: como incutir uma nova ética? Como fazer para que a 

construção teórica da ética do futuro de Jonas (2006) se realize? 

Para além da formulação teórica, é preciso trazer esta ética para o campo social. 

Cada membro da sociedade deve aceitar os seus imperativos para que a responsabilidade do 

futuro seja empregada.  

O Direito é uma das formas de se construir e exigir novos referenciais éticos, de 

acordo com a teoria de Jonas (2006). A perspectiva pós-positivista da teoria atual do Direito 

permite que se faça o entrelaçamento entre estes dois campos – ético e jurídico –, visando às 

transformações sociais necessárias e à melhoria da condição humana.  

Assim, o Direito precisa se conectar à ética, de forma a dar sentido e finalidade às 

suas ações, normas e instrumentos, semear imperativos éticos condizentes com os novos 

tempos. Engendrar na tarefa de preservar o meio ambiente e proteger as gerações futuras 

requer mais do que impor, coercitivamente, determinadas condutas; precisa penetrar por um 

campo mais abrangente do que o controle social, para atingir a compreensão ecológica dos 

membros da sociedade e, assim, mudar comportamentos. Em uma perspectiva pós-positiva, a 

aplicação das normas jurídicas se torna um meio de provocar mudanças de valores e, 

especialmente, de provocar o fortalecimento da unidade social, estimular a solidariedade e a 
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cooperação entre os indivíduos e inserir novos parâmetros para se estabelecer a relação com a 

natureza. 

Os princípios possuem o papel de refletir os valores sociais e, ao mesmo tempo, de 

inseri-los e propagá-los na sociedade, criando uma mudança no agir humano. Além disso, 

vários instrumentos jurídicos podem ser utilizados com uma função pedagógica na seara 

ambiental, possibilitando que os indivíduos assimilem a imprescindibilidade da natureza para 

o ser humano e os efeitos negativos que as ações atuais têm lhe provocado. Outras ações 

educacionais também levam à construção da ética do futuro no âmbito da sociedade. 

O princípio da responsabilidade ética de Jonas (2006) se desdobra em dois deveres. 

O primeiro dever corresponde à realização de um prognóstico dos efeitos em longo prazo da 

ação humana. O malum produzido nos tempos atuais “ainda não foi experimentado e talvez 

não possua analogias na experiência do passado e do presente”, ou seja, o caminho que vem 

sendo traçado é totalmente novo e incerto, principalmente quanto aos seus resultados, por isso 

surge um dever de cautela, de prever o futuro, por meio de uma representação desenhada 

pelas probabilidades.  

O segundo dever corresponde a ser afetado pelo temor da concretização do malum 

imaginado e projetado, embora não haja laços com os seres futuros. O medo é mais forte 

quanto maior a proximidade do fato temido. No caso de efeitos futuros, o medo tende a se 

afastar do causador, pois dificilmente este será afetado. Assim, não há o medo necessário para 

impelir a tomada de ações cautelosas e do refletir. Então, o que Jonas (2006) coloca é o dever 

de se criar o temor, ainda que o causador esteja distante dos efeitos dos seus atos e que não 

haja qualquer sentimento de afeto com as possíveis vítimas. “A adoção dessa atitude, ou seja, 

a disposição para se deixar afetar pela salvação ou pela desgraça (ainda que só imaginada) das 

gerações vindouras é o segundo dever ‘introdutório’ da ética almejada [...]” (JONAS, 2006, p. 

72). 

Ainda nesta linha, Jonas (2006) defende que deve haver uma primazia do mau 

prognóstico sobre o bom. Os motivos são a incapacidade do ser humano de realizar 

prognósticos de longo prazo, a amplitude dos efeitos das ações atuais e a dificuldade de se 

corrigir os erros.  

 

Aquilo que já foi iniciado rouba de nossas mãos as rédeas da ação, e os fatos 

consumados, criados por aquele início, se acumulam, tornando-se a lei da sua 
continuação. [...] mais do que em qualquer outra parte aplica-se aqui o provérbio de 

que temos liberdade para dar o primeiro passo, mas nos tornamos escravos do 
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segundo e de todos os passos subsequentes. Assim, a constatação de que a 

aceleração do desenvolvimento alimentado tecnologicamente nos reduz o tempo 

para autocorreções conduz a outra constatação: no tempo de que ainda dispomos, as 

correções tornam-se cada vez mais difíceis, e a liberdade para realizá-las é cada vez 

menor. Essas circunstâncias reforçam a obrigação de vigiar os primeiros passos, 

concedendo primazia às possibilidades de desastre seriamente fundamentadas [...]. 

(JONAS, 2006, p. 78-79) 

 

Outro motivo apresentado por Jonas (2006) para a cautela, dando primazia ao mau 

prognóstico, assenta-se no fato de que há uma herança a ser repassada para as próximas 

gerações, herança esta não só representada pelo patrimônio natural, mas por todas as 

aquisições adquiridas durante a evolução da humanidade, fruto do saber e da capacidade 

humana. 

Além destes dois deveres, Jonas (2006) afirma que uma máxima se impõe: a de não 

colocar em risco os interesses alheios e a existência humana. As ações atuais não condizem 

com uma proposta de salvação da humanidade ou de eliminar uma situação insuportável, mas 

com uma proposta de melhoria da condição humana, ou melhor, de uma parcela dos seres 

humanos, já que muitas vezes se realizam sob a lógica da desigualdade. Diante disso, mostra-

se desproporcional o benefício e o risco criado. Não há justificativa para se arriscar a vida 

humana em favor de uma simples melhoria da sua condição. 

O progresso tecnológico não pode levar ao suicídio da raça humana, pois os 

interesses daquele são bem menores se comparados à totalidade dos interesses colocados em 

jogo.  

 

O princípio ético fundamental, do qual o preceito extrai sua validade, é o seguinte: a 

existência ou a essência do homem, em sua totalidade, nunca podem ser 

transformadas em apostas do agir. Daí deduz-se automaticamente que a simples 

possibilidade desse tipo de situação deve ser entendida como um risco inaceitável 

em quaisquer circunstâncias. (JONAS, 2006, p. 86) 

 

Este preceito ético leva, conforme afirma Jonas (2006), à inversão do princípio 

cartesiano da dúvida, o qual determina que tudo que for duvidoso dever ser considerado falso. 

Aqui, o comando é outro, qualquer dúvida deve ser tomada como certeza. E é resultada da 

responsabilidade em relação ao futuro, que leva o ser humano a agir com prudência. Esta é 

uma obrigação inafastável e “torna-se o cerne do nosso agir moral” (JONAS, 2006, p. 88). 

Esclarece Jonas (2006) que o dever de preservar a existência humana não está 

atrelado a um vínculo com os membros da humanidade futura, seja consanguíneo ou de 

afetividade. O dever se dirige tanto à existência quanto à condição humana, isto é, a 
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responsabilidade ética também se volta para o modo de vida dos seres humanos futuros, o que 

significa que as ações de hoje não podem lhe retirar condições essenciais de sobrevivência.  

Estas últimas características da responsabilidade ética traçada por Jonas (2006) 

também muito se aproximam da responsabilidade jurídica em relação às gerações futuras, 

alicerçada no princípio da solidariedade intergeracional.  

No Direito brasileiro, este princípio condiz não só com a proteção da existência dos 

seres humanos futuros, mas com o seu bem-estar e sua qualidade de vida, ou melhor, em 

assegurar a dignidade humana no tempo futuro.  

Os deveres resultantes da responsabilidade ética podem ser visualizados, no plano 

jurídico, pelo conteúdo dos princípios da prevenção e da precaução, que exigem a realização 

do prognóstico dos efeitos futuros e da tomada de medidas para afastá-los, mitigá-los ou, em 

alguns casos, compensá-los. O princípio da precaução, em uma concepção forte, iguala-se 

com o dever ético de considerar a dúvida como certeza, defendido por Jonas (2006), tendo por 

objetivo evitar os riscos quando a sua concretização represente sérias ameaças às gerações 

futuras. Portanto, a cautela é a palavra de ordem na tutela ambiental, que direcionará a gestão 

do patrimônio ambiental e a tomada de decisões quanto a qualquer tipo de intervenção na 

natureza. Isso demonstra como as duas responsabilidades se aproximam e se complementam, 

uma reforçando a outra em direção a mudança do agir humano a favor do futuro. 

 

4.3 A Teoria da Equidade Intergeracional de Edith Brown Weiss 

 

O trabalho de Edith Brown Weiss possui o mérito de ser um dos primeiros a abordar 

a proteção das gerações futuras, em termos jurídicos, e por construir um pensamento profundo 

e consistente em torno deste tema. 

Apresenta duas espécies de relações que contribuem para a construção da Teoria da 

Equidade Intergeracional. A primeira delas se refere à relação ser humano-natureza, que 

pressupõe o ser humano como integrante do sistema natural. Por esta razão e, considerando-se 

os interesses dos outros seres vivos, o ser humano deve usar os recursos naturais mediante 

uma base sustentável. Não lhe é permitido degradar o meio ambiente ou destruir a sua 

integridade. O ser humano tem a responsabilidade de cuidar da natureza. Outro fundamento 

para este agir do ser humano, apontado por Weiss (1992), é a sua capacidade de raciocínio, 

que o diferencia dos demais seres vivos. A razão não é um atributo legitimador de ações 
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exploratórias do meio ambiente, nem da consideração do ser humano como uma raça superior. 

Em vez de ser fonte de “direitos” – que o próprio ser humano criou, dentro da sua lógica de 

sobrevivência –, a razão se torna fonte de deveres, tendo como beneficiários o outro – humano 

ou não humano. 

A segunda relação que contribui para a composição da teoria de Weiss é a relação 

entre as diferentes gerações humanas. Todas as gerações estão interligadas pela permanência 

da relação com o Planeta Terra. Consequentemente, todas as gerações possuem a mesma 

posição em relação ao sistema natural. Por isso, não há fundamento para preferência da 

geração passada, presente ou futura em relação a este sistema. Este fundamento também é 

utilizado por Rawls para desenvolver a sua Teoria da Justiça, em uma dimensão temporal 

alargada.  

Weiss (1992) parte da compreensão do Planeta Terra como patrimônio comum da 

humanidade. Por isso, as gerações presentes têm o dever de protegê-lo e assegurá-lo para as 

futuras gerações. A partir desta visão, as gerações presentes não estão legitimadas a usarem e 

explorarem ilimitadamente os recursos naturais, nem transferir o patrimônio em piores 

condições que recebeu dos seus antepassados. Importante colocar que o legado a ser 

repassado para as gerações futuras, no pensamento de Weiss (1992), engloba tanto o 

patrimônio natural quanto o cultural. 

Então, nesta perspectiva, as presentes gerações são concebidas como um 

administrador ou depositário do bem ambiental (macrobem). Isto implica em atribuir não só 

direitos às atuais gerações, mas, sobretudo, obrigações quanto à manutenção das qualidades 

do patrimônio ambiental. 

Para concretizar a equidade, Weiss (1992) entende ser fundamental compreender a 

humanidade como uma parceria ou associação de todas as gerações. Ou seja, uma grande 

associação humana, cuja finalidade é promover e proteger o bem-estar de cada geração. Para 

isso é preciso manter o meio ambiente em condições necessárias para a saúde e a qualidade de 

vida humana. Para Weiss (1992), conceber a humanidade como uma parceria é uma premissa 

da igualdade entre gerações. 

Assim afirma: “uma sustentabilidade só é possível se olhamos para a Terra e seus 

recursos não como uma oportunidade de investimento, mas como um truste, passada até nós 

por nossos antepassados, para ser usufruída e repassada à utilização de nossos descendentes. 
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Tal ‘truste planetária’ nos conduz a direitos e responsabilidades”
23

 (1992, p. 6, tradução 

nossa). 

Consequentemente, as gerações possuem o dever de reparar as degradações 

ambientais, mesmo aquelas causadas pelas gerações passadas. O ideal, conforme Weiss 

(1992), é que os benefícios e os custos em relação ao meio ambiente sejam distribuídos entre 

as diversas gerações.  

A relação intergeracional é formada por direitos e deveres. A presente geração tem o 

direito de usufruir do patrimônio repassado pelos seus antepassados, porém, na exata medida 

das suas necessidades, sem reduzir a qualidade do patrimônio. O dever consiste justamente 

neste último aspecto: repassar às gerações futuras o patrimônio nas mesmas condições em que 

recebeu. Por sua vez, as gerações futuras têm o direito de receber o patrimônio natural em 

condições adequadas para a satisfação das suas necessidades e interesses. Para construir esta 

correlação entre direitos e deveres, Weiss (1992) utiliza, analogicamente, a relação 

intrageracional, em que todos têm direitos à fruição dos recursos naturais, de forma equitativa. 

Assim, não poderia um país utilizar os recursos naturais em detrimento do direito dos outros.  

A relação intergeracional é, desta forma, cíclica. Os direitos e deveres vão se 

transferindo conforme as mudanças das gerações no espaço-temporal – passado, presente ou 

futuro. 

Portanto, para Weiss (1992) as gerações futuras possuem direitos, no sentido jurídico 

do termo. Entretanto, os fundamentos não são muito bem apresentados e articulados. Porém, 

pode-se perceber que a igualdade é um deles. Outro é a ideia de patrimônio comum e a forma 

como a autora compreende a relação intergeracional.  

Weiss (1992) se defende das críticas quanto à designação de direitos às gerações 

futuras. De acordo com as posições contrárias não há como conferir direitos às gerações 

futuras, uma vez que estas ainda não possuem, concretamente, interesses, já que estes 

pressupõem a identificação e a existência dos indivíduos ao qual estão conectados. Então ela 

defende que não se trata de direitos individuais, mas de direitos coletivos, das gerações, aos 

quais não se pressupõem o reconhecimento dos indivíduos e do número que compõem cada 

                                                                                                                                                                                              
23 “Sustentainability is possible only we look at the Earth and its resources not only as an investment opportunity 

but as a trust, passed to us by our ancestors, to be enjoyed and passed on to out descendants for their use. Such a 

‘planetary trust’ conveys to us both rights and responsabilities.” 
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geração. Como as decisões da presente geração afetam a composição das gerações futuras, ela 

tem o dever de considerar os impactos das suas ações no futuro.   

 

Enquanto essa abordagem pode ser atraente, ela ignora a relação temporal 

fundamental que cada geração tem com todas as outras e que dá origem aos direitos 

de cada geração de  partilhar equitativamente o uso do Planeta e seus recursos 

naturais. Estes direitos se concentram na discussão sobre o bem-estar das gerações, 

no que cada geração é capaz de ter e desfrutar, de uma maneira que as obrigações 

não dão conta. Se as obrigações da presente geração não estiverem relacionadas a 

direitos, ela tem um forte incentivo para influenciar a definição dessas obrigações, a 
favor próprio, à custa das gerações futuras. Os direitos intergeracionais têm maior 

força moral do que as obrigações. Eles fornecem uma base para a proteção dos 

interesses de todas as gerações em um Planeta saudável e cheio de vigor.24 (WEISS, 

2012, p. 14, tradução nossa) 

 

Weiss (2012) reconhece, ainda, a possibilidade de ocorrência de conflitos 

intergeracionais, ou seja, da satisfação das necessidades atuais prejudicarem as futuras. Para 

evitar estes conflitos é preciso desenvolver processos adequados na gestão do patrimônio 

natural. Estas questões – as gerações futuras como titularidade de direitos e os aspectos da 

relação intergeracional – serão tratados no Capítulo 5, razão pela qual não se tecerá aqui 

maiores considerações a este respeito. 

A Teoria da Equidade Intergeracional se desdobra em três princípios: 1) conservação 

de opções; 2) conservação da qualidade ambiental; e 3) conservação de acesso aos recursos 

naturais. Eles são a base da Teoria de Weiss. 

O princípio da conservação de opções significa que cada geração deve preservar a 

diversidade biológica e cultural para as próximas gerações. Coloca Weiss: “Cada geração não 

deverá indevidamente restringir as opções disponíveis para as futuras gerações, para resolver 

seus problemas e para satisfazer seus próprios valores”
25

 (1992, p. 22, tradução nossa). 

A justificativa se baseia no fato de que as gerações futuras têm maiores condições de 

satisfazerem suas necessidades e realizarem os seus objetivos se houver uma variedade de 

opções, isto é, quanto maior a reserva de bens ambientais e culturais maior será a 

                                                                                                                                                                                              
24 “While this approach may be attractive, it ignores the fundamental temporal relationship that each generation 

has to all other generations and that gives rise to the rights of each generation to share equitably in the use of the 

planet and its natural resources. These rights focus discussion on the welfare of generations, what each 
generation is able to have and to enjoy, in a way that obligations cannot. If obligations of the present generation 

are not linked with rights, the present generation has a strong incentive to bias the definition of these obligations 

in favour of itself at the expense of future generations. Intergenerational rights have greater moral force than do 

obligations. They provide a basis for protecting the interests of all generations in a healthy and robust planet”. 
25 “[...] each generation does not unduly restrict the options available to future generations in solving their 

problems and satisfyting their owns values”. 
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possibilidade de êxito das gerações futuras e menor os riscos quanto à obtenção de bem-estar 

para os seus membros. Defende, ainda, que a manutenção da diversidade biológica – um dos 

objetivos do princípio da conservação de opções – permite a superação de problemas 

ecológicos com maior facilidade, pois há mais alternativas para a solução. Significa, por outro 

lado, garantir a transferência de um patrimônio intergeracional adequado e robusto. 

Pelo princípio da conservação da qualidade ambiental, a geração atual deve repassar 

à geração futura o meio ambiente nas mesmas condições em que recebeu. Ou, nas suas 

próprias palavras: “Dever-se-ia exigir que cada geração preservasse a qualidade do planeta, de 

modo que ele fosse transferido em condições, ao menos, igual àquelas em que foi recebido. 

Cada geração deveria ter o direito a fruir duma qualidade comparável àquela recebida pelas 

gerações anteriores”
26

 (2012, p. 10, tradução nossa). 

Desta forma, não é permitido à presente geração repassar às gerações futuras os 

custos das suas atividades, em termos ambientais. Isto importaria em não atender aos critérios 

de justiça intergeracional. Os benefícios e ônus na utilização dos bens naturais devem ser 

repartidos de forma equitativa entre as gerações.  

Weiss (2012) pontua que o conteúdo do princípio não equivale a permanecer 

inalterado o meio ambiente. Isto é incompatível com o princípio da conservação de acesso e, 

ainda, com o direito da presente geração em utilizar os recursos naturais disponíveis para 

satisfazer as suas necessidades. A dificuldade consiste em fixar os limites. Weiss (2012) 

indica a criação de índices sobre a diversidade e qualidade dos recursos naturais, critérios de 

medidas da reserva natural e mudanças tecnológicas. 

Outro ponto destacado por Weiss (2012) se refere à diferenciação entre o princípio 

da conservação de opções e o da conservação da qualidade ambiental. A redução da 

biodiversidade, por exemplo, não importa, necessariamente, na redução da qualidade 

ambiental. O inverso também se aplica. Portanto, estas duas questões nem sempre estão 

interligadas, por um processo de causa e efeito. Porém, um reforça a concretização do outro.  

O terceiro princípio implica no uso equânime dos recursos naturais, de forma que as 

gerações futuras também possa ter acesso a eles e assim satisfazer as suas necessidades. Isso 

requer bases sustentáveis para o uso e exploração dos recursos naturais. Weiss (2012) afirma 

                                                                                                                                                                                              
26 “[...] each generation should be required to maintain the quality of the planet so that it is passed on in a 

condition no worse than that in which it was received. Each generation should be entitled to quality comparable 

to that enjoyed by previous generations”. 
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que este princípio se realiza na dimensão intra e intergeracional. Em uma perspectiva 

intrageracional, um grupo de pessoas não pode utilizar os recursos naturais em detrimento dos 

outros, pelo contrário, deve ajudar os grupos e indivíduos em piores condições para que eles 

também tenham acesso aos bens naturais.  

Como exemplo, Weiss (1992) cita o acesso à água potável, uma necessidade básica 

de qualquer ser humano. Então, de acordo com o princípio da conservação de acesso aos 

recursos naturais, o uso da água deve ocorrer de modo racional e moderado a fim de preservá-

lo para as próximas gerações. Por outro lado, este princípio não autoriza que a presente 

geração explore um determinado recurso natural até levá-lo a sua exaustão. Isto significa não 

permitir o acesso das gerações futuras a este recurso. 

A aplicação conjugada dos três princípios garante o atendimento não só das 

necessidades, mas também dos interesses das gerações futuras. Os princípios da conservação 

de opções, de qualidade e de acesso permitem que as gerações futuras busquem a realização 

dos seus interesses conforme os seus valores, ou seja, elas não precisam ficar presas às 

escolhas do passado; podem fazer suas próprias escolhas, dando um destino e direção 

específica para as suas vidas, desde que não interfira nas condições das gerações seguintes.  

 

Os princípios propostos aqui reconhecem o direito de cada geração de usar os 
recursos da Terra para seu próprio benefício. Eles também restringem as gerações 

presentes quanto ao uso dos recursos da Terra. Esses princípios fornecem 

orientação, mas não significa ditar como cada geração deve gerenciar seus recursos. 

Eles não exigem que a geração atual preveja as preferências das gerações futuras, 

uma tarefa impossível. Pelo contrário, esses princípios são destinados a atingir uma 

base de recursos naturais razoavelmente segura e flexível para as gerações futuras, 

uma que possam usar para suas próprias necessidades e preferências27. (WEISS, 

1992, p. 23, tradução nossa). 

 

Mas Weiss (1992) não se concentra exclusivamente em definir os delineamentos e 

conteúdo da Teoria da Equidade Intergeracional, ela também se volta para a discussão da 

forma como aplicar esta teoria. Assim, propõe algumas estratégias e ações específicas, 

visando à implementação dos direitos e deveres intergeracionais.  

                                                                                                                                                                                              
27 “The principles proposed here recognize the right of each generation to use the Earth's resources for its own 

benefit. They also constrain the present generation’s use of the Earth’s resources. These principles provide 

guidance, but do not dictate how each generation should manage its resources. They do not require that the 

present generation predict the preferences of future generations, an impossible feat. Rather, these principles are 

intended to achieve a reasonably secure and flexible natural resource base for future generations, which they can 

use for their own needs and preferences”. 
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A primeira estratégia citada corresponde a dar representatividade aos interesses das 

gerações futuras nos processos de tomada de decisão no âmbito administrativo e judicial. 

Weiss (1992) parte do pressuposto de que as gerações carecem de representação nestes 

processos e que as decisões tomadas afetam, direta e indiretamente, as gerações futuras, pois 

determinará o seu bem-estar inicial. Coloca que as instituições internacionais, nacionais e 

locais tendem a dar maior ênfase aos problemas de curto prazo, em detrimento dos problemas 

intergeracionais, pois visam à obtenção imediata de resultados. Do mesmo modo, o setor 

econômico também prioriza os problemas de curto prazo. 

A proposta é criar um órgão ou entidade, responsável por identificar e assegurar que 

os interesses das gerações futuras sejam considerados, bem como por monitorar e exigir o 

cumprimento da legislação ambiental, investigar reclamações, entre outras atribuições. Relata 

que a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento já havia recomendado a 

nomeação de um ombudsman para as gerações futuras. 

A respeito do tema, Ramos Júnior (2012) traz um esquema dos países que possuem 

órgãos ou entidades voltadas especificamente para garantir os interesses das gerações futuras. 

Cada país adota um modelo particular, em que o órgão ou entidade recebe atribuições e 

poderes específicos. Ramos Júnior (2012) relata que os órgãos ou entidades representativas 

das gerações futuras começaram a ser criadas no início da década de 90, após a divulgação da 

teoria de Weiss. 

O modelo húngaro, conforme Ramos Júnior (2012), ganha maior destaque. A 

representatividade se dá por um órgão chamado Comissário Parlamentar para as Futuras 

Gerações, cujos membros são eleitos pelo Parlamento e indicados pelo Presidente da 

República, por critérios de mérito. O órgão possui independência, não se vinculando a 

nenhum dos poderes; lei e orçamento próprio; atribuição para suspender atos potencialmente 

lesivos ao meio ambiente e propor ações judiciais para rever leis que violem a Constituição; 

pode receber denúncias e realizar investigações de ofício; entre outros. Em resumo, atuam 

como um sistema de controles e contrapesos das decisões a serem tomadas pela geração 

presente. 

Ramos Júnior (2012) apresenta, ainda, os critérios de eficiência definidos por 

Arhelger e Göpel (2010) para os órgãos de representatividade. São eles: independência, 

competência, transparência, legitimidade, capacidade para ter acesso às informações 

relevantes e estudos de peritos. Convém ponderar que somente o acesso à informação e aos 
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documentos técnicos não é suficiente, é preciso que o órgão tenha capacidade para analisá-los 

e, se necessário for, realizar estudos complementares. A complexidade das projeções futuras 

exige que o órgão tenha uma equipe técnica de apoio, ainda que externamente.  

Weiss enfatiza, ainda, a falta de representação das gerações futuras no setor 

econômico. 

 
As gerações futuras não estão eficazmente representadas no setor econômico da 

atualidade. Para que tal ocorra, primeiramente, devemos entender o direito 

fundamental intergeracional corretamente: o direito que as futuras gerações têm a 

uma reivindicação de igualdade com a geração atual no uso e proveito do ambiente 

natural.28 (1992, p. 25, tradução nossa) 

 

Para mudar este quadro, Weiss (1992) aponta a utilização de alguns instrumentos 

econômicos voltados para alcançar a equidade intergeracional, como a contabilidade 

geracional. 

Este instrumento de representação proposto por Weiss (1992) tem suas vantagens, 

mas também tem suas dificuldades e incongruências. A vantagem é iniciar uma mudança nos 

processos decisórios a partir da consideração dos riscos e impactos voltados para as gerações 

futuras, o que é, de fato, deixado de lado. Como colocado por Weiss (1992), há a primazia 

pelos resultados imediatos. Assim, os problemas de longa duração recebem tratamento 

secundário e são amenizados mais pelos efeitos indiretos da resolução dos problemas de curto 

prazo, do que pelo seu enfretamento direto. As políticas públicas – internacionais, nacionais e 

locais – e as decisões do setor privado consideram prazos de curto e médio prazo, os quais 

representam, no máximo, a projeção para os próximos 50 ou 60 anos. Ou seja, tais prazos se 

limitam ao período aproximado de uma geração, não atingindo as gerações futuras seguintes, 

senão aquela que já se faz presente.
29

 

Mas o modelo de representatividade apresenta algumas incongruências. Quais os 

interesses das gerações futuras? Como impor a toda a coletividade, principalmente quando 

não há certeza da consumação dos riscos gerados no presente? As decisões não deveriam vir 

de toda a coletividade e não de um órgão próprio? Como resolver os casos de conflito entre as 

                                                                                                                                                                                              
28 “Future generations are not effectively represented in the marketplace today. To do so, we must first 

understand the fundamental entitlement among generations correctly: that future generations have an equal claim 

with the present generation to use and benefit from the natural environment”.  
29 O conceito de gerações futuras, o período aproximado de sua duração, o início e o fim da existência das 

gerações futuras serão tratados no Capítulo 5, Item 5.1. 



 

106 

 

gerações presentes e futuras? O representante ou ombudsman das gerações futuras deixará de 

considerar os interesses da sua geração?  

Este modelo não resolve, em definitivo, a ausência de representatividade das 

gerações futuras, muito menos elimina os riscos a que estão sujeitas. Todavia, pode auxiliar as 

decisões – nas diversas instâncias –, indicando onde se apresentam os maiores riscos às 

gerações futuras e quais seriam os limites de atuação das gerações presentes, bem como as 

alternativas mais razoáveis no atendimento das suas necessidades e objetivos imediatos. Mas 

o processo de tomada de decisão, quando envolver o futuro da humanidade e a integridade do 

Planeta, não pode ficar adstrito a órgãos ou entidades específicas. As decisões deverão ser 

tomadas com a mais ampla participação possível da sociedade.  

Ayala (2002) também reconhece o alto déficit de representação das gerações futuras 

nos processos de tomada de decisão, apresentando várias medidas para reduzir os efeitos deste 

problema. 

A segunda estratégia de implementação da Teoria da Equidade Intergeracional, 

proposta por Weiss (1992), consiste na criação de banco de dados e realização de 

investimentos de capital relacionados às questões ambientais. E ressalta que além da criação 

desses instrumentos, é preciso mantê-los para que os seus efeitos se prolonguem no tempo. 

Em relação ao banco de dados, por exemplo, não é só importante manter a informação sobre 

os recursos naturais, como biodiversidade, minerais, qualidade do ar e da água, áreas com 

vegetação nativa preservada, etc.; mas cabe evitar que os dados não sofram redução, de forma 

a prejudicar as gerações futuras. Portanto, o banco de dados tem o objetivo de auxiliar o 

monitoramento da qualidade ambiental e da quantidade de recursos naturais – renováveis e 

não renováveis – disponíveis. 

Outros instrumentos seriam as pesquisa científica com a perspectiva de longo prazo, 

as quais poderiam ser realizadas tanto pelo setor público quanto pelo privado. O alvo destas 

pesquisas consiste em eliminar as ameaças de longo prazo para a qualidade ambiental, como a 

substituição de recursos escassos por outros recursos renováveis ou com maior 

disponibilidade no meio ambiente e medidas eficientes na utilização e exploração dos 

recursos naturais, de modo a manter um nível satisfatório para as próximas gerações. Enfim, 

propor alternativas que viabilizem a satisfação das necessidades e interesses das gerações 

futuras. Como exemplo, Weiss (1992) cita os problemas relacionados à contaminação das 

águas subterrâneas, energia nuclear, poluentes perigosos e outros.  
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E, por fim, Weiss (2012) também coloca a necessidade de criação de normas, no 

plano internacional, que tratem de questões ligadas à equidade intergeracional, especialmente 

sobre o modo de realizá-la. Sugere a existência de regimes jurídicos internacionais voltados 

para o gerenciamento de recursos naturais e poluentes ambientais importantes.  

 

4.4 A relação homem-natureza no pensamento de François Ost 

 

A obra de Ost (1995) possui como objetivo central a análise da relação homem-

natureza ao longo da história da humanidade, partindo da compreensão de que a crise 

ecológica se baseia no modo como o ser humano se relaciona com a natureza. Os problemas 

ecológicos encontram nesta relação a sua origem.  

 

Eis a crise ecológica: a desflorestação e destruição sistemática das espécies animais, 

sem dúvida; mas, antes de mais e sobretudo, a crise da nossa representação da 

natureza, a crise da nossa relação com a natureza. [...] 

Essa crise é simultaneamente a crise do vínculo e a crise do limite: uma crise de 

paradigma, sem dúvida. Crise do vínculo: já não conseguimos discernir o que nos 

liga ao animal, ao que tem vida, à natureza; crise do limite: já não conseguimos 

discernir o que deles nos distingue. (1995, p. 9) 

 

Como ponto de partida, inicia demonstrando como o modelo de organização da 

sociedade feudal foi fundado na solidariedade. As propriedades eram utilizadas em sistema de 

condomínio, os chamados “posse de bens de raiz”. O uso e a fruição dos recursos naturais da 

propriedade eram intercalados entre cada família ou grupo que habitava conjuntamente uma 

determinada porção de terra. Com isso, cada um sabia que não poderia exceder no uso ou 

fruição, nem degradar o solo, pois tinha o dever de repassar o bem em condições que os 

outros condôminos ou usufrutuários pudessem tirar proveito. Além disso, não depreciar a 

propriedade, seja poluindo a água ou degradando o solo, por exemplo, permitia a continuidade 

do sistema intercalado de uso, resultando, no geral, maiores benefícios para cada grupo. 

 

Durante muito tempo, do século XVI ao século XIX, o trabalho da doutrina 

consistirá em desenlaçar, um a um, os fios da solidariedade que ligavam os homens 

entre si por intermédios das coisas partilhadas. Em breve, a legítima reivindicação 

das liberdades passará pela conquista da propriedade privativa – poder-se-ia 

igualmente dizer “propriedade privada”, privada de uma rede complexa de direitos e 

obrigações determinados pelo uso, com vista a assegurar a harmonia ecológica e a 

solidariedade interpessoal, que será necessário, mais tarde, reinstaurar [...]. (OST, 

1995, p. 58) 
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No início da Modernidade, rompem-se os laços de solidariedade presentes neste 

modelo de organização social. As novas estruturas sociais não se baseavam no modelo 

condominial, de uso intercalado da propriedade. A base desta sociedade passou a ser a 

concentração de bens e o seu uso exclusivo. Coloca Ost (1995) que a propriedade foi uma das 

formas mais representativas de apropriação da natureza. Esta era vista como algo a ser 

explorado e conquistado. Assim, a propriedade se tornou a forma de se apoderar dos bens 

naturais, tomando-os para a satisfação das necessidades, vontades e desejos do ser humano. 

Diante desta lógica, a propriedade concedia plenos poderes ao seu proprietário, o qual 

poderia, se lhe conviesse, explorar o bem até a sua perda total.  

Mais do que apropriação, o ser humano pretendia – e pretende – transformar a 

natureza a seu critério, como coloca Ost: “o projecto moderno pretende construir uma 

supranatureza, à medida da nossa vontade e do nosso desejo de poder” (1995, p. 10). 

De acordo com Ost (1995) as teorias daquele período contribuíram para a formação 

desta relação em que a natureza era concebida como objeto, a ser apropriado pelo ser humano.  

Copérnico provocou uma revolução na ciência e na forma de compreensão do 

mundo, pois demonstrou que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário, como o 

pensamento humano havia estruturado. E Galileu complementa a revolução, apresentando 

uma nova visão de mundo. Ele demonstra que vários astros formam o Universo e que o 

movimento é algo comum em todos eles. A Terra ou Sol não estão centralizados no Universo 

de forma estática. A centralidade é relativa.  

Ost (1995) relata que esta revolução na forma de compreender o Universo trouxe 

certa libertação ao ser humano, que passou a se ver como um “errante cósmico”. Com isso, a 

compreensão e a dominação desse movimento se tornou um dos objetivos do homem. 

Francis Bacon foi outro teórico que trouxe influência para uma visão dominadora da 

natureza. Ele escreve um conto, chamado de Nova Atlântida, em que o ser humano cria uma 

ilha para servir de experimento da natureza. Cada elemento é coletado para ser investigado e 

aprimorado conforme as necessidades humanas. O objetivo, então, não é só compreender 

como funciona a natureza, mas dominá-la, visando tirar os melhores proveitos de toda esta 

matéria. Ost cita uma referência deste autor, em que ele afirmar ser a natureza uma “mulher 

pública” e que “devemos domá-la, penetrar os seus segredos e subjugá-la à nossa vontade” 

(1995, p. 39). 
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René Descartes é outra forte influência, tanto na forma de compreender a natureza e 

o papel de dominação do ser humano, quanto pela introdução do seu método de investigação 

científica, que por um longo período serve de base para toda a ciência. Na sua obra Fábula 

Mundi, Descartes apresenta a natureza de forma simplificada, sem os mistérios e sacralidade 

que lhe foi depositada pelo homem desde a Antiguidade.  Para ele a natureza não é nada mais 

do que matéria, a ser apropriada pelo homem. Assim, o homem deve se comportar como se 

fosse dono e senhor da natureza.  

O seu método leva à análise fragmentária da natureza, dando coerência a cada 

processo que ela realiza e explicando cada um dos seus elementos; substitui “o caos da 

experiência por uma representação coerente do mundo”, explicando “com êxito os problemas 

mais complexos, a partir do momento que a natureza é reduzida a uma coisa vasta (res 

extensa), somatório da matéria fixa, divisível em partes determinadas percorridas de 

movimentos constantes” (OST, 1995, p. 43).  

O Iluminismo destacou a razão como atributo exclusivo do ser humano, o que 

acabou concedendo-lhe poder e superioridade frente aos demais seres vivos e à própria 

natureza. O Renascentismo consagrou o ser humano, localizando-o no centro do mundo. 

 

O humanismo, pelo menos desde o Renascimento, fazia do homem a ‘medida de 
todas as coisas’; o homem era, simultaneamente, a fonte do pensamento e do valor, e 

o seu fim último. Poderíamos definir este universo ‘antropocentrista’: em benefício 

de uma lenta mas muito profunda laicização das mentalidades e ao preço, também 

de um progressivo mas muito claro ‘desencantamento do mundo’, o homem instala-

se no centro das coisas. A natureza, por exemplo, ontem ainda ‘encantada’ pela 

presença de forças misteriosas, reduz-se a um ‘ambiente’, um conjunto de ameaças a 

conjurar e de recursos a explorar [...]. (OST, 1995, p. 178) 

 

O liberalismo foi concebido a partir desta perspectiva. A ideia de livre disputa de 

mercados nada mais é do que um jogo de disputa por maior obtenção de lucro e concentração 

de bens e riquezas, o que se dá às custas da natureza. Ainda nesta perspectiva liberal, o 

crescimento econômico foi – e de certa forma ainda é em alguns países – grande aspiração 

humana, se tornou o principal ideal político de todos os Estado e a sua busca ocorria pela 

exploração intensiva dos recursos naturais e pelo avanço em direção às terras não ocupadas. 

O Direito acabou por legitimar este modelo de relação. As teorias jurídicas foram 

influenciadas pelo paradigma dominante – o liberal e as teorias que lhe alicerçavam. A 

propriedade foi consagrada no Código Civil de 1789 como direito absoluto e se tornando um 

dos principais institutos jurídicos. A construção da teoria jurídica foi concebida a partir da 
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idolatria do ser humano e do tratamento da natureza e todos os seus componentes como 

objetos, à livre disposição do ser humano. 

A este respeito, diz Ost: 

 

A partir do século XVI [...] o indivíduos torna-se no centro do mundo. O sistema 

jurídico não podia ficar à margem desta evolução; também ele irá conhecer sua 

“revolução copérnica”, que tomará aqui a forma de uma subjectivação cada vez mais 

arrojada. É como “direito subjetivo”, prerrogativa do indivíduo soberano, que se 

produzirá, pouco a pouco o direito, e já não mais como uso comum, regra geral 

transcendente aos direitos privados. [...] No centro deste sistema: o direito subjectivo 

de propriedade entendido como poder pessoal de actuar. (1995, p. 58-59) 

 

O pensamento de John Locke foi uma forte influência para esta evolução no Direito, 

pois colocava a propriedade como fruto do trabalho e da liberdade. Considerando-se estas 

suas origens, a propriedade é vista como uma reivindicação legítima e, desta forma, passa a 

ser um importante direito para o ser humano. O resultado foi transformar a natureza e seus 

elementos como objeto de apropriação. “Toda a ideia de protecção da natureza é, assim, 

sacrificada sobre o altar da propriedade e da liberdade econômica” (OST, 1995, p. 61). 

Com o tempo, o campo de dominação humana foi se alargando. A apropriação 

passou a alcançar outros bens, como as coisas imateriais ou abstratas. Tudo passa a ter um 

valor econômico e, por isso, explorado pelo ser humano. E como se apropria, reinventando a 

natureza, ou melhor, uma supranatureza, na qual predomina o artifício humano, esboçado a 

partir dos desejos e aspirações humanas, as invenções também passam a ser objeto de 

proteção do Direito. Conforme Ost, “a ciência não imita a natureza, (re)constrói-a segunda as 

nossas representações (1995, p. 82). Surge, então, o instituto da propriedade intelectual. 

Mas o ser humano não se contenta, quer ir cada vez mais neste seu projeto de 

reconstrução da natureza. Passa a confundir invenção e descoberta. O campo da biotecnologia 

reflete o avanço deste projeto, para além do esperado. Nele se utiliza as mais variadas 

qualidades biológicas. Apropria-se, agora, da estrutura genética para realizar os seus desejos 

mais ambiciosos, reinventando a natureza, em sua essência. Ou seja, não realiza somente 

transformações externas dos objetos da natureza, ou os utiliza como matéria-prima e utensílio 

para criar o artifício, a mudança é mais revolucionária, pois altera a configuração básica dos 

seres vivos, o seu núcleo: os genes. O objetivo é econômico, atender a um sistema de 

apropriação acumulativa de bens. Então cada uma destas descobertas passa a ter relevância 
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econômica e, assim, proteção jurídica. E com isso se avança em direção a patenteação da 

própria vida.  

Quanto ao ideal de transformação da natureza, o avanço da tecnociência permitiu que 

o ser humano realizasse o seu intento e o Direito serviu de suporte para a regulamentação 

destas ações.  

O Direito Ambiental surge ainda no período em que vigorava o modelo de 

apropriação da natureza e se buscava, incessantemente, o crescimento. Apresenta Ost que 

“tudo parece ceder perante a lei impiedosa do ‘progresso’, que riam aqui com a lei do lucro” 

(1995, p. 120). Isso gera um paradoxo que afeta o Direito Ambiental: como conciliar a 

proteção da natureza com o ideal de crescimento?  

A natureza passa a ser controlada, mas isto não significa que é respeitada. Os 

interesses privados, sobretudo os econômicos, levam à flexibilização, contínua, dos limites de 

proteção ou o seu afastamento sob o argumento da singularidade da intervenção, ou seja, 

criam-se fortes argumentos com base na utilidade ou relevância de uma determinada atividade 

para o ser humano. Assim, para Ost (1995), surge um direito do ambiente negociado. O 

tratamento da matéria por legislações dispersas também é outro ponto que interfere na 

ausência de uma proteção efetiva. Por isso, a mudança do modelo relacional homem-natureza 

precisa ser operada. 

Portanto, estas são as características da relação homem-natureza, um modelo de 

apropriação, em que o ser humano se localiza na condição de sujeito e a natureza na condição 

de objeto.  

Este modelo dominou, sem contestação, por muito tempo. E pode-se dizer que ainda 

é o modelo dominante apesar de todas as suas críticas e resultados negativos, bem como da 

existência de várias teorias construídas na tentativa de superação deste modelo. 

Ele começa a ser contestado, especialmente, no século XX a partir do surgimento da 

crise ecológica, quando fica evidente que o modelo de apropriação, baseado na ampla 

concessão de poderes e liberdades ao ser humano em relação à natureza era incompatível com 

a própria manutenção da vida humana. As ameaças deste modelo e a percepção dos limites da 

natureza – agora vista como um sistema frágil – fizeram com que fosse repensado. Há, no 

plano político, um esforço no sentido de discutir novos caminhos para o desenvolvimento e 

meios para resolução e minimização dos problemas ecológicos, a serem implementados de 

forma integrada: a representação deste fato é a realização da Conferência de Estocolmo. 
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O segundo modelo de relação homem-natureza surge em contraposição ao modelo 

dominante, o de apropriação da natureza, e consiste em atribuir à natureza a condição de 

sujeito. Então, nesta perspectiva, a relação sairia da estrutura tradicional (sujeito-objeto), para 

assumir a estrutura sujeito-sujeito.  

Ost (1995) reúne diversas teorias que possuem em comum esta forma de 

compreensão da natureza e passa a analisar e discutir os seus principais pontos e, em seguida, 

criticá-los, já que não considera este modelo adequado.  

A deep ecology é o nome que designa esta vertente de pensamento, podendo ser 

traduzida como ecologia radical, biocentrismo ou ecocentrismo.  

Por esta vertente de pensamento, o ser humano tem que retornar às suas origens, 

compreendendo a sua ligação com a natureza. Este retorno leva a natureza à condição de 

sujeito de direito, a qual teria agora, “uma dignidade própria a fazer valer e direitos 

fundamentais a opor aos humanos” (OST, 1995, p. 177). 

Mas como coloca Ost (1995) é uma proposta redutora, pois não considera os 

atributos humanos. Tudo vira natureza, pois tudo tem nela a sua origem e dependência.  

A natureza passa a ter um valor intrínseco, não mais condizente com a valoração 

humana, ou seja, independe da visão utilitarista que o ser humano lhe depositou. Desta forma, 

a deep ecology segue um caminho oposto do antropocentrismo até então dominante. Mas este 

processo de valorização da natureza gera um confusionismo, no qual todos os seus elementos 

são identificados como integrantes da natureza, formando um sujeito único, completo. Isso 

afasta as possibilidades de compreensões destacadas dos seus elementos e das peculiaridades 

de cada um, principalmente, do ser humano.  

Assim, eliminam-se as características particularizadas do ser humano, como ser 

pensante, autônomo e cultural. Neste aspecto reside uma das mais fortes críticas de Ost (1995) 

a esta vertente de pensamento. 

  

[...] a passagem da objectivação à subjectivação da natureza, a substituição do 

antropocentrismo pelo biocentrismo, o desaparecimento do individualismo em 

benefício do holismo e, sobretudo, a substituição do dualismo moderno por um 
rigoroso monismo. É este último ponto, que nos servirá de pedra de toque na 

empresa da crítica. [...] A confusão instala-se entre natureza e cultura, vida e 

história, facto e valor, ciência e direito, animal e homem. (1995, p. 210) 
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Então, a partir desta perspectiva, há uma valorização excessiva do natural em 

detrimento do ser humano. Este passa a ser compreendido somente como ser envolto no 

mundo vivo, como mais uma parte do todo.  

Por outro lado, a subjetivação acarreta uma desfiguração da natureza, pois enxergá-la 

como sujeito, a partir de uma concepção humana, significa não dar a ela o seu real significado 

e conteúdo. A ideia de sujeito é uma lente destorcida de visão. Nesse sentido afirma Ost: “ao 

dar-lhe a forma de nossos ideais, desnaturamos a natureza” e, em sentido contrário, “o 

naturalismo engana-se sobre a especificidade do homem, automutilando-se, o pensamento na 

naturalista (porque, apesar do que dizem os seus porta-vozes, ele continua a ser um 

pensamento) desnatura o homem” (1995, p. 211). Por isso, conforme Ost (1995), é preciso 

construir um modelo que preserve, na sua concepção, os atributos do ser humano e da 

natureza, afastando concepções redutoras ou extremistas, e permitindo uma interação em que 

cada um conserve esses seus atributos, sem se impor ou prejudicar o outro. 

Ao final, Ost (1995) propõe um novo – ou inédito – modelo de relação que deixa de 

lado as dualidades e os extremismos dos modelos anteriores. A proposta é conceber a relação 

homem-natureza como um projeto, a ser construído dialeticamente, deixando, assim, os 

modelos antagônicos anteriores – dualismo e monismo. Cada parte deste processo é vista 

pelas diferenças, mas também pelas semelhanças e se desenvolve unindo e inter-relacionando 

estas várias perspectivas, que acabam se transformando em uma concepção única. O projeto, 

resultado deste processo, caracteriza-se pela abertura, afinal é um projeto de futuro. Além do 

mais, a complexidade e ineditismo que marca este projeto requer esta abertura, caso contrário, 

ele seria, de antemão, um projeto fracassado. Assim, a todo o tempo, este projeto é 

reconstruído e reinventado, com o objetivo de atender o bem-comum de todos os membros da 

humanidade – presente e futura –, da natureza e de todos os seres vivos que a compõem. 

 

O projecto, em contrapartida, não rejeita nem o sujeito nem o objeto. Pelo contrário, 

pressupõem-nos. Mas longe de os absolutizar, põe-nos em relação. Abre-os um ao 

outro, sem, no entanto, os confundir. O que contará, a partir de agora, mais do que a 

identidade do objeto ou do sujeito, é a relação ou a tensão que os constitui, o elo que 

os une. A esta rede de relações chamamos “meio”. (OST, 1995, p. 273) 

 

A construção deste projeto se realiza em três etapas: epistemológica, ética e jurídica. 

Na primeira, busca-se um saber interdisciplinar do meio, que “apenas será alcançado se, 

ultrapassando as regras do método, adoptarmos a ideia de complexidade, que dita o 
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cruzamento dos níveis e as interacções das causalidades” (OST, 1995, p. 273). A segunda 

etapa corresponde a reconhecer uma responsabilidade ética voltada para o futuro. Portanto, 

distante da responsabilidade tradicional, advinda de uma falta cometida no passado. Esta 

responsabilidade, para Ost (1995), coloca a humanidade numa cadeia de transmissão que faz a 

geração atual credora dos seus antecessores e, ao mesmo tempo, devedora dos seus 

descendentes. E a terceira procura “propor uma qualificação e um regime jurídico para este 

misto de natureza e cultura, que é o meio” (OST, 1995, p. 275). 

A primeira etapa corresponde à construção de uma epistemologia da complexidade, 

fundada na dialética. A ideia de complexidade é adequada à compreensão do meio ambiente, 

em que os processos sistêmicos relevam esta complexidade. Vários fatores se relacionam, 

gerando resultados imprevistos. Hoje o meio ambiente não é visto como algo equilibrado, 

organizado em que as ações e os seus efeitos podem ser previamente definidos. 

 

A imagem do mundo que nos dá a ciência contemporânea é, seguramente, 
completamente diferente: a ordem aparece aí excepcionalmente, a regra é o caos. E 

se surgem, aqui e ali, ilhéus de organização, sobre um fundo de desordem, é preciso 

ver neles a mão do acaso [...]. É uma lógica do aleatório e do incerto, de que temos, 

desde logo, necessidade para pensar os sistemas abertos e complexos [...]. (1995, p. 

281) 

 

Isso significa que o método de Descartes deverá ser afastado, pois é um método da 

simplificação do objeto. Ele analisa o objeto sem considerar a sua relação com o meio, como 

se existisse isolado e de forma totalmente autônoma e não contempla as causalidades 

múltiplas e circulares, de interações e probabilidades, como se todos os movimentos deste 

objeto seguisse uma lógica linear e simplista, nas palavras de Ost, como o “movimento do 

relógio” (1995, p. 281). 

Do mesmo modo, as concepções da natureza como objeto ou a concepção da 

natureza como sujeito, que marca, respectivamente, o antropocentrismo e o biocentrismo 

radical (deep ecology), levam a uma compreensão reducionista do meio ambiente e do 

homem, sem visualizar a verdadeira identidade de cada um. Assim, coloca Ost (1995) que são 

doutrinas monológicas e redutoras, que afastam a noção de complexidade. Desconsiderar esta 

característica inviabiliza o sucesso do projeto homem-natureza.  

Esta epistemologia resulta em uma nova compreensão do homem, pois considera a 

sua origem e conexões com a natureza sem, entretanto, reduzi-lo a dimensão natural. Portanto, 

significa enxergar o constante entrecruzamento do natural e do cultural, já que o “homem é. 
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simultaneamente, matéria, vida e sentido, capaz de reprodução e capaz de significação, 

natureza e cultura” (OST, 1995, p. 292).   

A dialética é o método que permite a construção desta nova epistemologia, pois não 

leva à redução do homem ou da natureza. Neste processo dialético é possível identificar as 

diferenças e as semelhanças de cada elemento e perceber como eles se interagem, produzindo 

relações de recursividade. “Mais do que simples acção corretiva de um elemento sobre o 

elemento subsequente (relação de feedback), a recursividade é uma relação de criação mútua, 

no sentido paradoxal mas verdadeiro, onde cada termo é, simultaneamente, causa e efeito do 

outro” (OST, 1995, p. 283). 

Assim, o modelo de relação proposto por Ost (1995) utiliza uma epistemologia 

coerente com as características desta relação e dos seus elementos, a epistemologia da 

complexidade, construída a partir de um processo dialético de conhecimento e 

desenvolvimento. 

A segunda etapa consiste em formular uma responsabilidade ética condizente com a 

nova relação homem-natureza. Assim, Ost (1995) apresenta os principais traços desta 

responsabilidade, utilizando como base outras teorias construídas com este enfoque. 

No campo da ética, Ost (1995) parte das mesmas premissas que Jonas (2006), mas as 

propostas se divergem um pouco, pois ele não se filia totalmente ao pensamento de Jonas 

(2006), fazendo-lhe críticas diretas como poderá ser visto a seguir. 

As mutações do agir humano, muito impulsionadas pelo caminho tomado pela 

tecnociência nos tempos atuais, exige a redefinição do quadro ético da ação. Concentra na 

necessidade de criação de uma responsabilidade ética alargada, a qual se estabelece pelo 

vínculo entre um comportamento e os seus efeitos. 

A responsabilidade se dirige às gerações futuras e não à natureza. Esta acaba se 

beneficiando pela responsabilidade e, principalmente, pela relação dialética que o ser humano 

estabelece com ela. Contudo, não a limita, como o fez Rawls (2008), a duas gerações. Neste 

aspecto, concorda com Jonas (2006) que a responsabilidade se limita à extensão do poder 

exercido e não a um número previamente determinado de gerações. 

Ao contrário de Jonas (2006), Ost (1995) considera que o pensamento de Kant tem 

uma relação com o futuro. A sua ética, não é, necessariamente, imediatista. Para defender seu 

posicionamento, faz uma análise do conceito kantiano de humanidade, demonstrando que ele 

dá suporte a uma construção ética voltada para o futuro. 
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A principal crítica dirigida a Jonas (2006) consiste em denominar a sua teoria de um 

modelo hercúleo e assimétrico de responsabilidade porque desconsidera o “equilíbrio 

contratual”, ou seja, de divisão igualitária de bônus e ônus entre as gerações. Na visão de Ost 

(1995), Jonas (2006) atribui uma pesada responsabilidade às gerações presentes em relação ao 

futuro, como se elas tivessem que solucionar todos os problemas.  

Mas considera relevante a teoria de Jonas (2006) por romper os vínculos de 

proximidade que marca a responsabilidade tradicional e dando forma a uma responsabilidade 

em relação às gerações futuras, independente dos laços de ligação de sentimento ou de 

sangue. 

A crítica dirigida a Rawls (2008) é em relação à limitação da justiça intergeracional a 

duas gerações, ou como ele afirma, aos filhos e aos netos. Por isso, qualifica a sua teoria de 

doméstica. É, ainda, contratualista, pois surge a partir de consensos, firmados sob o “véu da 

ignorância”. 

Quanto à limitação da responsabilidade, critica: 

 

Tratar-se-ia, salientamos, de um fim demasiado limitado, exageradamente 

subjectivo, e, de resto, aleatório (nem todo o mundo tem necessariamente uma 

descendência), enquanto o que convém fundar são obrigações cívicas, garantias no 

quadro de uma sociedade política justa, em relação a um socius abstracto, ao qual 

não nos liga qualquer sentimento subjectivo particular de benevolência. (OST, 1995, 

p. 322) 

 

A sua proposta é a criação de uma responsabilidade-projeto,“mobilizada pelos 

desafios do porvir, mais do que uma responsabilidade imputação reservada pelas faltas do 

passado” (1995, p. 338). As gerações futuras são as beneficiárias desta responsabilidade, a 

qual se estende a uma longa distância temporal, se afastando, portanto, da responsabilidade 

doméstica. E compreende que a ideia de igualdade dá fundamento a esta responsabilidade, 

além de servir de diretriz para os seus limites. Assim, a partir de uma visão abrangente e 

cronológica das gerações, a relação entre elas deixa de ser assimétrica para serem 

caracterizadas como transitivas, ou seja, é um processo circular de transmissão de benefícios e 

encargos.  

Esta última perspectiva é bastante aproximada da compreensão de Weiss (1992), em 

que cada geração recebe e transmite o patrimônio ambiental da humanidade das outras 

gerações. Ao receber, deixa de ser beneficiário para ser titular de um dever de proteção, ou 

como coloca esta autora, para se tornar administrador ou gestor deste patrimônio. 
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No campo jurídico, Ost (1995) escolhe o instituto do patrimônio para dar suporte ao 

projeto. As razões para a escolha do patrimônio é a sua natureza híbrida e multifacetada e a 

possibilidade de integrar, simultaneamente, direitos e obrigações, permitindo constituir um 

verdadeiro patrimônio da humanidade, partilhável por todos os membros da humanidade – 

passados, presentes e futuros. Este instituto também permite resguardar a natureza da 

exploração ilimitada e imprudente, antes praticada.  

Ost (1995) bem explicita porque a natureza híbrida contribui para o intento de se 

estabelecer uma nova relação ser humano-natureza. Significa que ela permite fundir a 

natureza pública e a natureza privada em um único bem. Conservando estas duas facetas, 

mesmo que uma determinada área seja considerada patrimônio privado, a sua outra natureza 

púbica colocará limitações ao direito privado, ou seja, não será possível usar e explorar o bem 

irrestritamente. Estas limitações irão viabilizar que o patrimônio conserve os seus atributos e, 

assim, seja transferido em condições satisfatórias para as próximas gerações.  

Portanto, “articula o sujeito e o objeto, o privado e o público, o local e o global, o 

presente, o passado e o futuro” (OST, 1995, p. 275). 

No total, Ost (1995) relaciona cinco características – que ele chama de índices de 

complexidade dialética – favoráveis à adoção do patrimônio como estatuto jurídico do meio. 

A primeira corresponde à relação dialética entre sujeito e objeto que o patrimônio 

promove. Conjuga as perspectivas humanas com as perspectivas do meio ambiente, sem 

prejuízo de um em favor do outro. O processo é de construção conjunta. 

O patrimônio concentra duas facetas: o ter e o ser. Ele pode guardar uma simbologia, 

uma tradição, portanto, valores identitários, servindo-se, também, de bem cultural. Então, o 

patrimônio confere condições de possibilidades ao ser humano. E neste processo dialético 

cabe ao ser humano guardar este atributo do patrimônio, para que o futuro possa ser um 

caminho aberto, sem limitações para as próximas gerações e mesmo para a natureza. 

Ost também defende que “patrimonializar um bem é inscrevê-lo numa lógica 

solidária entre activo e passivo” (1995, p. 381), o que significa preservar as qualidades do 

patrimônio. Em relação ao bem ambiental, corresponde a manter a sua integridade e 

capacidade de regeneração e, se necessário for, a sua recuperação. Ost (1995) admite a 

possibilidade de compensação de uma perda ambiental, como por exemplo, o esgotamento de 

um recurso não renovável. E assim afirma: “a integridade do patrimônio, visado como 
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continente, deverá ser assegurada graças a uma rigorosa compensação dos conteúdos, cuja 

fungibilidade seria reconhecida” (1995, p. 381).  

A compensação comporta riscos e desafios, pois dificilmente irá representar a 

reparação total da perda ambiental. Além do mais, vários outros fatores interferem na 

compensação ambiental, como, onde e de que forma será realizada; se há exata equivalência 

entre o bem a ser compensado, ou no mínimo, uma semelhança em termos funcionais e 

biológicos; o local da compensação, se de fato amenizará o impacto ou se a área necessita de 

uma recuperação ambiental, enfim. Estas e outras questões devem ser mais cuidadosamente 

avaliadas. Como saber os reais efeitos do esgotamento de um recurso natural? E quando se 

tratar de uma espécie vegetal ou animal? Ou de biomas inteiros? Algum curso-d’água? 

Assim, esta é uma ação que deve ser evitada ao máximo, principalmente quando se 

trata da compensação de um bem por outro. Só em verdadeiros casos de necessidade é que se 

deve admitir a compensação como medida permissiva para a exaustão de um bem natural. 

Além disso, medida compensatória deve ser adequadamente composta, a partir de um 

profundo estudo técnico que considere as melhores condições para sua realização. 

A quarta característica corresponde ao aspecto já tratado da sobreposição da natureza 

pública e da natureza privada. O patrimônio pode ser nacional, mas ao mesmo tempo comum, 

de toda a humanidade. Pode ser de um indivíduo e, simultaneamente, de todos.  

E, por fim, o patrimônio possui a capacidade de perdurar no tempo. Como 

patrimônio comum, o bem “ultrapassa, daqui para a frente, o aqui e o agora: ele vem de mais 

longe e vai mais longe” (OST, 1995, p. 381). É transtemporal e, por isso, preserva a memória 

do passado e abre possibilidades para as gerações futuras. 

O regime jurídico do patrimônio comum implica em uma nova forma de gestão: 

 

Há um ultrapassar da regulação puramente privatista e monetária, pela introdução de 

uma ética que visa, como vimos, evitar as irreversibilidades e preservar o leque de 

opções futuras. Há, por outro lado, um ultrapassar da regulação regulamentar 

pública, pela generalização da concertação, destinada a tomar em conta a 

diversidade dos pontos de vista dos múltiplos intervenientes que, como já 

sublinhamos, podem legitimamente reivindicar este ou aquele tipo de utilização do 

recurso patrimonializado. (OST, 1995, p. 382-383) 

 

Assim, nem sempre será possível negociar a intervenção na natureza. Há bens, 

espaços, recursos que devem ser protegidos, em razão do seu valor ou disponibilidade na 

natureza. 
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A noção de patrimônio comum como núcleo do estatuto jurídico do meio permite o 

êxito do modelo de desenvolvimento sustentável, pois preserva os processos ecológicos vitais 

e a capacidade de regeneração do meio ambiente. E, ainda, incorpora a ética ambiental, que 

lida com a responsabilidade em relação à condição das gerações futuras e do meio ambiente. 

Esta concepção de patrimônio comum da humanidade está presente em diversas 

teorias que abordam a problemática ambiental e a equidade intergeracional. Weiss (1992) é 

bastante enfática nesse sentido. Aliás, a sua teoria, como já exposto, é desenvolvida a partir da 

compreensão do Planeta Terra como patrimônio comum da humanidade. No Brasil, Ayala 

(2002) compartilha do entendimento, mas não simplesmente como patrimônio da 

humanidade, como patrimônio comum de todos os seres vivos.  

Também está presente no Direito Internacional Ambiental, tanto em instrumentos 

voltados à proteção dos direitos culturais quanto para a preservação do meio ambiente.  

Como já citado anteriormente, a Declaração de Responsabilidades das Gerações 

Presentes para com as Gerações Futuras explicita esta concepção, ou seja, parte do 

pressuposto que o Planeta é um patrimônio da humanidade e, por isso, deve ser repassado sem 

depreciações para as próximas gerações pela geração atual, visando à continuidade da vida 

humana. 

Porém, esta ideia foi mais bem lapidada por Ost (1995), o qual delimita os traços 

principais do seu regime jurídico e da forma de gestão. Mas, ainda assim, é preciso que os 

ordenamentos jurídicos nos planos nacionais adotem este modelo e o detalhem, de forma mais 

pormenorizada, fixando regras sobre as condições de sua aplicação e gestão. É importante, 

sobretudo, afastar a lógica fragmentária das regulamentações na área ambiental, para 

considerar a inteireza do patrimônio, pois somente desta forma é que se poderá colher os 

verdadeiros resultados. As intervenções na natureza, quaisquer que sejam elas, precisam ser 

avaliadas para além dos seus limites. O entorno a ser considerado deve ser mais amplo. Os 

impactos devem ser analisados sob uma perspectiva cumulativa.  

 

4.5 As gerações futuras nas diversas concepções de desenvolvimento sustentável 

 

A perspectiva meramente econômica do desenvolvimento, inicialmente chamada de 

crescimento econômico, ampliou-se para incorporar outras variáveis no conceito de 

desenvolvimento. Nas últimas décadas, a variável ambiental foi incluída como exigência de 
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superação da crise ecológica, que ameaça a existência humana na Terra e, em menor 

proporção, a perda de todas as aquisições materiais e culturais produzidas e preservadas pelo 

ser humano durante a sua história.   

Indubitavelmente, o desenvolvimento sustentável se tornou a questão central da 

temática ambiental e se fez introduzir no discurso jurídico, político, econômico, ético e até 

religioso. A projeção desta ideia foi tão ampla que a transformou em algo irrefutável. A 

sociedade aceitou totalmente esta ideia e começa a exigir do setor econômico a revisão dos 

seus processos, desde a produção de produtos até a forma de disponibilização dos produtos e 

serviços ao consumidor.  

O desenvolvimento sustentável passou a ser visto como o único meio de se alcançar 

o equilíbrio do meio ambiente, sem o ser humano se abster totalmente do modo de vida e das 

aquisições materiais já conquistadas. Assim, afirma Kiss que “a mudança global que está 

ocorrendo no momento afeta não só os recursos naturais, mas também os recursos culturais 

humanos que foram acumulados durante milhares de anos” (2004, p. 2). 

Porém, este ideal guarda consigo uma indefinição que lhe é própria. O seu caminho 

ainda é incerto. Em razão disso, diversas foram as concepções de desenvolvimento 

sustentável construídas nestas últimas décadas. Esta diversidade demonstra os inúmeros 

aspectos que interferem na atribuição do adjetivo “sustentável” e a multiplicidade de visões 

que podem ser lançadas sobre esta ideia, conforme o enfoque que é dado. As diversas 

concepções se relacionam, de uma forma ou de outra, com a proteção das gerações futuras. A 

preocupação com o futuro e, mais especificamente, com os próximos membros da 

humanidade é um dos seus traços mais marcantes. 

O fim último do desenvolvimento sustentável, que consiste em manter o equilíbrio 

do meio ambiente no processo de desenvolvimento, decorre do reconhecimento da situação de 

total dependência do ser humano em relação a este equilíbrio e do perigo que o colapso dos 

processos ecológicos e a degradação dos recursos naturais são para a raça humana.  

O Relatório Brundtland, publicado em 1987, é consagrado por ter apresentado o 

conceito de desenvolvimento sustentável. Este Relatório é visto como o marco inicial da 

afirmação e difusão deste conceito. Aliás, esta é uma das principais razões pela qual o 

documento é constantemente lembrado. 

Embora o termo “desenvolvimento sustentável” ainda não tenha aparecido na 

Conferência de Estocolmo, em 1972, a ideia de se conciliar crescimento econômico com a 
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preservação da natureza estava presente neste momento, pois era o problema central da crise 

ecológica. Tanto é que nesta 1ª Conferência houve a polarização dos países desenvolvidos e 

dos países em desenvolvimento, pela crença de que a necessidade de preservação da natureza 

era um pretexto para impedir ou ao menos dificultar o crescimento dos países ainda em 

desenvolvimento. 

Veiga (2010) afirma existir indícios de que o termo desenvolvimento sustentável foi 

expresso publicamente em 1979, no Simpósio das Nações Unidas sobre Inter-relações entre 

Recursos, Ambiente e Desenvolvimento, realizado em Estocolmo.  

Sachs (2008) coloca que já havia a discussão de um “ecodesenvolvimento” e que este 

termo acabou sendo substituído pelo “desenvolvimento sustentável”. No mesmo sentido, 

afirma Mebratu (1998) que o termo ecodesenvolvimento aparece no Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)
30

, em 1978. 

Mebratu (1998) pontua que o Relatório Brundtland foi o ponto de partida para a 

discussão de muitas concepções atuais de desenvolvimento sustentável. Contudo, relaciona 

uma série de ideias precursoras deste conceito, que acabaram contribuindo na sua formação e 

definição. Entre elas, apresenta a visão presente no Cristianismo e nas Tradições Indígenas de 

relacionamento do ser humano com a natureza; a Teoria de Malthus, que visualiza o 

crescimento populacional em ordem geométrica, enquanto o crescimento agrícola aumenta em 

ordem aritmética; entre outras. 

Apesar de a expressão “desenvolvimento sustentável” não ser inédita quando da 

divulgação do Relatório Brundtland, foi a partir daí que ela tomou força e forma. O resultado 

foi a propagação generalizada desta ideia, desde a esfera política e jurídica internacional até a 

esfera social localizada.  

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, presidida por Gro 

Harlem Brundtland, foi responsável pela elaboração do Relatório Brundtland, que tinha como 

objetivo político estimular o estabelecimento de relações entre os vários países, visando à 

definição e implementação de medidas para superação da crise.  

O conceito de desenvolvimento sustentável aparece no Relatório da seguinte forma: 

 

                                                                                                                                                                                              
30 Em inglês, UN Environment Programme (UNEP), conforme citado pelo autor. 
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Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do tempo 

presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras poderem atender 

às suas próprias necessidades. Ele contém dois conceitos-chave: 

 O conceito de “necessidades”, sobretudo as necessidades essenciais da 

população empobrecida do mundo, que deve receber a máxima prioridade; 

 A noção das limitações que o estágio da tecnológico e de organização social 

impõe às capacidades do meio ambiente de atender às necessidades presentes e 

futuras. (tradução nossa)31 

 

Desde esta primeira concepção de desenvolvimento sustentável, pode-se observar a 

presença da solidariedade intergeracional, pois assegurar as necessidades das gerações futuras 

estava presente no seu conceito inicial e, talvez, mais simplório. Nele, a dimensão social se 

faz presente de forma clara. 

Convém sublinhar aqui a diferenciação – também não acabada – entre 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Aquela assume uma definição mais ampla e 

genérica, significando tudo aquilo que se sustenta, que se mantém. Em termos ambientais, 

corresponde a qualquer atividade, empreendimento ou ação que se realiza levando em 

consideração a capacidade de suporte do meio ambiente. Já o termo desenvolvimento 

sustentável designa uma processo de desenvolvimento que agrega a sustentabilidade na sua 

metodologia de aplicação. Este desenvolvimento, por sua vez, não corresponde meramente ao 

aspecto econômico, mas também aos aspectos sociais e, se qualificando como sustentável, 

também aos aspectos ambientais.   

Diante da vaga definição de desenvolvimento sustentável apresentada pelo Relatório 

Brundtland e das inúmeras variáveis que podem interferir na sustentabilidade, bem como das 

diferentes abordagens que a questão permite, tem-se hoje diversas concepções de 

desenvolvimento sustentável.  

Nesse sentido, afirma Freitas que o conceito de desenvolvimento sustentável precisa 

ser aperfeiçoado, pois “não se resume ao suprimento das necessidades” (2012, p. 46), como 

apresenta o Relatório Brundtland. E continua dizendo que nesta concepção devem ser 

inseridas “as demandas propriamente relacionadas ao bem-estar físico e psíquico, a longo 

prazo, acima do simples atendimento às necessidades materiais” (2012, p. 47). 

                                                                                                                                                                                              
31 “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability 

of future generations to meet their own needs. It contains within it two key concepts: 

the concept of ‘needs’, in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should 

be given; and the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the 

environment's ability to meet present and future needs”. 
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O objetivo da obra de Freitas (2012) é traçar o conteúdo normativo do princípio do 

desenvolvimento sustentável no ordenamento jurídico brasileiro, reconhecendo-o como 

princípio constitucional de natureza fundamental, com amplo espectro de incidência e força 

normativa. Portanto, é uma concepção jurídica de desenvolvimento sustentável. 

Na concepção de desenvolvimento sustentável de Freitas (2012), a solidariedade 

intergeracional não está restrita à garantia das suas necessidades básicas. Ela é mais ampla, 

para alcançar um patamar superior de dignidade humana, isto é, inclui a possibilidade de as 

gerações futuras satisfazerem os seus interesses, terem uma vida de qualidade e com bem-

estar.  

Nesta concepção a solidariedade intergeracional compõe, de forma ainda mais 

abrangente, o conceito de desenvolvimento sustentável, complementando, desta forma, os 

elementos conceituais trazidos no Relatório Brundtland. 

Aliás, Freitas afirma por diversas vezes que o desenvolvimento sustentável 

corresponde ao agir solidário, que se projeta na dimensão intra e intergeracional. “A 

sustentabilidade implica praticar a equidade com gerações futuras e, ao mesmo tempo, 

assegurar a equidade no presente, desafio inarredável de agir, de maneira intertemporalmente 

integrada [...]” (2012, p. 311). 

Freitas (2012) atesta a abrangência da sua definição ao caracterizar o conceito de 

desenvolvimento sustentável de pluridimensional. Para este tipo de desenvolvimento se tornar 

factível é imprescindível o afastamento de definições reducionistas, tendo em vista a 

concepção sistêmica de meio ambiente e o caráter pluridimensional do bem-estar – outro fim 

a ser buscado pelo desenvolvimento sustentável, conforme Freitas (2012). 

A expressão é, muitas vezes, construída a partir de dimensões, que representam áreas 

específicas que influenciam na realização do desenvolvimento sustentável. Cada uma destas 

dimensões pode, ainda, conter variáveis que interferem no quadro geral.  

Comumente afirma-se que o desenvolvimento sustentável é construído a partir do seu 

tripé econômico, ambiental e social. Ou seja, para se atingir tal desenvolvimento é preciso que 

a sustentabilidade perpasse por estas três dimensões, de forma simultânea e equilibrada. Esta 

concepção é largamente difundida nas Declarações, Tratados, Convenções e outras normas de 

Direito Internacional Ambiental. 

O tradicional tripé também se verifica, expressamente, no Relatório “O futuro que 

queremos”, produzido ao final da Rio+20, logo no seu Item 1: “Renovamos nosso 
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compromisso em favor do desenvolvimento sustentável e da promoção de um futuro 

sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental, para nosso Planeta e para as 

gerações presentes e futuras”
 32

 (tradução nossa). Mais uma vez pode-se observar a presença 

da solidariedade intergeracional na concepção de desenvolvimento sustentável do Direito 

Internacional. 

A Agenda 21, criada no bojo da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento ou Eco-92, permite vislumbrar a diversidade de fatores que se 

relacionam com o desenvolvimento sustentável. Este documento relaciona ações a serem 

tomadas em diversas áreas específicas, visando ao desenvolvimento sustentável. Elas podem 

ser agrupadas, basicamente, nas dimensões social, econômica, ambiental e política. 

Contudo, alguns autores já avançaram no sentido de se anexar outras dimensões no 

conceito de desenvolvimento sustentável. Freitas (2012) afirma a pluridimensionalidade como 

característica marcante do desenvolvimento sustentável, enquanto princípio constitucional do 

ordenamento jurídico brasileiro. Ele adota cinco dimensões na composição do conceito de 

desenvolvimento sustentável. Ao lado das tradicionais dimensões ambiental, social e 

econômica, acrescenta as dimensões ética e jurídico-política.  

Esta última dimensão consiste na “tutela jurídica do direito ao futuro”, que impõe o 

dever de proteção da “liberdade de cada cidadão” (FREITAS, 2012, p. 67). 

A dimensão ética parte da compreensão de que “todos os seres possuem uma ligação 

intersubjetiva e natural, donde segue a empática solidariedade como dever universalizável de 

deixar o legado positivo na face da terra” (2012, p. 60).  

E, assim, “não se admite, nesse enfoque, qualquer contraposição entre sujeito e 

objeto entre sujeito e natureza, tampouco se cai no monismo radical que tenta suprimir as 

diferenças entre o cultural e o natural” (2012, p. 60). 

Disso resulta que a solidariedade intergeracional – e a intrageracional – compõe não 

somente as dimensões ambiental, social e econômica. Está presente também na dimensão 

ética, aliás, esta se torna fundamento para a nova relação que se pretende estabelecer com a 

natureza e com as gerações humanas. O reconhecimento do vínculo e da essencialidade da sua 

                                                                                                                                                                                              
32 “Renovamos nuestro compromiso en favor del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro sostenible 

desde el punto de vista económico, social y ambiental para nuestro planeta y para las generaciones presentes y 

futuras”.  
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manutenção leva, a partir de uma perspectiva ética, à adoção de um agir solidário, respaldado 

no dever de cuidado, respeito e consideração do outro e da natureza.  

Entretanto, como coloca Freitas (2012), a dimensão ética não implica em 

confusionismo entre ser humano e natureza. Cada qual tem suas diferenças, apesar de 

manterem elos inseparáveis. Romper o vínculo entre ser humano e natureza significa 

percorrer o caminho da destruição da vida do Planeta ou, no mínimo, da destruição da espécie 

humana. O vínculo precisa ser preservado, mas as diferenças também precisam ser 

consideradas, pois, caso contrário, provocará um processo de desfiguração do ser humano, o 

qual pode ter resultados negativos. Nesta direção é a proposta de Ost (1995) de se estabelecer 

uma relação dialética entre o ser humano e a natureza, como apresentado no item 4.4 deste 

Capítulo. 

E Sachs, embora não explicite a ética como uma dimensão do desenvolvimento 

sustentável, reconhece a sua importância como elemento a contribuir a sua implementação: 

 

Em outras palavras, o desenvolvimento deve pautar-se por dois princípios éticos que 

se complementam: a solidariedade sincrônica com as gerações presentes e a 

solidariedade diacrônica com as gerações futuras. A harmonização dos objetivos 

sociais, ambientais e econômicos exige ação conjugada sobre o padrão da demanda e 
as modalidades da oferta. Nesse jogo de harmonização, a ação sobre a demanda, ou 

seja, os estilos de vida e de consumo, visando à redução do consumismo 

desenfreado e do desperdício dos recursos por parte das minorias ricas e à cobertura 

universal das necessidades básicas da maioria pobre, é a variável mais importante e, 

ao mesmo tempo, mais difícil de manejar. (2009, p. 28) 

 

A ética, para Sachs (2009), estaria presente na aplicação dos seus princípios da 

solidariedade – sincrônica e diacrônica, ou seja, intra e intergeracional, os quais estão, na 

realidade, acoplados ao conceito de desenvolvimento sustentável. 

Enfatiza Freitas (2012) que todas estas dimensões são “componentes essenciais à 

modelagem do desenvolvimento” e atuam de forma entrelaçadas, em um jogo de 

conectividade dinâmica, complementar e de causa e efeito. 

O reconhecimento de um maior número de dimensões tende a fortalecer a 

solidariedade intergeracional e os seus efeitos, pois parte da consideração de espectro maior 

de variáveis que influencia no alcance de nível ideal de liberdade e dignidade das próximas 

gerações. Falar simplesmente na necessidade de manutenção dos recursos naturais e nos 

processos ecológicos essenciais, sem considerar as circunstâncias que interferem na obtenção 

deste resultado, significa produzir um discurso vazio. Como manter o equilíbrio ecológico em 
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toda a extensão planetária com o estilo de vida moderno? Parece, de fato, utópico. Por isso, 

considerar as diversas variáveis é fundamental. As dimensões do desenvolvimento sustentável 

irá agrupar cada uma destas variáveis de acordo com a questão em que se encontraram de 

forma preponderante.  

Isto significa, por exemplo, que para se manter preservadas quantidades adequadas 

dos recursos naturais, é preciso repensar e reestruturar os processos produtivos, bem com o 

modo de satisfação das necessidades humanas – que nem sempre são verdadeiras 

necessidades, mas aspirações de conforto e luxúria, fundadas em um sentimento egoísta de 

apropriação de bens e de deleite de um estilo de vida marcado pelos prazeres dos bens 

materiais. Além da reformulação dos processos produtivos, o incremento de bases éticas no 

seio social é necessário para frear os desejos egoístas, que levam à acumulação excessiva dos 

bens e ao consumo irresponsável. A ética ambiental ou, na acepção de Jonas (2006), a “ética 

do futuro”, estimulará a autocrítica e a percepção pessoal da extrapolação dos limites que 

atentem contra a vida e a dignidade das gerações futuras e contra a integridade do Planeta, e, 

assim, favorecendo a revisão dos atuais padrões de comportamento.  

E é pela dimensão jurídico-política que irá se impor as transformações necessárias 

para a implementação do desenvolvimento sustentável. Porém, não somente numa perspectiva 

coercitiva, repressiva, mas promocional, ou seja, estimulando, por meio de diversos 

instrumentos e métodos, as mudanças e, ao mesmo tempo, conscientizando os indivíduos da 

importância de novos modelos de comportamentos que permita a preservação do meio 

ambiente. Desta forma, o Direito não só exige, impõe o desenvolvimento sustentável, mas 

cultiva o semear de uma nova ética, que considera a natureza e o futuro. 

Assim, conclui-se que a solidariedade não é somente componente do conceito de 

desenvolvimento sustentável, mas que este é o instrumento de aplicação da solidariedade – 

intra e intergeracional. É seu pressuposto.  

A complexidade que envolve esta tarefa de preservação dos processos ecológicos 

essenciais e de transferência dos elementos do ambiental em quantidade e qualidade 

adequadas a garantir a liberdade e dignidade das próximas gerações acaba por dificultar o 

exercício da solidariedade intergeracional. Por isso, a concepção de desenvolvimento 

sustentável a ser adotada no campo jurídico não pode ser simplória. A sua real concretização 

depende da compreensão desta complexidade e das relações de interdependência que 

estabelece com outros fatores de ordem humana (economia, cultura, política, ética, etc.). 
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Sachs (2008) reconhece cinco pilares do desenvolvimento sustentável: social, 

ambiental, territorial, econômico e político. Ao lado dos tradicionais pilares – ambiental, 

econômico e social –, Sachs acrescenta o territorial e o político. Aquele “relacionado à 

distribuição espacial dos recursos, das populações e das atividades” e este último condizente à 

“governança democrática”, instrumento capaz de promover as mudanças (2008, p. 15-16). 

Tais dimensões estão, de uma forma ou de outra, relacionadas à solidariedade 

intergeracional. Na realidade, vêm ampliar a solidariedade para além da questão da 

preservação do meio ambiente. Todavia, não com outro espectro, que permanece mesmo a 

transferência do meio ambiente equilibrado, mas porque a sua realização depende de outros 

fatores. A dimensão social, por exemplo, influencia no nível de preservação da natureza, na 

medida em que a pobreza e a miséria contribuem para a existência de ações que provocam a 

degradação ambiental. Enquanto a ética ambiental – vista aqui como outra dimensão 

específica – pode contribuir enormemente para a proteção da natureza e não geração das 

diversas espécies de poluição, tendo em vista que a participação conjugada de cada indivíduo 

irá permitir o êxito desta tarefa comum. E a dimensão política – na perspectiva da governança 

democrática, como colocado por Sachs (2008) –, ajuda a suprimir o déficit de representação 

das gerações futuras, pois a decisão de todos, conjuntamente, permite uma maior consideração 

das necessidades e interesses das próximas gerações. 

Ainda na análise das concepções jurídicas de desenvolvimento sustentável, agrega-se 

a definição dada por Sampaio: “consiste no uso racional e equilibrado dos recursos naturais, 

de forma a atender às necessidades das gerações presentes e futuras, sem prejudicar o seu 

emprego pelas gerações futuras. Significa, por outra, desenvolvimento econômico com 

melhoria social das condições de todos os homens em harmonia com a natureza” (2003, p. 

47).  

Esta definição muito se aproxima daquela presente no Relatório Brundtland, em 

1987. A solidariedade intergeracional é seu traço mais evidente, entretanto, ao contrário da 

concepção trazida por Freitas (2012), possui abrangência reduzida, pois declara somente as 

“necessidades”.  

Apesar da rápida definição trazida por Sampaio, cabe colocar que ele elege o 

princípio do desenvolvimento sustentável como o prima principium ou princípio matriz, 

resultando em “uma série de subprincípios ou princípios mais do Direito Ambiental” (2003, p. 

52). 
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Canotilho (2012) menciona que os problemas ambientais trouxeram uma 

responsabilidade de longa duração, voltada para a continuidade da espécie humana e a 

existência condigna das futuras gerações, a qual está alicerçada em quatro princípios, 

presentes na Constituição Portuguesa: princípio do desenvolvimento sustentável, princípio do 

aproveitamento racional dos recursos, o princípio da salvaguardada da capacidade de 

renovação e estabilidade ecológica destes recursos e o princípio da solidariedade 

intergeracional.   

Apesar de detalhar quatro princípios, pode-se conceber o princípio do 

aproveitamento racional dos recursos, o princípio da salvaguardada da capacidade de 

renovação e estabilidade ecológica destes recursos como integrante dos demais princípios, já 

que seus conteúdos condizem com os mandamentos do desenvolvimento sustentável e da 

solidariedade intergeracional. 

Em relação ao princípio do desenvolvimento sustentável, Canotilho lhe reconhece a 

natureza de princípio estruturante, ao lado do princípio democrático, da liberdade e da 

igualdade. Para alguns autores, afirma Canotilho, trata-se de um “novo paradigma secular, do 

gênero daqueles que se sucederam na gênese e desenvolvimento do constitucionalismo 

(humanismo no séc. XVIII, questão social no séc. XIX, democracia social no séc. XX, e 

sustentabilidade no séc. XXI)” (2012, p. 8).  

Canotilho concebe três dimensões básicas de realização da sustentabilidade: a 

interestatal, a geracional e a intergeracional.  

 

É possível, porém, recortar, desde logo, o imperativo categórico que está na gênese 

do princípio da sustentabilidade e, se se preferir, da evolução sustentável: os 

humanos devem organizar os seus comportamentos e ações de forma a não viverem: 

(i) à custa da natureza; (ii) à custa de outros seres humanos; (iii) à custa de outras 

nações; (iiii) à custa de outras gerações. Em termos mais jurídico-políticos, dir-se-á 

que o princípio da sustentabilidade transporta três dimensões básicas: (1) a 

sustentabilidade interestatal, impondo a equidade entre países pobres e países ricos; 

(2) a sustentabilidade geracional que aponta para a equidade entre diferentes grupos 

etários da mesma geração (exemplo: jovem e velho); (3) a sustentabilidade 

intergeracional impositiva da equidade entre pessoas vivas no presente e pessoas 

que nascerão no futuro. (2012, p. 8) 

 

Assim, para Canotilho, a solidariedade ou equidade entre gerações também se 

apresenta como a finalidade do desenvolvimento sustentável, na sua perspectiva jurídica. 

 Buscando uma concepção fora da perspectiva econômica ou jurídica, apresenta-se a 

definição de sustentabilidade trazida por Boff: 
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Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições energéticas, 

informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres, especialmente a Terra 

viva, a comunidade de vida e a vida humana, visando sua continuidade e ainda 

atender as necessidades da geração presente e das futuras, de tal forma que o capital 

natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de regeneração, reprodução e 

coevolução. (2012, p. 107) 

 

Em mais um conceito se observa a presença da solidariedade intra e intergeracional. 

Mas é interessante ressaltar como este conceito – ressalta-se, de origem não jurídica ou 

econômica –, parte da compreensão da Terra como um grande organismo vivo. A finalidade é 

manter não somente a continuidade da vida humana, mas deste grande organismo. Isso se 

baseia em duas situações: a primeira consiste em afastar a compreensão da natureza como 

objeto; e a segunda, em definir deveres em relação a ela.  

Boff não só inclui expressamente a solidariedade em seu conceito de sustentabilidade 

como discorre sobre ela em vários pontos da sua obra: “a sustentabilidade obedece a uma 

racionalidade responsável pelos usos dos recursos escassos” (2012, p. 147). Corresponde a 

uma partilha equânime dos recursos naturais. O seu fundamento, também para Boff (2012), é 

ético e equivale ao cuidado no manejo dos bens naturais. 

Propõe uma concepção integradora, não somente do ponto de vista externo – das 

variáveis que influenciam na sustentabilidade –, mas do ponto de vista interno, do indivíduo, 

ou seja, que pressupõe, basicamente, um novo olhar sobre a Terra, de objeto a ser explorado à 

“Mãe Terra” (Gaia), de solidariedade com a comunidade viva e de cuidado. Para Boff (2012), 

o alcance da sustentabilidade requer não só uma mudança econômica e social, mas uma 

transformação ética e espiritual, que se iniciam a partir da compreensão da natureza pelo 

prisma ecológico – cosmologia da transformação.  

A sua concepção de sustentabilidade é biocêntrica, ou seja, rejeita que a sua 

finalidade seja exclusivamente o atendimento das necessidades humanas.  

 

O que caracteriza esta nova cosmologia é o reconhecimento do valor intrínseco a 

cada ser e não de sua mera utilização humana, o respeito por toda a vida, a dignidade 

da natureza e não sua exploração, o cuidado no lugar da dominação, a 

espiritualidade como um dado da realidade humana e não apenas expressão de uma 

religião (BOFF, 2012, p. 78) 

 

Diante disso, pode-se concluir que o pensamento de Boff se enquadra na vertente que 

concebe a natureza como sujeito, pois apresenta os seus traços característicos, como 

relacionado por Ost (1955). 
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 Nesta perspectiva a solidariedade não se expressa somente em relação às gerações 

humanas – atuais e futuras – mas, a todos os seres vivos e à “Mãe Terra”. Significa, portanto, 

reconhecer que o ser humano possui um dever ético de respeito e cuidado para com toda a 

comunidade de vida que habita o Planeta e que todos, inclusive o ser humano, forma esta 

grande comunidade, a qual precisa ser preservada e protegida. Como comunidade pressupõe a 

interdependência de todos os seus membros e a manutenção de teias solidárias, que lhe 

sustentam e que lhe faz perdurar. 

Pode-se perceber, assim, um aprimoramento do conceito de desenvolvimento 

sustentável, a partir das discussões que se formaram em torno da sua definição e alcance. Os 

conceitos podem ser agrupados conforme o segmento no qual foram formulados e aplicados. 

Há concepções religiosas, políticas, jurídicas, econômicas.  

Cada uma destas áreas procede à releitura de desenvolvimento sustentável a partir 

das suas compreensões e objetivos. Isto também ocorre no segmento empresarial e na 

sociedade civil, que adequam o conceito e, sobretudo, o modo de sua aplicação, conforme as 

suas realidades.  

O setor empresarial, para atender às exigências de adoção deste modelo de 

desenvolvimento, incrementa medidas sustentáveis e utilizam estas ações como uma forma de 

projeção positiva da imagem da empresa e de produtos ou serviços próprios. Entretanto, as 

medidas são parciais e, na maioria das vezes, pouco influencia no resultado geral do 

atendimento do ideal de sustentabilidade.  

Os processos de produção e prestação de serviços são hoje altamente complexos, e se 

apoiam em uma rede de conexões, muitas vezes em âmbito global, que viabilizam o seu 

desenvolvimento. Então, qualificá-los como sustentáveis pressupõe a análise de cada ponto 

desta rede e do modo de formação das conexões necessárias à realização das atividades, além 

da consideração das espécies de matéria-prima e insumos aplicáveis e das suas condições em 

uma perspectiva holística, ou seja, não somente a partir da análise interna, mas do diagnóstico 

de cada aspecto em relação ao meio ambiente global ou, ao menos, nacional. Isto quer dizer 

que, se a princípio a utilização de uma determinada matéria-prima é concebida como 

sustentável, é preciso ainda analisar como se dá o atendimento da demanda, como ela é obtida 

e transferida e se o seu uso não gera restrições ou impactos em outras áreas.  

 Por isso, o termo sustentável tem sido empregado de forma superficial, aleatória e 

banalizada, sem considerar a totalidade dos critérios necessários para esta qualificação.  
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A complexidade em definir um nível de sustentabilidade adequado, em razão da 

necessidade de controle e avaliação de inúmeras variáveis, por outro lado, mostra a 

dificuldade em se alcançá-lo. E apesar do avanço da tecnociência nos tempos atuais, os 

desafios são enormes, pois a sua racionalidade é fragmentária e voltada para curto prazo, além 

de não estar acostumada a lidar com a lógica complexa dos processos ecológicos e de se 

avaliar e calcular os resultados das diversas interações entre o meio natural e os artifícios 

humanos. 

Na perspectiva econômica, as concepções são divididas em duas vertentes opostas: 

sustentabilidade forte e sustentabilidade fraca. O critério para esta distinção se baseia na 

forma como cada teoria concebe os bens naturais no processo de desenvolvimento ou, como 

diz Sampaio (2003), a partir da fungibilidade dos bens naturais.  

A sustentabilidade fraca, tendo como um dos principais representantes Robert Solow, 

consiste em definir o desenvolvimento sustentável a partir do capital total gerado (VEIGA, 

2010).  

Capital é um termo econômico e é entendido como “a totalidade de elementos, 

especialmente físicos, mas também os elementos imateriais, tecnológicos, culturais, 

relacionais, políticos, dentre outros intangíveis, que vão sendo transmitidos sucessivamente”. 

No capital natural “incluem-se todos os recursos naturais que o Homem pode usar ou 

desfrutar, renováveis ou não renováveis, como o ar, a água, a terra, os minerais, a 

biodiversidade [...]” (RAMOS JÚNIOR, 2012, p. 382).  

Então, pela concepção fraca, o capital natural – formado pelos recursos naturais e 

demais elementos do meio ambiente – podem ser substituídos por outras espécies de capital. 

O que é levado em conta é o capital total. Se este não sofreu redução, apesar de haver 

substituições, entende-se que o desenvolvimento pode ser definido como sustentável. Assim, 

de acordo com esta concepção, um determinado recurso natural pode ser levado à exaustão 

desde que haja outras aquisições no decorrer do processo de desenvolvimento, como a criação 

de uma determinada tecnologia. Os teóricos que se encontram nesta vertente são chamados de 

otimistas, pois acreditam que “o homem encontrará novas formas de capital natural e adotará 

métodos que tendam a otimizar seu emprego” (SAMPAIO, 2003, p. 49). 

Não bastasse a possibilidade de substituição natural, os critérios para a sua efetivação 

não são delimitados. Como dizer que o “valor” de uma determinada tecnologia se equipara à 

totalidade da reserva de um recurso natural? Como é possível fazer esta valoração se a 
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importância de um determinado bem natural – sob o ponto de vista humano – é variável 

conforme as circunstâncias e, ainda, conforme cada espaço? Definir o valor de um bem 

natural pode não ser o mesmo para outra sociedade, em relação à sua localização geográfica e 

o tempo. Para as gerações futuras a demanda por um certo bem pode ser maior do que para a 

geração presente. Ademais, deve-se resguardar a liberdade das gerações futuras quanto ao 

acesso e à utilização dos bens naturais, caso contrário, estaria restringindo, de forma 

injustificada, as suas atuações e, assim, o atendimento dos seus interesses, conforme as suas 

convicções e as aspirações – enquadrados dentro da limitação ética, como coloca Jonas 

(2006). 

A concepção forte de sustentabilidade tem a compreensão inversa do capital natural, 

ou seja, parte do pressuposto de que é infungível. Por maior que seja o aumento do capital 

total, este não pode ocorrer sem redução do capital natural, pois aquele não pode ocorrer às 

custas deste. Então, a degradação do meio ambiente e o esgotamento de um recurso natural 

não pode se dar sob o pretexto de se produzir mais artefatos humanos e, assim, aumentar o 

capital material.  

Pontua Ramos Júnior (2012) que esta concepção apresenta uma dificuldade que 

consiste em manter, permanentemente, o capital natural. A presente geração necessita utilizar 

parte deste capital para a satisfação das suas próprias necessidades. Então, como calcular o 

limite?  

Indica como alternativas apresentadas por outros teóricos a definição de uma taxa de 

consumo, que não poderá ultrapassar a “substância essencial” dos recursos renováveis e não 

renováveis, responsável pela sua multifuncionalidade. Esta proposta também apresenta 

problemas, como a dificuldade de se definir a taxa de consumo, que envolve diversos 

aspectos, como tempo, lugar, poder, entre outros (RAMOS JÚNIOR, 2012, p. 336). E conclui 

afirmando que a definição do conteúdo da herança geracional por meio da abordagem dos 

capitais geracionais não é o mais adequado e propõe outra abordagem, a parir do bem-estar 

intergeracional. 

Os teóricos da vertente forte da sustentabilidade se inserem em um movimento de 

transformação da ciência econômica, que não mais compreende a natureza como um simples 

fator do processo produtivo, que contribui para movimentar a economia; mas como algo 

imprescindível para a realização do desenvolvimento e, especialmente, para a sua manutenção 
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no tempo. Portanto, não significa submeter a natureza à economia, mas a economia à 

natureza.  

Contudo, esta inversão ainda não ocorre no campo prático, já que o capitalismo, que 

permanece arraigado em todo o plano global, é construído por uma lógica inversa, que tem 

como base principal a busca constante de maior lucro e, consequentemente, aumento 

progressivo da produção e consumo. Então demanda, cada vez mais, por capital natural, 

apesar das tentativas tecnológicas por eficiência. O capitalismo tem a capacidade de se 

adaptar às mudanças sociais e de afastar os perigos que lhe rondam. As ameaças que lhe são 

dirigidas acabam não tomando força, pois ele as utiliza a seu favor. É o caso do 

desenvolvimento sustentável, inicialmente concebido como uma ameaça se transformou em 

discurso empregado por este modelo econômico, visando à obtenção de benefícios 

econômicos e marketing empresarial.  

Por isso, o desenvolvimento sustentável pode se mostrar um modelo falacioso, pois 

se não implementado adequadamente e a partir de uma perspectiva ampla, importará somente 

na substituição dos meios de produção, por aqueles considerados sustentáveis, sem trazer 

resultado na contabilização geral quanto ao impacto no meio ambiente. Isto porque a demanda 

total não se estabiliza. O alto crescimento demográfico verificado nos últimos séculos indica 

um aumento da demanda de uso dos bens ambientais. Então, simplesmente a substituição dos 

meios ineficientes por sustentáveis não importará na superação da crise ecológica, muito 

menos, portanto, na proteção das gerações futuras. A situação de insegurança da continuidade 

da vida humana na Terra permanece e, pior, pode ser agravada. Assim, o desenvolvimento 

sustentável tem que representar, de fato, a manutenção da qualidade do meio ambiente e dos 

recursos naturais em níveis suficientes e seguros para as gerações futuras.  

Outro aspecto a ser considerado na implementação do desenvolvimento sustentável 

diz respeito à necessidade de uma análise abrangente das variáveis que compõem este 

processo. Muitas vezes não se considera a cumulatividade dos diversos impactos ambientais 

gerados em diferentes atividades ou empreendimento. Isso pode criar um falso quadro de 

sustentabilidade, sem, contudo, implicar em real capacidade de suporte do meio ambiente das 

ações interventiva e seus efeitos.  

Por tais razões, a realização do desenvolvimento sustentável deve ocorrer com a 

maior cautela possível, de forma gradativa, experimentando-se as metodologias que se 

mostram mais adequadas e sem considerar, de formar definitiva, que se alcançou o patamar 
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ideal. É necessário realizar diagnósticos periódicos dos estoques de recursos ambientais e dos 

processos ecológicos, bem como das demandas atuais e futuras.  Assim, deve ser 

implementado mediante a realização de um processo gradual de mudanças e adaptações 

parciais, caso contrário o desenvolvimento sustentável poderá ser ilusório, levando as 

gerações presente e futuras a uma armadilha.  

Algumas considerações a respeito do conteúdo das discussões que envolvem a 

implementação do desenvolvimento sustentável pela ONU devem ser feitas, uma vez que 

interferem no nível de proteção das gerações futuras.  

O tema da pobreza e da miséria sempre esteve presente nos encontros internacionais a 

respeito da questão ambiental, como ponto-chave para se alcançar o desenvolvimento 

sustentável e reduzir as degradações da natureza. Nesse sentido, coloca o Relatório “O futuro 

que queremos”, em seu Item 2: “A erradicação da pobreza é o maior problema que afronta o 

mundo na atualidade e uma condição indispensável do desenvolvimento sustentável”
33

 

(tradução nossa). Este aspecto, componente da dimensão social do desenvolvimento 

sustentável assume destaque neste documento. Esta questão aparece, ainda, como um dos 

primeiros Objetivos do Milênio.
34

 

O fundamento da ONU em destacar a erradicação da pobreza como um dos 

principais objetivos na superação dos problemas ecológicos consiste em visualizar a pobreza 

como uma das ameaças ao equilíbrio ecológico, pois aqueles indivíduos que não possuem 

uma condição digna acabam por serem responsáveis pela degradação do meio ambiente, seja 

porque na busca pela sua sobrevivência desconsideram qualquer racionalidade voltada para a 

preservação da natureza ou porque se submetem à realização de atividades que causam altos 

impactos ambientais. 

De fato, tais fundamentos são válidos. Entretanto, os discursos políticos na esfera 

internacional acabam por privilegiar a erradicação da pobreza em detrimento da urgente 

mudança dos padrões de vida modernos. Se estes não ocorrerem, a eliminação ou redução da 

pobreza pode se mostrar como uma ameaça até maior do que a anterior. Isto porque é 

considerável o número de pessoas no mundo que sobrevivem no estado de pobreza e, retirá-

                                                                                                                                                                                              
33 “La erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad y una condición 

indispensable del desarrollo sostenible”. 
34 Os Objetivos do Milênio se referem a oito objetivos traçados pela ONU, no ano de 2000, com base nos 

principais problemas mundiais, a serem atingidos por todos os países até 2015. Fonte: 

<http://www.objetivosdomilenio.org.br/>. 



 

135 

 

las desta situação pode significar, por outro lado, o aumento da pressão sobre o meio 

ambiente, já que, consequentemente, a demanda pelos bens naturais tenderão a crescer, 

principalmente se permanecer a lógica de consumo exagerado em que se insere a sociedade 

global.  

As projeções do Relatório “Povos Resilientes, Planeta Resiliente: um Futuro Digno 

de Escolha” bem ilustram este panorama futuro: 

 

À medida que a população global aumentará de 7 para quase 9 bilhões até 2040 e o 

número de consumidores da classe média aumente em 3 bilhões nos próximos 20 

anos, a demanda por recursos aumentará de forma exponencial. Até 2030, o mundo 

precisará de no mínimo 50% mais alimentos, 45% mais energia e 30% mais água - 

tudo em um momento no qual os limites ambientais estão impondo novos limites ao 

suprimento. Isto vale também para a mudança climática, que afeta todos os aspectos 

da saúde humana e planetária. (2012, p. 18) 

 

Então, a erradicação da pobreza deve ser tomada como objetivo conjuntamente com 

outras medidas que visem à redução da demanda por bens e serviços realmente desnecessários 

e fúteis. Contudo, este não é um objetivo considerado porque contraria os interesses políticos 

internacionais – e nacionais –, que afirmam seu poder a partir da lógica econômica. 

Assim, as gerações futuras tendem a ficar cada vez mais desprotegidas. Agir 

solidariamente requer, antes de tudo, projetar os efeitos, ainda que prováveis, das ações – ou 

omissões – praticadas no presente. Na esfera individual inclui-se o estilo de vida que cada um 

conserva.  

Weiss também reconhece que a tentativa de eliminação da pobreza pode acarretar 

conflitos intergeracionais: 

 

Em muitos casos, as ações necessárias para atender as necessidades básicas dos 

pobres coadunam com as que seguem em direção à equidade intergeracional. Há 

casos, entretanto, em que ações necessárias para proteger a saúde do Planeta para as 

gerações futuras podem conflitar com as necessidades imediatas para mitigar a 

pobreza, mesmo que a pobreza em si seja uma causa primária da degradação 

ecológica. Nesses casos, temos de desenvolver processos para assegurar que os 

direitos das gerações futuras sejam protegidos adequadamente e, ao mesmo tempo, 

abordar a questão da pobreza de forma mais rápida e eficaz possível.35 (1992, p. 22, 

tradução nossa) 

                                                                                                                                                                                              
35 “In many instances, the actions need to meet the basic needs of the poor are consistent with those advancing 

intergenerational equity. There are instances, however, where the actions needed to protect the health of the 

planet for future generations may conflict with the immediate needs of alleviating poverty, even though poverty 

itself is a primary cause of ecological degradation. In these instances we need to develop processes for ensuring 
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Se os padrões de vida atuais forem mantidos – em relação à acumulação e troca 

constantes de bens e alto nível tecnológico para satisfação de desejos frívolos, por exemplo – 

as gerações futuras continuam a correr risco, pois a crise ecológica não será superada. É 

preciso mudar os anseios em relação ao ter excessivo pela consciência ecológica e o 

sentimento de solidariedade, de modo que o ter represente as reais necessidades humanas para 

uma vida com qualidade. Sustentabilidade não significa abundância, significa moderação. 

Então buscar simplesmente novas alternativas tecnológicas, sem reduzir a demanda por 

recursos naturais e os impactos sobre o meio ambiente não resolverá os problemas de ordem 

ecológica. Poderá, sim, manter os mesmos níveis de degradação e consumo de bens 

ambientais para uma maior população mundial – o que tende a ocorrer no futuro –, entretanto, 

a ameaça às próximas gerações permanece.  

Outro ponto a ser considerado diz respeito à concepção de desenvolvimento 

sustentável trazida pelo Relatório “Povos Resilientes, Planeta Resiliente: um Futuro Digno de 

Escolha”, produzido pelo Painel de Alto Nível do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre 

Sustentabilidade Global, divulgado no ano de 2012. A concepção empregada pelo Relatório 

traz consigo um paradoxo: o crescimento econômico inserido no conceito de desenvolvimento 

sustentável. Na realidade, substitui desenvolvimento por crescimento, o que é um retrocesso, 

em termos conceituais ou confusão de terminologias. 

Esta inversão é apresentada da seguinte forma no documento: “O relatório do Painel 

faz diversas recomendações concretas para avançar a nossa visão de um planeta sustentável, 

uma sociedade justa e uma economia em crescimento” (2012, p. 21). E em várias outras 

passagens o documento menciona expressamente crescimento econômico. 

Há autores que afirmam ser paradoxal aliar “desenvolvimento” com 

“sustentabilidade”, por serem concepções inconciliáveis, opostas.  

Crescimento importa em desenvolvimento simplesmente quantitativo, ou seja, o seu 

foco é a melhoria financeira. Não considera outras variáveis que não a econômica. Relaciona-

se com a utopia do progresso em seguir avançando de forma exponencial e constante e, 

sobretudo, com os objetivos do capitalismo – acumulação de capital e riqueza.  

                                                                                                                                                                                              
that the rights of future generations are adequately protected while at the same time addressing poverty as 

quickly and effectively as possible”. 
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Desenvolvimento
36

 significa melhoria da condição humana e, não necessariamente, 

aumento dos números que compõem o sistema econômico. Portanto, é um conceito 

predominantemente qualitativo. Embora o aspecto qualitativo possa estar presente neste 

processo ele não é predominante, nem mesmo a sua finalidade principal.  

Se é paradoxal conciliar desenvolvimento e sustentabilidade – embora não se filie a 

este entendimento –, mais ainda é conciliar crescimento econômico com sustentabilidade, pois 

como viabilizar a busca incessante do aumento dos ativos financeiros, que requer maior 

movimentação do sistema econômico, com a moderação no uso dos recursos naturais e baixa 

dos níveis de poluição e impactos ambientais? 

O desenvolvimento, por outro lado, pode ser alcançado se necessariamente levar à 

degradação ambiental, pois considera, no resultado geral, outras variáveis não econômicas. O 

foco de resultados é a melhoria das condições sociais e não o saldo positivo da balança 

comercial, então a redução dos impactos ambientais pode se dar simultaneamente com o 

desenvolvimento. Para isso, contudo, é necessário mudar os estilos de vida modernos e a 

forma de funcionamento do sistema social, movida pela engrenagem econômica. 

Em contraposição àqueles que visualizam o desenvolvimento sustentável como 

contraditórios, afirma Veiga (2010) que a contradição reside na base deste conceito, ou seja, 

na manutenção da velha utopia industrialista, que elegeu o progresso como a sua principal 

meta. 

Também se mostra como um contrassenso a seguinte afirmativa do Relatório: “Já 

houve progresso, mas ele não tem sido nem rápido nem profundo o suficiente e a necessidade 

de uma ação de maior alcance está se tornando cada vez mais urgente” (2012, p. 9). Esta 

afirmação mostra a permanência da utopia do progresso, o que pode levar a humanidade por 

caminhos desastrosos, já que se alia à lógica do crescimento econômico: a busca da ascensão 

constante das condições econômicas. 

Concluindo, de todas as concepções expostas pode-se afirmar que a solidariedade 

intergeracional é um elemento do conceito de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, 

afirma Weiss: 

                                                                                                                                                                                              
36 As definições de crescimento e desenvolvimento não são unânimes nem mesmo na ciência econômica. Alguns 

autores a entendem como sinônimas, outros a distingue, dando definições diversas. A este respeito ver: ANJOS 

FILHO, Robério Nunes dos. Direito ao desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013; VEIGA, José Eli da. 

Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. 
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O desenvolvimento sustentável é inerente à questão intergeracional, bem como a 

questão intrageracional. O desenvolvimento sustentável depende de um 

compromisso de equidade com as gerações futuras. Este compromisso ético e 

filosófico atua como uma restrição a uma inclinação natural de tirar vantagem de 

nosso controle temporário sobre os recursos da Terra e usá-los apenas para nosso 
benefício, sem nos preocuparmos com o que deixamos para nossos filhos e seus 

descendentes.37. (WEISS, 1992, p. 1, tradução nossa) 

 

Então, a solidariedade intergeracional é um componente intrínseco do conceito de 

desenvolvimento sustentável. Nas palavras de Sachs, “igualdade, eqüidade e solidariedade 

estão, por assim dizer, embutidas no conceito de desenvolvimento, com consequências de 

longo alcance [...]” (2008, p. 14). 

Visto sob outro prisma, a inserção da solidariedade intergeracional como princípio 

constitucional no ordenamento jurídico brasileiro exige a adoção de um modelo de 

desenvolvimento compatível com a realização desta solidariedade, portanto um 

desenvolvimento que compartilhe a satisfação das necessidades humanas – atuais e futuras –, 

incluída aqui a fruição de uma vida com qualidade, com a manutenção do equilíbrio ecológico 

e dos elementos do bem ambiental em quantidade e qualidade satisfatórias, de modo a 

viabilizar a continuidade da vida terrestre – humana e não humana. 

A terminologia atual que equivale a este conteúdo é o denominado desenvolvimento 

sustentável. No campo jurídico assume a natureza de princípio constitucional. Íntima 

correlação entre os princípios: a solidariedade integra o campo conceitual do desenvolvimento 

sustentável, por outro lado, este é condição de efetividade daquela. Há uma relação de 

interdependência recíproca. Pressuposto para a efetivação da solidariedade no âmbito 

intergeracional.  

E pode se afirmar mais ainda, que o desenvolvimento sustentável é o meio de se 

exercer a solidariedade intra e intergeracional. Sem a aplicação de um novo modelo de 

desenvolvimento, que afastasse as perspectivas de curto e médio prazo dos economistas – 

especialmente dos tradicionais –, a viabilização da proteção das gerações futuras não seria 

possível, por mais que se permanecesse como fundamento e finalidade do Direito Ambiental.  

  

                                                                                                                                                                                              
37 “Sustainable development is inherently an intergenerational question as well as an intragenerational question. 

Sustainable development relies on a commitment to equity with future generations. This ethical and 

philosophical commitment acts as a constraint on a natural inclination to take advantage of our temporary control 

over the earth's resources, and to use them only for our own benefit without careful regard for what we leave to 

our children and their descendants”. 
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A problemática ambiental motivou também uma revisão profunda dos conceitos de 

tempo e de espaço. Enquanto os economistas tradicionais pensam em anos, no 

máximo poucas décadas, a problemática ambiental remete a milênios. A ecologia 

moderna é uma história natural de longo prazo que se combina e interage com a 

história da nossa espécie, num processo de coevolução. (SACHS, 2009, p. 29-30) 

 

O desenvolvimento sustentável é, assim, o modus operandi da solidariedade 

intergeracional.  

Analisando pela perspectiva teórica, o desenvolvimento sustentável pode parecer 

uma utopia, como afirma Veiga (2010), pois se forma a partir de dois elementos 

aparentemente antagônicos – desenvolvimento e sustentabilidade.  

Contudo, tentar transformar esta utopia em realidade não deve ser só vontade dos 

seres humanos atuais, mas um dever – ético e jurídico – inafastável, pois a eles competem não 

só assegurar e viabilizar a existência dos seus descendentes, ainda que longínquos, mas buscar 

reverter o imenso estrago que causou no Planeta. E é com a aplicação do conceito de 

desenvolvimento sustentável que se inicia o processo de reversão ou, ao menos, a contenção 

do processo de exploração que levou à crise ambiental e, assim, ao atendimento dos 

mandamentos do princípio da solidariedade intergeracional. Por isso, é necessário sair do 

campo teórico, de disputas de várias concepções de desenvolvimento sustentável para colocá-

lo em prática e, assim experimentar a adequação destas diversas concepções e, 

simultaneamente, adequá-las ou complementá-las.  Como declara Sachs, “o desenvolvimento 

sustentável não acontecerá pelo poder do verbo, por encantação. Exige plano de ação com 

metas, recursos e prazos” (2009, p. 31).  

Conforme Veiga (2010), a abertura conceitual do desenvolvimento sustentável que 

propicia a sua aceitação generalizada. Por outro lado, coloca dificuldades práticas para a sua 

implementação.  

No mesmo sentido, o Relatório “Povos Resilientes, Planeta Resiliente: um Futuro 

Digno de Escolha” aponta que apesar da aceitação generalizada do conceito de 

desenvolvimento sustentável, ele não se tornou uma prática cotidiana e relaciona as suas 

possíveis razões interligadas: falta de vontade política e a existência de poucos incentivos para 

implementá-lo, pois se privilegia as ações de curto prazo. E conclui que esta situação acaba 

por aumentar o dividendo intergeracional (2012, p. 20).  

Embora os desafios da implementação do desenvolvimento sustentável sejam 

enormes e o caminho ainda seja desconhecido, no plano teórico é a formulação atual deste 
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conceito que concentra o objetivo de harmonização da relação homem-natureza, introduzindo 

novos critérios e padrões para construção dessa relação, e, assim, a viabilização da 

solidariedade intergeracional.  

Diante da dificuldade que envolve o exercício da solidariedade intergeracional, é 

preciso adotar uma concepção abrangente de desenvolvimento sustentável e estabelecer 

metodologias e parâmetros de sua realização, bem como um permanente estado de cautela e 

vigilância, sob pena de os riscos desta segunda modernidade se concretizarem.  

Assim, as concepções que saem do tripé tradicional são mais adequadas para o 

campo jurídico, pois tendem a reconhecer as diversas variáveis que interferem no alcance da 

sustentabilidade.  

 

4.5.1 Desenvolvimento para Amartya Sen  

 

Os economistas divergem quanto aos conceitos de crescimento e desenvolvimento 

econômico, apresentando elementos conceituais distintos. Há, ainda, quem entenda tais 

conceitos como sinônimos.  

Relata Veiga (2010) que esta confusão conceitual permaneceu até 1990, quando foi 

publicado o primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano, produzido pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A partir de então o desenvolvimento passou 

a ser visto como um processo maior e mais complexo que o crescimento econômico. As 

influências do pensamento de Amartya Sen foram um dos fatores que contribuíram para esta 

guinada conceitual no âmbito do PNUD, como coloca Anjos Júnior: “o enfoque deste autor 

sobre o desenvolvimento foi decisivo na formulação, mas também na evolução conceitual do 

desenvolvimento humano [...]” (2013, p. 47).  

Em 1999, Amartya Sen lança a obra Desenvolvimento como liberdade, resultado de 

várias conferências realizadas. Mas já no ano anterior foi consagrado com o prêmio Nobel de 

Economia, tamanho o destaque dos seus trabalhos. 

A importância do pensamento teórico de Amartya Sen se assenta no objetivo de 

desvincular o desenvolvimento de uma visão puramente econômica para ligá-lo ao seu 

verdadeiro fundamento: o ser humano. Amartya Sen, apesar de economista, teve a 

sensibilidade de enxergar que o desenvolvimento deveria ser um projeto voltado para o ser 

humano e não o contrário. A busca pura e simples do crescimento econômico nada garante ao 



 

141 

 

ser humano, pelo contrário, pode agravar ainda mais as condições sociais. Sen (2010) 

demonstra como o êxito do processo de desenvolvimento está condicionado a diversos fatores 

que são interligados.  

O desenvolvimento, para Sen, consiste em um “processo de expansão das liberdades 

reais que as pessoas desfrutam” (2010, p. 16). Assim, a expansão da liberdade deve ser o 

principal fim e o principal meio do desenvolvimento (2010, p. 55). 

Então, na sua concepção, o maior objetivo do desenvolvimento não é o crescimento 

econômico, mas a melhoria da condição dos indivíduos, o que passa, necessariamente, pelo 

aumento da liberdade humana, pois desta forma o ser humano se emancipa e se realiza 

conforme as suas próprias vontades.  

A liberdade é abrangente na teoria de Sen (2010), incorporando diversas espécies, 

como as políticas, econômicas e sociais. Nesse sentido, a possibilidade de o indivíduo 

participar das decisões políticas é vista como uma liberdade. A capacidade de se alimentar e 

de se vestir é outra forma de liberdade. Assim, “a pobreza, a tirania, carências de 

oportunidades econômicas, destituição social sistemática e negligência de serviços públicos 

[...]” são formas de privação da liberdade, as quais o desenvolvimento deve procurar afastar 

(2010, p. 16). 

As liberdades podem ter um papel constitutivo ou instrumental no processo de 

desenvolvimento, conforme Sen (2010). O papel constitutivo “relaciona-se à importância da 

liberdade substantiva no enriquecimento da vida humana” (2010, p. 55), ao acréscimo de 

capacidades elementares do ser humano, como condições de se alimentar, por exemplo. “O 

papel instrumental da liberdade concerne ao modo como diferentes tipos de direitos, 

oportunidades e intitulamentos contribuem para a expansão da liberdade humana em geral e, 

assim, para a promoção do desenvolvimento” (2010, p. 57). 

Lista como liberdades instrumentais, as liberdades políticas, as facilidades 

econômicas, as oportunidades sociais, as garantias de transparência e a segurança protetora 

(2010, p. 25). 

Liberdades políticas se relacionam à possibilidade de o indivíduo participar da 

escolha dos governantes, de fiscalizar e acompanhar as ações políticas, à liberdade de 

expressão e aos direitos associados aos regimes democráticos. 

Facilidades econômicas “são as oportunidades que os indivíduos têm para utilizar 

recursos econômicos com propósitos de consumo, produção ou troca” (SEN, 2010, p. 59). 
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Oportunidades sociais estão relacionadas às ofertas de serviços públicos como educação e 

saúde. Coloca Sen (2010) que estas liberdades são importantes não só para garantir uma vida 

melhor aos indivíduos, mas também para permitir a participação em atividades econômicas e 

políticas. Assim, contribui tanto para a liberdade substantiva quanto para outras liberdades 

instrumentais.  

Garantias de transparência se referem “às necessidades de sinceridade que as pessoas 

podem esperar: a liberdade de lidar uns com os outros sob garantia de dessegredo e clareza” 

(SEN, 2010, p. 60). Elas ajudam a inibir a corrupção, irresponsabilidade financeira e 

transações ilícitas. Segurança protetora corresponde a mecanismos que evitem os indivíduos 

atingirem uma situação de miserabilidade, ou mesmo a fome e a morte. Significa 

“proporcionar uma rede de segurança social” (SEN, 2010, p. 60). 

Todas as formas de liberdade são interligadas e interdependentes, elas se relacionam 

e se reforçam mutuamente. Por isso, o desenvolvimento não pode ter como foco uma única 

liberdade, como a econômica, por exemplo.  

 

A eficácia da liberdade como instrumento reside no fato de que diferentes tipos de 

liberdade apresentam inter-relação entre si, e um tipo de liberdade pode contribuir 

imensamente para promover liberdades de outros tipos. Portanto, os dois papéis 

estão ligados por relações empíricas, que associam um tipo de liberdade a outros. 

(SEN, 2010, p. 57) 

 

Visando demonstrar a correlação entre as liberdades substantivas e instrumentais, 

Sen (2010) descreve várias situações em que ficam claras as conexões entre as liberdades.  

A primeira delas se refere à correlação entre as liberdades políticas e as necessidades 

econômicas. Sen (2010) afirma ser comum nos debates internacionais a colocação da 

preferência de satisfação das necessidades econômicas para, em segundo plano, garantir a 

liberdade política e os direitos civis, pois estes se tornam algo sem importância diante dos 

problemas da fome e da pobreza. 

Sen (2010) pondera defendendo que as duas questões devem ser tratadas 

conjuntamente, pois a liberdade política contribui para a satisfação das necessidades 

econômicas. A “intensidade das necessidades econômicas aumenta – e não diminui – a 

urgência das liberdades políticas” (SEN, 2010, p. 195). 

A liberdade política tem influências diretas na vida humana, pois amplia as 

capacidades básicas do indivíduo, como a capacidade de participação política e social; possui 
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um papel instrumental no alcance da liberdade econômica, pois permite que as pessoas façam 

reivindicações de natureza econômica; e um “papel construtivo na conceituação de 

necessidades” (SEN, 2010, p. 195). Concluindo, a participação política pode melhorar as 

condições econômicas. 

Nesse sentido, relata que a “fome coletiva substancial jamais ocorreu em nenhum 

país independente com uma forma democrática de governo e uma imprensa relativamente 

livre” (SEN, 2010, p. 201), pois os países de governo autoritário tendem a se preocupar 

menos com o problema da fome coletiva e da pobreza. 

A liberdade econômica também pode interferir em outras liberdades. Por exemplo, as 

restrições de participação do mercado de trabalho podem levar as pessoas a se submeterem a 

trabalho escravo e, assim, a impedi-las de terem acesso a condições básicas, como uma boa 

alimentação, saúde, educação e convívio social. Então, coloca Sen que um dos maiores 

desafios ao desenvolvimento é “libertar os trabalhadores de um cativeiro explícito ou 

implícito que nega o acesso ao mercado de trabalho” (2010, p. 21). 

A restrição à participação do mercado econômico também pode atingir os pequenos 

agricultores, o que acaba influenciando na vida social dessas pessoas e na capacidade de 

satisfazer suas necessidades básicas. 

E, por último, a situação inversa. Ou seja, algum grupo social pode ter uma renda 

considerável, mas pode não ter uma boa qualidade de vida. A este respeito, Sen (2010) cita 

como exemplo a situação dos afro-americanos nos Estados Unidos o quais possuem renda 

bem superior do que as pessoas que moram em países do Terceiro Mundo, porém, têm menor 

expectativa de vida do que estes. Isto demonstra que somente o aspecto econômico não é 

suficiente para garantir um quadro ideal de liberdade e dignidade humana. 

Mas, afinal, qual a relação entre a concepção de desenvolvimento como liberdade de 

Amartya Sen e a solidariedade intergeracional? À primeira vista pode parecer que estes dois 

temas não possuem qualquer ligação e que abordam questões totalmente diferentes. 

Contudo, a visualização da teoria de Sen (2010) a partir de uma perspectiva temporal 

ampliada mostra que ela muito favorece as gerações futuras, inclusive em termos ambientais. 

Como a finalidade primordial do desenvolvimento passa a ser a expansão das liberdades 

humanas, as gerações futuras tendem a desfrutar de uma vida melhor. A aplicação do modelo 

de desenvolvimento construído por Sen (2010) se mostra como um mecanismo de proteção e, 

sobretudo, de promoção do futuro, na medida em que se volta para a condição humana. E 
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quanto mais se alcançar a finalidade deste desenvolvimento, maiores serão as possibilidades 

das gerações futuras satisfazerem suas necessidades e interesses, pois isso resultará em maior 

liberdade e condições de agir. 

Além disso, o processo de desenvolvimento traçado por Sen (2010) favorece a 

efetividade dos direitos fundamentais, já que muitos dos tipos de liberdade tratados como 

instrumento e fim do desenvolvimento se enquadram, na realidade, como direitos 

fundamentais.
38

 Por exemplo, o que Sen (2010) chama de liberdade política pode ser visto 

como os direitos civis de votar e ser votado, de participar das decisões políticas, enfim. Então, 

assim, a dignidade humana deixa de ser um ideal para se tornar realidade. 

A busca do desenvolvimento com a finalidade da ampla libertação do ser humano – 

em termos político-civis, sociais, econômicos, intelectual, participativo, etc. – acaba 

alcançando as próximas gerações, de forma benéfica.  

Embora esta perspectiva de desenvolvimento não trate de forma específica e direta 

da solidariedade em termos ambientais, isto é, visando à preservação da natureza, ela está 

interligada com a finalidade desta: a liberdade e a dignidade das gerações futuras.  

Portanto, a diferença aqui é a mudança de prisma, que termina por explicitar outros 

aspectos que nas outras concepções de desenvolvimento, inclusive aquelas adjetivadas de 

“sustentável”, acabam por ocultar. Mas na realidade, a emancipação do indivíduo – vista 

como uma concepção ampla de liberdade – é o alvo dos modelos atuais de desenvolvimento. 

Isto porque, como coloca Veiga (2010), a ideia de desenvolvimento foi formulada para 

conceber aspectos sociais e humanos. O conceito tradicional de crescimento econômico não 

inclui, necessariamente, os aspectos sociais e humanos em seus objetivos. Estes são, 

sobretudo, econômicos. Os outros resultados são tidos como secundários e mediatos. 

Por outro lado, esta concepção de desenvolvimento ajuda a humanidade a se desviar 

das armadilhas da busca incansável e infinita do progresso, pois o que se busca não é mais a 

acumulação material e o avanço da técnica e da ciência a serviço do ter. O que se busca agora 

é a emancipação do indivíduo, a sua plena realização. Há, assim, uma transferência do foco do 

desenvolvimento, dos aspectos econômicos para o ser humano. 

Como a pura satisfação do crescimento econômico perde importância, a pressão 

sobre o meio ambiente tende a se amenizar. E ampliando-se as liberdades, a melhoria da 

                                                                                                                                                                                              
38 Sen afirma expressamente que os direitos civis se incluem na sua definição de “liberdades políticas” (2010, p. 

58). 
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condição humana tende a aumentar, com redução das desigualdades – sociais e econômicas. 

Num horizonte de longo prazo é possível que haja um equilíbrio da condição humana.  

Para conseguir o resultado de ampliação das liberdades substantivas é preciso ter 

uma visão abrangente do processo de desenvolvimento, que considere os seus vários aspectos, 

já que as causas e efeitos deste processo são concatenados, como demonstrou Sen (2010). Isto 

inclui a consideração da problemática ambiental, pois a sua não superação vira obstáculo ao 

alcance da finalidade principal do desenvolvimento de Sen (2010), já que a realização do 

desenvolvimento depende da utilização dos bens ambientais e, a sua manutenção, da 

qualidade ambiental. 

A este respeito afirma Anjos Filho que “existe estreita correlação entre a visão de 

desenvolvimento como liberdade e o desenvolvimento sustentável, como reconhece o próprio 

Amartya Sen, tendo em vista que a compreensão ampla da liberdade passa pelos desafios da 

preservação ambiental para as presentes e futuras gerações” (2013, p. 64). 

Desta forma, a concepção de desenvolvimento de Sen (2010) mais se aproxima de 

uma definição de desenvolvimento humano do que de desenvolvimento econômico. Aliás, 

esta é a razão pela qual o seu pensamento influenciou os trabalhos do PNUD. 

No plano jurídico o desenvolvimento passou a ser concebido como direito humano 

fundamental, incluso na categoria de direitos de terceira dimensão ou direitos de 

solidariedade, tendo como origem histórica o fim da Segunda Guerra Mundial. Na esfera 

internacional, o PNUD vem aperfeiçoando o conceito de desenvolvimento humano. Ele é 

assim definido por Anjos Filho: “desenvolvimento [...] significa tanto o processo de ampliar 

as oportunidades dos indivíduos como o nível de bem-estar que os mesmos alcançaram” 

(2013, p. 55). 

Como direito de solidariedade, o direito ao desenvolvimento se alia à função 

prospectiva do Direito, ou seja, visa à promoção de um futuro melhor e com mais dignidade 

para os seres humanos. 

A concepção de desenvolvimento como liberdade, conjugada com o modelo de 

desenvolvimento sustentável, permitirá o avanço da humanidade, não sob o manto do mito do 

progresso, mas a partir do ser humano e da sua interação responsável com o meio onde vive e 

se desenvolve. Seria um desenvolvimento humano sustentável, próximo do colocado pelo 

Relatório de Desenvolvimento Humano de 2004, no qual “o objetivo do desenvolvimento [...] 

é criar um meio ambiente no qual todas as pessoas possam expandir as capacidades potenciais 
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que possuem desde o nascimento e as oportunidades possam ser aumentadas para as presentes 

e futuras gerações” (ANJOS FILHO, 2013, p. 65).  

 

4.6 A solidariedade intergeracional e os direitos fundamentais 

 

O processo de afirmação dos direitos humanos foi fato decisivo para a contemplação 

de direitos fundamentais nos textos constitucionais e a construção da teoria dos direitos 

fundamentais. A continuidade deste processo, marcada em cada fase por novas reivindicações 

e necessidades, permitiram a estruturação de um quadro múltiplo de direitos fundamentais, 

variáveis conforme os aspectos de composição da dignidade humana. 

O Constitucionalismo contemporâneo ainda guarda esta característica: a de 

estabelecer e garantir a realização dos direitos fundamentais pela norma de hierarquia máxima 

– a Constituição –, permitindo a proteção dos indivíduos e limitando o poder soberano a fim 

de evitar arbitrariedades e injustiças. As Constituições dos Estados passaram a incorporar 

novos direitos fundamentais à medida que o processo de afirmação dos direitos humanos foi 

avançando no plano internacional. A teoria jurídica também evoluiu na medida em que a 

natureza dos direitos fundamentais se diversificou e que as dificuldades de efetivação foram 

se apresentando. 

As gerações ou dimensões de direitos refletem a evolução e a expansão dos direitos 

fundamentais, além de denunciar a compreensão de que o ser humano necessita, também, de 

categorias de direitos que vão além do indivíduo. O ser humano não está sozinho, ele vive em 

sociedade e esta, sendo um sistema complexo que articula pessoas e atividades humanas, 

precisa de princípios que deem suporte ao seu desenvolvimento e ao convívio harmônico 

entre os seus membros. Então, novas categorias de direitos fundamentais foram surgindo, 

tendo como referencial a coletividade. Assim, surgem os direitos sociais e mais tardiamente 

os direitos de solidariedade.  

Os direitos de solidariedade representa este enfoque na sociedade, ou melhor, na 

dimensão coletiva dos indivíduos, vistos como integrantes de um sistema vivo e dinâmico, 

pelo qual se realizam. O direito ao desenvolvimento, por exemplo, é um direito fundamental 

que não está relacionado a um sujeito individualmente considerado, mas a toda a coletiva. O 

desenvolvimento é um processo complexo que interfere na vida das pessoas e na sociedade de 

diversas maneiras. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, como outro direito de 
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conotação coletiva, ou mais propriamente, difusa, liga-se a toda a coletividade, na medida em 

que todos, de forma igual, necessitam dele. 

E como direito fundamental, o meio ambiente ecologicamente equilibrado se presta a 

formar a dignidade humana. Isto significa que o núcleo central da teoria dos direitos 

fundamentais é a dignidade humana, ponto de convergência de todas as espécies de direitos 

fundamentais. “A herança moderna se projeta nas teses da justificação dos direitos 

fundamentais da pessoa humana a partir do epicentro da dignidade” (SAMPAIO, 2003, p. 94). 

A definição de direitos fundamentais bem apresenta o seu papel que, conforme Silva, 

“são direitos que consagram prerrogativas cujo resguardo e cuja promoção são condições 

necessárias para a emancipação do homem e para o efetivo combate a toda forma de 

opressão” ou, ainda, são “aqueles direitos cujos interesses assegurados são considerados 

essenciais ao resguardo e à promoção da dignidade humana” (SILVA, 2007, p. 166).  

Silva traça quatro elementos de definição dos direitos fundamentais: “direitos 

fundamentais são direitos humanos; direitos fundamentais são direitos considerados 

essenciais ao resguardo e à promoção da dignidade humana; direitos fundamentais são 

direitos individuais; e direitos fundamentais são direitos sujeitos à funcionalidade social” 

(2007, p. 165). 

A dignidade humana é conceituada por Sarlet e Fensterseifer como 

 

[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, nesse sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 

asseguram 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, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 

humanos, mediante o devido respeito aos demais serem que integram a rede da vida. 

(2013, p. 73)  

 

A dignidade é um conceito aberto e mutável e, conforme Sarlet e Fensterseifer 

(2013), multifacetado, pois vários aspectos compõem a dignidade. A história contribui para 

que a transformação deste conceito, que a cada fase ou acontecimento, incorpora uma nova 

faceta ou lapida outras já existentes. O conceito acima é amplo e guarda os principais 

elementos da dignidade humana, por isso é o escolhido como referencial para este trabalho. 

No tocante ao meio ambiente, Sarlet e Fensterseifer reconhecem que corresponde a 

mais uma faceta da dignidade humana, à qual atribuem a nomenclatura de dimensão ecológica 
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da dignidade humana, na medida em que assegura “um padrão de qualidade e segurança 

ambiental mais amplo” (2013, p. 72). 

A manutenção da qualidade ambiental é uma condição indispensável para a 

existência e o bem-estar humano, portanto é uma condição primordial, sem a qual não é 

possível se alcançar a dignidade. A concretização de todos os demais direitos fundamentais 

requerem, ainda que de forma indireta, a localização do ser humano em um ambiente 

equilibrado. A saúde o pressupõe; a liberdade também. Caso não haja a preservação da 

qualidade dos recursos naturais em uma determinada área, por exemplo, como da água e do 

solo, o ser humano que ali habita se vê privado de buscar o seu desenvolvimento pessoal, já 

que lhe faltam as necessidades básicas. Desta forma, esta situação impede que ele exerça a sua 

liberdade civil, política ou econômica. Amartya Sen bem estabeleceu estas conexões, como 

tratado no item 4.5.1 deste Capítulo. 

A interdependência e a unidade são, aliás, uma das características reconhecidas aos 

direitos fundamentais pela teoria jurídica. Tendo os direitos fundamentais uma finalidade 

comum – a dignidade humana –, eles formam uma unidade, um conjunto interdependente em 

que um se conecta ao outro. Em outro exemplo, o direito social ao trabalho fica gravemente 

prejudicado se alguns trabalhadores são obrigados a se submeterem à realização das suas 

atividades em um ambiente poluído, com possibilidade de geração de riscos à saúde humana. 

Assim, há aqui, no mínimo, três direitos fundamentais interligados: ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, à saúde e ao trabalho. 

Nesse sentido, é a lição de Stumpf: 

 

Sua interdependência e indivisibilidade podem ser postuladas pelo seu conteúdo, ou 

seja, pela unidade normativa interna, que forma um conjunto de Direitos 

Fundamentais para a efetivação de liberdades básicas que, em última análise, os 
remetem ao substrato moral da dignidade igual de todo ser humano, que, por sua 

vez, retornam ao sujeito moral. (2010, p. 95) 

 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é instrumental, pois viabiliza 

a efetivação de outros direitos fundamentais, como a vida, a saúde, a liberdade e a igualdade 

(aspecto temporal da justiça como equidade), bem-estar, qualidade de vida, dignidade. A 

interdependência dos direitos fundamentais fica mais evidente quando se visualiza pelo direito 

ao meio ambiente equilibrado.  
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Contudo, a natureza difusa dos direitos de terceira dimensão ou dos direitos de 

solidariedade atribui uma nova lógica à teoria dos direitos fundamentais. Diversas questões 

são colocadas em questionamento a partir desta perspectiva dos novos direitos, como a 

abrangência temporal dos seus titulares, a representatividade, a correlação com os direitos 

fundamentais de outras categorias. Mas o que mais demonstra a peculiaridade destes direitos é 

a sua correlação com o futuro, ou seja, a sua realização depende de um planejamento e de 

garantias de longo prazo. Assim, exige que o Direito assuma uma função prospectiva, tendo 

como finalidade o direcionamento e a proteção da condição humana futura. 

No Direito contemporâneo há um paradoxo temporal, pois até então só se reconhece 

o direito construído no tempo passado. A função prospectiva do Direito, que aparece no final 

do século XX e início do século XXI, como uma nova face da função promocional, faz com 

que o Direito supere este paradoxo, voltando-se para o futuro, e construa meios de realizar a 

proteção dos seres humanos, preservando a conquista do quadro de direitos fundamentais no 

tempo e, assim, a dignidade humana. 

 

Em outras palavras, pode-se dizer que, no compasso da evolução histórica dos 

direitos fundamentais, passou-se da perspectiva do indivíduo à da espécie humana, 

considerada inclusive em perspectiva futura, através da proteção jurídica dos 

interesses das futuras gerações. Assim como, das liberdades individuais migrou-se à 

solidariedade planetária. (SARLET; FENSTERSEIFER, 2013, p. 46) 

 

O reconhecimento dos direitos humanos e a sua positivação na Constituição chegou 

ao seu ápice – ao menos no Brasil quanto a este último ponto. Por isso, a atualidade não se 

trata de uma etapa de afirmação de direitos, mas de uma etapa que se busca a efetividade e a 

eficácia dos direitos fundamentais. E em uma perspectiva temporal alargada, como exige a 

tutela do futuro, não significa reconhecer direitos, mas preservar e viabilizar os já 

reconhecidos e, assim, atender a finalidade primordial do Direito – a dignidade humana. 

Isso traz vários desafios para a teoria dos direitos fundamentais. Uma delas é lidar 

com a questão temporal, impedindo que o tempo ameace a concretização dos direitos 

fundamentais reconhecidos. A crise ambiental, por exemplo, representa uma ameaça para os 

direitos fundamentais, na medida em que o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado se articula, fortemente, com outros direitos fundamentais, como a 

vida, a saúde e a alimentação.  
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Por outro lado, a consumação das previsões desastrosas da crise ambiental significa 

uma grave violação à liberdade e igualdade dos seres humanos futuros. A continuidade dos 

níveis de degradação ambiental levará à exaustão de alguns recursos naturais e a perda da 

qualidade de outros, impedindo que as próximas gerações tenham liberdade em realizar um 

projeto próprio de vida e, mais ainda, que tenham uma vida com bem-estar. Representa, 

assim, ao descumprimento dos princípios da conservação de opções e da conservação da 

qualidade ambiental, delineados por Weiss (1991) em sua Teoria da Equidade Intergeracional. 

Além da liberdade, viola-se também o princípio da igualdade, na medida em que cria 

condições de desigualdade entre as gerações, resultando uma situação de injustiça 

intergeracional. A igualdade é um comando jurídico que deve ser observado não só em 

relação ao presente, mas em relação ao futuro. Desta forma, não considerar os interesses das 

gerações futuras no presente corresponde a não aplicar a igualdade, como princípio de justiça 

basilar do Direito, pois favorece um determinado grupo de indivíduos em desfavor de outros. 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado requer proteção a partir de 

agora, sob pena de os direitos fundamentais das gerações vindouras não serem efetivados. 

Portanto, a solidariedade aparece como um instrumento garantista da efetividade dos direitos 

fundamentais no tempo futuro. Então, o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado assume a função instrumental, já que é a partir dele que se realiza 

e se garante os demais. 

Nesta linha prevê a Declaração de Responsabilidades das Gerações Presentes para as 

Futuras Gerações, da UNESCO, de 1997: 

 

Artigo 3 – Manutenção e perpetuação da humanidade 

As presentes gerações devem se esforçar para garantir a manutenção e a perpetuação 

da humanidade, com o devido respeito à dignidade da pessoa humana. Por 
conseguinte, a natureza e a forma de vida humana não devem ser prejudicadas em 

qualquer aspecto.39 

 

A solidariedade no tempo viabiliza a efetivação da liberdade e da dignidade humana 

e preserva a igualdade, como direito fundamental. A igualdade está presente no fundamento 

do princípio da solidariedade intergeracional, pois corresponde à ideia de justiça como 

                                                                                                                                                                                              
39 “Article 3 – Maintenance and perpetuation of humankind 

The present generations should strive to ensure the maintenance and perpetuation of humankind with due respect 

for the dignity of the human person. Consequently, the nature and form of human life must not to be undermined 

in any way whatsoever.” 



 

151 

 

equidade. Mas não é só fundamento, realiza o princípio e valor da igualdade, concebido como 

pilar dos direitos fundamentais.  

Assim, a solidariedade intergeracional se torna instrumento de efetivação dos direitos 

fundamentais, permitindo que a dignidade seja realmente alcançada e preservada no horizonte 

futuro. Pressupõe um diálogo entre as gerações, ou seja, mantém uma linha de conexão em 

toda a humanidade, de forma a manter a sua unidade e perpetuidade, bem como a sua 

dignidade.  

A solidariedade ora atua conformando a liberdade no tempo presente, evitando os 

excessos quanto ao exercício desta prerrogativa humana; ora atua como um meio garantidor 

da liberdade e igualdade dos seres humanos que estão por vir.  

A imputação do princípio da solidariedade intergeracional condiz com a função 

prospectiva do Direito contemporâneo e demonstra que a tutela jurídica da atualidade passa a 

ser reformulada para incorporar o tempo em toda a sua extensão (passado, presente e futuro).  

A dignidade humana é o fundamento de todos os direitos humanos fundamentais. A 

solidariedade intergeracional busca viabilizar esta dignidade no tempo e, consequentemente, 

os princípios e valores que alicerçam a maior parte dos direitos humanos: a liberdade e a 

igualdade. 

O Direito passa a ter a função de proteger a humanidade, em toda a sua extensão e, 

sobretudo, na promoção da mantença dos seus membros em condições dignas, e ainda, o 

papel de defesa da vida e da sua dignidade. Os tempos atuais ameaçam a vida futura (humana 

e não humana), então cabe ao direito, de imediato, atuar de forma a tutelá-la também 

preventivamente, ou seja, afastando, desde já, o risco de lesão ou aniquilação deste bem 

jurídico de primeira categoria. E, ainda, promover a realização da dignidade humana, objetivo 

fundamental do ordenamento jurídico brasileiro.  

Assim, a questão temporal deve ser superada pela dogmática jurídica, visando ao 

alcance da efetividade no tempo, sob pena de todas as conquistas do ser humano, em termos 

sociais, políticos, econômicos, materiais (bens de capital) e, sobretudo, jurídicos serem 

perdidas. Significa a possibilidade de, simplesmente, alcançar o fim da história humana na 

Terra. E, de forma irrisória, levada a cabo pelo próprio ser humano. O protagonista da história 

se torna o autor da sua destruição.  

 

Não bastasse a existência das condições formais de um direito fundamental, o direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ainda goza de relevo 
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especial na missão de tutelar e de desenvolver o princípio da dignidade humana ou 

como desdobramento imediato da co-responsabilidade intergeracional. (SAMPAIO, 

2003, p. 98) 

 

Ayala (2002) tem um posicionamento mais audacioso. Ele propõe que o ser humano 

deixe de ser a referência dos direitos fundamentais, para incluir a natureza e as limitações 

ecológicas na reformulação de uma nova teoria de direitos fundamentais. Não só a dignidade 

humana, mas a dignidade da vida deve ser o núcleo central dos direitos fundamentais. 

Sustenta que o Estado Ambiental traz novos direitos, os direitos biodifusos. 

 

A dignidade da pessoa humana deve compartilhar do quadro de valores protegidos, 

da mesma proteção que se deve conferir ao valor da dignidade de todas as demais 

formas de vida. 

Trata-se de uma busca por novas referências para os direitos fundamentais, em torno 
de uma proposta de reconciliação e harmonização de valores, propondo a 

ponderação de decisões e opções, a consideração de ambas as classes de valores, 

porque a todas elas se reconhece o status de dignidade intrínseca. É nesse sentido 

que se sustenta ser possível falar-se em direitos biodifusos. (2002, p. 54) 

 

Então, para Ayala (2002), o reconhecimento de um valor próprio à natureza leva à 

afirmação de sua dignidade, a qual deve, também, ser alvo de proteção do Direito. Isto 

acarreta uma redefinição da teoria dos direitos fundamentais, pois sua referência deixa de ser 

exclusivamente humana. E, assim, as dignidades – humana e não humana – passam a se situar 

no mesmo patamar, ou seja, a dignidade humana deixa de ser o único centro, devendo-se criar 

um estado de harmonia e limitação recíproca. 

 

Esse imperativo [de reconhecimento da dignidade dos valores naturais] não só 

condiciona os próprios limites de exercício dos direitos fundamentais clássicos da 

pessoa humana (comportando-se como restrições), mas apresenta-se, 

principalmente, como imperativo de reorganização dos sistemas de direitos, 

corrigindo os defeitos metódicos do paradigma ocidental antropocêntrico da seleção 

de valores (ordenando-os para que possam atender adequadamente os objetivos de 

proteção do meio ambiente) e incluindo, mediante uma cláusula de integração 
(expressa pelo princípio da solidariedade) a preocupação dogmática com a 

realização efetiva da dignidade de todas as formas de vida, recuperando a dignidade 

perdida da natureza, e integrando-a definitivamente no novo quadro de direitos 

fundamentais, (AYALA, 2002, p. 50) 

 

De forma semelhante, Sarlet e Fensterseifer (2013) defendem a existência da 

dignidade do animal não humano, ou melhor, da dignidade da vida em geral, como resultado 

do reconhecimento de um valor intrínseco aos seres vivos não humanos. Reconhecer esta 
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dignidade impõe considerar o dever de proteção do meio ambiente também em favor dos 

outros seres vivos, reforçando a ideia de responsabilidade e respeito para com eles.  

Todavia, o objetivo aqui é demonstrar que a teoria dos direitos fundamentais, mesmo 

na sua concepção estritamente humanista, clama pela adoção da solidariedade, na dimensão 

intra e intergeracional. Ainda que se não reconheça a existência de direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado às gerações futuras, a solidariedade se coloca 

como uma medida inafastável para que se realize este direito fundamental no futuro e, assim, 

viabilize a dignidade.  

A proteção do meio ambiente, como dever fundamental, tem como objetivo a 

efetivação dos direitos fundamentais, no momento atual e futuro. O Direito protege, desde já, 

as gerações futuras com a finalidade de viabilizar a concretização dos seus direitos 

fundamentais, tendo a dignidade como núcleo central. Esta perspectiva visa dar sentido e 

lógica ao sistema de proteção dos direitos humanos fundamentais, ou seja, amplia o seu 

campo de abrangência de forma a manter  a sua própria sustentação e viabilização no tempo. 

Afasta-se dos efeitos imediatistas que, em longo prazo, esfacelariam este sistema de direitos, 

retirando-lhe o poder, finalidade, continuidade e racionalidade.  

Portanto, a concepção de segurança jurídica foi transformada. Deixa de ser uma 

segurança com matrizes no passado para se tornar uma segurança prospectiva, com o ideal de 

viabilizar um projeto justo de sociedade/humanidade, com o reconhecimento do valor 

intrínseco não só da raça humana, mas de todos os seres vivos e da natureza como um 

complexo sistema no qual os humanos se inserem.  

É, assim, uma segurança projetada, mas não fechada e rígida, pois aceita e 

compreende as complexas relações sociais e a relação ser humano e natureza.  

De tudo isso se pode concluir que o princípio da solidariedade intergeracional é uma 

garantia da efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

dos seres humanos futuros e, via de consequência, dos demais direitos fundamentais, dada a 

sua estrita interdependência com os demais direitos desta natureza. Só assim é possível atingir 

a dignidade humana no nível que atualmente é protegida. A normatização da solidariedade, 

como princípio e dever, consubstancia-se em instrumento de viabilização da vida, em sua 

plenitude e em condições de dignidade. 
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5 O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL: ELEMENTOS 

FORMADORES, FUNDAMENTOS E CONTEÚDO NORMATIVO 

 

Os princípios são normas abstratas, de conteúdo aberto e mutável, intensamente 

influenciado por sentidos axiológicos. O processo de significação dos princípios acontece no 

momento de sua aplicação, quando o operador do direito construirá, a partir do caso concreto, 

o seu exato conteúdo e os limites de sua incidência. O tempo e as modificações das estruturas 

sociais também são fatores que interferem na definição do conteúdo dos princípios. Apesar do 

caráter mutável e da sua alta abertura cognitiva, é possível construir um conteúdo inicial, a 

partir da discussão dos seus possíveis significados, ou seja, apresentar as razões prima facie 

do princípio, visando auxiliar a interpretação e aplicação das normas do ordenamento jurídico.  

Para que se tenha a definição prévia de um princípio constitucional – embora não 

definitiva e completa – é preciso investigar o seu conteúdo. 

O princípio da solidariedade intergeracional apresenta certa complexidade na medida 

em que traz elementos novos e exige uma operacionalidade inédita ao Direito. Estes 

elementos de formação que compõem o seu conteúdo normativo precisam ser previamente 

identificados e delimitados para se compreender o seu campo de abrangência e os seus 

possíveis efeitos jurídicos. A sua base de incidência está nas relações intergeracionais e o seu 

conteúdo – ainda que mínimo ou inicial – informará as características e condições destas 

relações.  

São relações extremamente novas no campo jurídico. Somente a partir do século XX 

é que o Direito se preocupou em regular as relações intergeracionais. As relações reguladas 

pelo Direito anteriormente e que ainda representam a maior parte do seu objeto são aquelas 

produzidas no espaço intrageracional, isto é, momentâneas, ou que produzem efeitos em 

pequenos intervalos temporais. As relações intrageracionais correspondem àquelas formadas 

entre membros de uma mesma geração; as intergeracionais, ao contrário, correspondem 

àquelas formadas entre membros de gerações distintas. Enquanto na primeira há um 

imediatismo e simultaneidade dos atos e efeitos desta relação, na segunda acontece justamente 

o inverso, os efeitos se prolongam no tempo. Ainda nesta segunda espécie, os sujeitos da 

relação podem se situar em espaços temporais completamente distintos, ou seja, não há uma 

correspondência atual entre os sujeitos. Aliás, esta é a regra.  
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Portanto, as relações intergeracionais se estabelecem em um longo intervalo de tempo, 

enquanto as relações intrageracionais em um curto intervalo de tempo. 

As características desta nova relação jurídica – a intergeracional – é algo que influi na 

compreensão e aplicação do princípio da solidariedade intergeracional. Do mesmo modo, os 

seus elementos formadores, tais como solidariedade, gerações futuras e justiça intergeracional 

são essenciais para a construção do conteúdo deste princípio. A correlação do princípio com 

outros temas, como o desenvolvimento sustentável e os direitos fundamentais também são 

importantes, na medida em que um informa e complementa o outro, conforme tratado no 

Capítulo 4. 

A finalidade do princípio exige uma atuação preventiva, preocupada com efeitos de 

longas distâncias e, por outro lado, prospectiva, isto é, voltada para a promoção e a construção 

do futuro.  

Todas estas características conferem à aplicação do princípio uma operacionalidade 

própria e inovadora no campo jurídico e, ao mesmo tempo, extremamente complexa. Por isso, 

quanto maior a clareza do conteúdo normativo prévio do princípio da solidariedade 

intergeracional, dos seus elementos formadores, dos seus fundamentos e finalidades, maior a 

possibilidade de êxito na sua aplicação e eficácia da tutela do futuro.  

Assim, o presente trabalho possui como um dos seus objetivos analisar o fundamento e 

o conceito dos elementos formadores do princípio da solidariedade intergeracional e 

investigar de que modo eles contribuem para a formação do seu conteúdo. E, ainda, procurará 

despir o princípio da solidariedade intergeracional da simplicidade que tentam lhe atribuir. 

 

5.1 Definição de geração futura 

 

As gerações futuras são o alvo do princípio da solidariedade intergeracional, ou seja, 

o dever de solidariedade que o princípio impõe se direciona às próximas gerações. Então, 

torna-se imprescindível conceituar “geração futura” para que o objeto do princípio esteja 

delimitado no momento da sua aplicação.  

Na realização desta tarefa, o presente trabalho utilizará das contribuições de Ramos 

Júnior (2012), o qual demonstra, com clareza, o conceito de “gerações futuras”, a partir de 

diversas concepções e, especialmente, da jurídica. Ramos Júnior (2012) traz uma análise 
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bastante completa, construída a partir dos conceitos de várias ciências e autores e da 

contraposição dos diversos critérios de identificação utilizados. 

Várias abordagens podem ser empregadas como metodologia de definição da 

expressão “geração futura”. Uma das abordagens mais comuns é a biológica. Nela se 

considera cada etapa da evolução natural do organismo para identificar as gerações. A partir 

dos estágios da vida do ser humano, como infância, adolescência, fase adulta, velhice, 

definem-se os marcos iniciais e finais de cada geração. Nesta abordagem, o ingresso na vida 

adulta corresponderia à passagem da qualificação de geração futura para geração presente. E a 

velhice seria o momento em que a geração presente se tornaria geração passada.  

Ainda nesta abordagem, as gerações futuras corresponderiam a todos os membros da 

humanidade que ainda não nasceram e aqueles que, embora já nascidos, não atingiram a fase 

adulta.  

Outra abordagem, também comum, é a genealógica, ou seja, pela linhagem familiar. 

Os descendentes (filhos, netos, bisnetos, etc.) são as gerações futuras e os ascendentes (avôs, 

bisavôs, tataravôs, etc.) são as gerações passadas. Então, por exclusão se chega às gerações 

presentes: os pais e os demais familiares que estão na mesma linha temporal, como irmãos e 

primos. 

A abordagem cronológica se dá pela divisão da linha do tempo, isto é, pelos coortes 

etários. Um grupo de pessoas nascidas em um determinado período representa uma mesma 

geração. Estes coortes etários também podem ser variados conforme a cultura e o tempo. Em 

um passado mais distante, por exemplo, os períodos definidos para se atingir a idade adulta e 

a velhice eram diferentes. 

A definição de geração futura já foi objeto de outras ciências, como a antropologia e 

a sociologia. Cada ciência utiliza de um critério ou mais critérios específicos para definir as 

gerações, variáveis conforme o seu campo de estudo ou aplicabilidade.  

A antropologia, por exemplo, utiliza-se dos critérios biológicos e cronológicos, 

aliados aos aspectos culturais para traçar a sua definição. Nesta abordagem, Ramos Júnior 

(2012) destaca a definição trazida por Fortes
40

, em 1984, pela qual as gerações correspondem 

a “estágios de maturação”, definidos de acordo com cada cultura. Por exemplo, a transposição 

                                                                                                                                                                                              
40 FORTES, Meyer. Age, generation and social structure. In: KERTZER, David I.; KEITH, Jennie (Org.). Age 

and anthropological theory. Londres e Ithaca (NY): Cronell University Press, 1984, p. 91-114. 
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da adolescência para a fase adulta pode variar de uma cultura para outra, portanto há uma 

flexibilidade na definição dos marcos temporais, possível pela própria natureza humana.  

Nesse sentido, Ramos Júnior (2012) aponta o papel dos rituais adotados por uma 

determinada sociedade, que acabam marcando os “estágios de maturação”. Como exemplo, o 

autor cita os “trotes” universitários, os quais representam que uma pessoa atingiu um estágio 

da vida social: a de jovem universitário. Então, mesmo que esta pessoa não tenha a idade 

comum para ingressar na universidade – pode ser um idoso ou uma criança superdotada –, ele 

será identificado como um jovem aprendiz. Outro exemplo pode ser apresentado, como os 

rituais indígenas ou de culturas orientais, nos quais se definem o iniciar de uma fase 

específica do ser humano, diferentes da cultura brasileira. 

Na abordagem sociológica, Ramos Júnior (2012) utiliza a definição apresentada por 

Manheim
41

, em 1928. A partir desta compreensão, “as gerações são um tipo de coletividade 

muito proximamente articulada aos processos históricos de mudança social” (RAMOS 

JÚNIOR, 2012, p. 46). O traço distintivo, portanto, são os fatos sociais e históricos de um 

determinado tempo, que fazem com que um grupo de pessoas mantenha uma “unidade 

cultural”. Estes grupos compartilham das mesmas experiências, valores e visões de mundo.    

As gerações – passadas, presentes e futuras – podem coexistir e interagir, mas cada 

qual tem a sua unidade própria, isto é, cada grupo se autoidentifica pelas mesmas vivências, 

expectativas, objetivos e compreensões.  

Nesta definição é marcante a associação de gerações a um período de tempo. Como 

coloca Ramos Júnior, as gerações são identificadas como “locais geracionais”, situados em 

um determinado ponto de tempo, fixo e inerte (2012, p. 47). 

A diferença da abordagem sociológica para a antropológica reside no fato de que 

aquela dá mais ênfase a aspectos sociais e históricos, enquanto nesta abordagem a definição é 

construída a partir da conjunção dos critérios cronológicos e dos aspectos culturais.  A 

abordagem sociológica recebe a crítica de ser imprecisa, já que os seus traços de definição são 

muito fluidos. 

Importante observar que há uma simultaneidade de gerações em um dado momento. 

As gerações mais próximas – passadas, presentes e futuras – convivem no presente. Membros 

de gerações distintas podem conviver e relacionar de modo instantâneo. Na esfera familiar 

                                                                                                                                                                                              
41 MANHEIM, Karl. Das Problem der Generationen. In: __________. Wissenssoziologie. Berlim: Neuwied, 

herman Luchterhand, 1928, p. 509-565. 
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podemos ter a existência, simultânea, de membros de várias gerações: filho-pai-avô-tataravô. 

Nesta linha temos quatro gerações: duas passadas, a presente (ou atual) e uma futura. Da 

mesma forma, em uma determinada sociedade convivem membros de diversas gerações.  

E há a transmissão de valores de geração a geração, repassados pelos ensinamentos e 

compartilhamentos das experiências passadas. Porém, os valores não são integralmente 

assumidos pelas próximas gerações, pois cada qual tem sua visão de mundo. Por outro lado, a 

evolução social acarreta o abandono de certos valores e a redefinição ou criação de outros, de 

acordo com as características de cada momento histórico. Mas fica um ponto de interseção, 

por meio do qual os valores são compartilhados, ou seja, embora não haja uma sobreposição 

completa do conjunto de valores de cada geração, há valores que são comuns, os quais 

permitem, inclusive, a sociabilidade entre diferentes gerações. 

As “gerações são também interativas, pois estão constantemente moldando e sendo 

moldadas no contato cotidiano mútuo que os membros de distintas gerações vivenciam” 

(RAMOS JÚNIOR, 2012, p. 53). 

As relações simultâneas estabelecidas entre as gerações viabilizam este processo de 

transmissão de valores e também de memória, “produzindo uma seleção e revisão dos bens 

culturais acumulados existentes” (RAMOS JÚNIOR, 2012, p. 49). 

Atualmente, não só os critérios tradicionais – genealógico, biológico e cronológico – 

influenciam na definição de gerações. O modo como a sociedade contemporânea se estrutura 

e se organiza, sobretudo mediante imposições normativas, acabam sendo decisivos para o 

conceito de geração. 

 

Deseja-se destacar a influência do Estado, na modernidade, porque as regras sociais, 

gerais e abstratas, que esse organismo produz acabou por promover um novo tipo de 

organização geracional. Se no passado, antes do surgimento do Estado Nacional, as 
gerações eram organizadas e definidas exclusivamente em termo de maturação, 

idade cronológica ou influências exercidas pela genealogia familiar, na 

contemporaneidade isso muda radicalmente. O ciclo de vida no mundo atual foi 

institucionalizado por meio dos ditames do Estado. (RAMOS JÚNIOR, 2012, p. 55) 

 

Hoje o Estado atua de forma mais direta na organização e no controle da sociedade, 

especialmente a partir do Direito, definindo critérios específicos e uniformizadores para a 

situação humana, os quais interferem na vida das pessoas, como definição dos períodos 

escolares, regras para ingresso no mercado de trabalho e no setor econômico, para exercício 

de atividades políticas, como votar e ser votado. Além disso, o modelo econômico adotado 



 

159 

 

também interfere na forma de organização da sociedade, nos estilos de vida e nos padrões de 

comportamento. O capitalismo, modelo econômico dominante, opera a partir da lógica da 

globalidade e da aceleração dos processos produtivos, impondo um ritmo de vida mais intenso 

e mais atuante no setor econômico, seja como produtor ou comerciário, trabalhador ou 

consumidor (RAMOS JÚNIOR, 2012). A meta de obtenção de lucro cada vez mais alto acaba 

afetando a vida do ser humano.  

Como a participação na vida econômica aumenta – no tempo, no espaço e na 

intensidade –, os marcos temporais definidores das gerações foram reajustados, de forma a 

conceder um período mais longo para as gerações presentes. 

A este respeito, afirma Ramos Júnior:  

 

[...] na sociedade capitalista pós-moderna, os estágios de maturação, culturalmente 

definidos e a cronologia etária pura, estrita, perderam sua centralidade no processo 

de definição das fronteiras de uma determinada geração. Entretanto, isso não 

significa que tais critérios foram totalmente descartados. (2012, p. 59) 
 

O Direito legitima o modelo econômico adotado, como se pode observar em vários 

dispositivos do texto constitucional – principalmente do art. 170 da CRFB/88 –, incorporando 

a sua lógica nas normas jurídicas. Desta forma, o Direito dá suporte à alteração dos grupos 

geracionais, tal como pretende o capitalismo. 

Assim, o ordenamento jurídico brasileiro fixa marcos que auxiliam na definição das 

gerações – passadas, presentes e futuras. Como o sistema jurídico é construído a partir de 

normas estruturadas e hierarquizadas, os critérios definidores das gerações futuras podem ser 

obtidos das suas normas. Então, desta forma, chega-se ao conceito jurídico de gerações. 

O período em que o ser humano atinge a capacidade de responder e decidir pelos 

seus atos e ingressar na vida econômica, o que se dá normalmente com a maioridade civil, 

salvo algumas exceções legais, pode ser visto como um marco legal de transposição para a 

geração presente. Isso porque quando o ser humano atinge esta etapa da vida ele é capaz de 

influenciar nas decisões sociais, políticas e econômicas que ocorrem em uma determinada 

sociedade e, assim, influenciar o rumo da humanidade. 

Ramos Júnior (2012) expõe os marcos temporais fixados na Constituição brasileira 

de 1988, para chegar ao conceito jurídico de geração presente, passada e futura. São obtidos, 

basicamente, a partir de duas situações: as previsões quanto ao início e ao término da vida 

econômica e política dos indivíduos. Contudo, estes marcos podem também ser obtidos na 



 

160 

 

legislação infraconstitucional, como por exemplo, no Código Civil e na Lei nº 8.213/91. Isso 

significa que os marcos se encontram em todo o ordenamento jurídico, de forma esparsa. 

Porém, os marcos definidos pela CRFB/88 devem ser utilizados com prioridade, pois 

possuem maior relevância em razão da superioridade hierárquica da Constituição. 

Em relação ao ingresso do indivíduo na vida econômica, o marco temporal é o 

momento em que se admite o início do exercício de atividades trabalhistas, ou seja, aos 18 

anos de idade, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da CRFB/88. Apesar de a Constituição 

permitir que se inicie o trabalho antes de 18 anos, com condições específicas – aos 14 como 

aprendiz –, o momento comum é aos 18 anos e, portanto, este deve ser considerado para fins 

de demarcação da geração.   

O fim deste período ocorre com a aposentaria, cujos marcos temporais também são 

fixados na Constituição brasileira de 1988. Ramos Júnior (2012) considera o período mais 

longo, o qual se realiza com a aposentadoria compulsória dos servidores públicos, aos 70 anos 

de idade (inciso II do §1º do art. 40 da CRFB/88). A Constituição, no mesmo artigo citado, 

fixa outros marcos, como 65 anos para homem e 60 anos para mulher, quando se tratar de 

aposentadoria com proventos proporcionais. Também aqui há a possibilidade de incidência de 

marcos diferenciados no caso de aposentadoria de trabalhadores do setor privado, conforme o 

regime estabelecido na Lei nº 8.213, de 1991. 

 Em relação ao ingresso na vida política, a Constituição brasileira de 1988 fixa o 

início da obrigatoriedade de voto aos 18 anos, conforme o inciso I do §1º do art. 14 da 

CRFB/88. O período de voto facultativo, nos termos deste mesmo artigo da CRFB/88, se dá 

no intervalo de tempo entre 16 e 18 anos de idade e após os 70 anos. 

Assim, o marco temporal normativo quanto à vida política coincide com o relativo à 

vida econômica. A Constituição brasileira de 1988 uniformiza as fases da vida adulta. Mas ela 

permite uma certa flexibilidade quanto aos marcos temporais, fato que para Ramos Júnior 

(2012) significa que a Constituição utiliza o critério do conceito antropológico de gerações, 

qual seja, os “estágios de maturação”. Portanto, a Constituição admite que haja uma 

flexibilidade dos momentos de “encaixe” e “desencaixe” nas gerações, em virtude dos traços 

culturais da sociedade brasileira e mesmo da natureza humana, que faz com que os indivíduos 

não ajam de maneira mecanicista, pré-determinada. Como apresenta Ost (1995), o ser humano 

não age de acordo com um determinismo radical, pré-definido pela espécie, que os 
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condicionam sempre a agirem de uma determinada maneira nas mesmas situações. O ser 

humano tem a aptidão de se libertar, de decidir pelo seu próprio caminho, a seu próprio modo. 

Esta natureza humana impõe o afastamento de regras totalmente rígidas, pelo menos 

quanto aos aspectos aqui analisados – vida política e econômica –, de modo a conservar o 

atributo da liberdade imanente ao ser humano.  

Não só o conceito antropológico é adotado pelo texto constitucional, como afirma 

Ramos Júnior (2012), mas o cronológico e o sociológico, pois ao definir datas fixas divide a 

linha temporal da vida pelos “coortes de nascimento” e, ao mesmo tempo, cria-se os “locais 

geracionais”, isto é, aqueles espaços de tempo inertes em que cada grupo compartilha das 

mesmas experiências e valores.  

 

[...] a Constituição federal utiliza em seus dispositivos o critério cultural dos estágios 

de maturação, como forma de definir fronteiras geracionais, sem no entanto 

abandonar os critérios sociológicos da teoria dos “locais geracionais”. Duas matrizes 

conceituais estão condensadas na Constituição, portanto: a cultural subjetiva e a 

cronológica objetiva. Além disso, o estatuto da cidadania e as etapas dos processos 

capitalistas complementam o quadro teórico constitucional sobre gerações. 

(RAMOS JÚNIOR, 2012, p. 151) 

 

Então, conforme o exercício simultâneo de três atividades – consumo, produção e 

vida política – se define geração presente. Estas atividades refletem a autonomia do indivíduo 

e a sua capacidade de interferir nos rumos da sociedade (RAMOS JÚNIOR, 2012).  

Na estruturação da sociedade contemporânea, com predominância do capitalismo e a 

ascensão da democracia, a participação na economia e na vida política tem grande relevância 

para distinguir o papel dos indivíduos na sociedade. Estas atuações detêm o potencial de 

influenciarem enormemente no horizonte futuro e, assim, na vida das próximas gerações.  

Os indivíduos que trabalham no setor produtivo, sobretudo com poder decisório, 

podem gerar impactos positivos ou negativos no futuro. A origem de quase toda a degradação 

ambiental no mundo se concentra nos processos produtivos, bem como da utilização que 

levaram recursos naturais a um estado de vulnerabilidade, à escassez e até mesmo à exaustão.  

Por outro lado, os indivíduos que possuem a capacidade de consumir, embora 

possam ter menor poder decisório, também influenciam no desenho do futuro, pois a simples 

ação de consumir contribui para a movimentação de todo o sistema econômico. E o que 

consumir e como consumir interfere nos impactos gerados pelo setor produtivo no meio 
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ambiente e, desta forma, interferindo na manutenção da sua qualidade.  Por isso, estes são, de 

fato, traços elementares, pois refletem o “poder” que se tem em relação ao futuro.  

Observa-se que aqui incide a responsabilidade ética construída por Jonas (2006), a 

qual se vincula a um poder. As atividades de consumo, produção e vida política conferem 

poder a um grupo de indivíduos, que se qualificam como geração presente, em modificar 

completamente a situação de um objeto ou mesmo eliminá-lo, que no caso são as gerações 

futuras. Diante disso, recai a responsabilidade de cautela e cuidado em relação ao exercício 

deste poder, já que o seu detentor não possui legitimidade – por uma questão ética – de 

intervir negativamente na situação do objeto ao qual se dirige os efeitos das suas ações. 

A geração presente corresponde àquele grupo formado de indivíduos 

economicamente ativos, ou seja, por aqueles que se encontram na faixa etária entre 18 e 70 

anos. Considerando-se a definição de Ramos Júnior (2012), o tempo médio de uma geração é 

de 52 (cinquenta e dois) anos.  

Kiss (2004) relata que “considerando a variada expectativa de vida no passado, a 

duração de uma geração foi aceita com [sic] sendo de trinta anos”. Mas a definição a partir da 

expectativa de vida na atualidade é extremamente falha, tendo em vista a sua mutabilidade 

espacial e temporal. Além disso, outros fatores precisam ser considerados para se obter uma 

definição precisa e completa das gerações. 

Não havia, portanto, uma distinção do lapso temporal das gerações passadas, 

presente e futuras. Com o passar do tempo, os indivíduos passaram a trabalhar por períodos 

mais longos, tanto pela influência do modelo capitalista quanto pela melhoria das condições 

humanas, proporcionada pelo avanço tecnológico e científico. E, assim, a fase do ser humano 

em atividade foi ampliada. 

Após os 70 anos de idade o indivíduo não é considerado mais economicamente ativo, 

por isso passa a integrar a geração passada, assim, as gerações passadas são formadas por 

aquelas gerações cujos membros já encerraram a sua existência e por aquele grupo de 

indivíduos acima de 70 anos de idade que integra uma sociedade atual, sendo este grupo 

identificado como a geração passada imediatamente anterior à geração presente. Concluindo, 

as gerações passadas percorrem o início da raça humana até o grupo de indivíduos que 

tenham, no mínimo, 70 anos de idade no momento presente. 
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A geração futura imediatamente posterior à geração presente se inicia com àqueles 

indivíduos economicamente inativos, que não atingiram a maioridade civil, normalmente 

aqueles indivíduos com menos de 18 até 0 anos de idade. 

 

[...] os indivíduos que já possuem uma vida econômica ativa e uma participação política 

plena, compõem a denominada geração presente; enquanto que os indivíduos mais 

jovens, e aqueles ainda não nascidos ou sequer concebidos, são os componentes das 

chamadas futuras gerações. A terceira idade compõe as gerações passadas. (RAMOS 

JÚNIOR, 2012, p. 62) 

 

Mas ao contrário das gerações passadas e presentes, não é possível demarcar o 

período de extensão das gerações futuras, ou seja, há a indicação do início e término da 

geração futura imediatamente posterior, mas não de quantas gerações futuras irão existir e, 

assim, de qual o período que estas alcançarão na linha temporal. Como o objetivo do 

ordenamento jurídico brasileiro e das normas de Direito Internacional é a viabilização da 

continuidade indefinida da humanidade na Terra, então não é mesmo possível fixar uma 

limitação temporal futura, o que significa que as gerações futuras se estendem em direção ao 

infinito. Portanto, as gerações futuras se iniciam com o grupo de indivíduos que no presente 

possuem menos de 18 anos até o infinito.  

A primeira geração futura, na linha temporal, possui duração de 18 anos, que 

corresponde ao período que aqueles indivíduos que já nasceram repassarão para a geração 

seguinte. Isso demonstra que o lapso temporal da geração futura é muito menor que a geração 

presente, pois enquanto esta dura 52 anos, aquela dura somente 18 anos. Da mesma forma a 

geração passada. Como ela se inicia aos 70 anos, a probabilidade de extensão é bem pequena, 

variável conforme a expectativa de vida. Assim, dificilmente passará de 35 anos.  

A extensão alargada da geração presente em relação à geração passada e à futura 

reflete como o modelo capitalista explora o capital humano, maximizando os benefícios a 

favor da movimentação do sistema econômico e da obtenção do lucro. 

O grupo geracional é intensamente modificado, em virtude do constante fluxo de 

saída e inclusão do seu número de indivíduos – de “encaixe” de “desencaixe”, nas palavras de 

Ramos Júnior (2012). Há, ainda, um intenso processo de articulação e interação entre os 

grupos geracionais e um enquadramento parcial dos seus membros nos períodos temporais 

comuns, isso porque pode haver variações excepcionais admitidas pelo ordenamento jurídico, 

como aposentadoria antes dos 70 anos ou ingresso na atividade econômica após os 16 anos. 
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Ou seja, há vários marcos normativos para se chegar à definição de geração presente, futura e 

passada.  

Então, como definir a que geração pertence o indivíduo que inicia de forma precoce 

na vida econômica? Ele passa a ser geração futura? E o indivíduo que se aposenta antes do 

período normal, seja pelo advento da incapacidade laboral ou por se enquadrar em marcos 

diferenciados em virtude de uma atividade laboral específica? Quando não há a incidência dos 

marcos temporais comuns, quais são os critérios para o enquadramento do indivíduo nas 

gerações? 

Não há uma regra para a definição da geração em casos excepcionais. Como quantos 

e quais critérios – cronológicos, biológicos, econômicos ou políticos – serão adotados de 

forma preponderante. Não há nem mesmo um conceito legal de geração ou somente de 

geração presente.  Esta questão também não foi resolvida nem discutida por Ramos Júnior 

(2012).  

O que há são marcos jurídicos, a maioria deles já existente no ordenamento jurídico 

antes mesmo da introdução do princípio da solidariedade intergeracional no Direito brasileiro. 

A ausência de um conteúdo preciso de gerações, ou mesmo somente de gerações futuras pode 

ser justificada pelo ineditismo da tutela do futuro no Direito brasileiro, nos moldes 

apresentados pelo Direito Ambiental que despontava no plano internacional na segunda 

metade do século XX, ou pelo Constituinte desconsiderar irrelevante esta conceituação no 

texto constitucional, de forma explícita.  

Entende-se que dois aspectos são fundamentais para definir a geração em que se 

encontra um indivíduo: o cronológico, isto é, os coortes etários definidos pelo ordenamento 

jurídico e a capacidade de o indivíduo participar das decisões da sociedade. Assim, embora 

um indivíduo tenha se aposentado aos 30 anos de idade, ele continua a integrar a geração 

presente, pois ainda possui a capacidade de participar dos processos decisórios da sociedade, 

como pela política, até mesmo como agente político, se o motivo da aposentadoria não o 

impedir de se colocar como candidato a cargo eletivo. 

O mesmo ocorre com o ingresso antecipado na vida econômica, seja pela 

constituição de empresa ou simplesmente como empregado. Como estas atividades interferem 

na conjuntura social e, especialmente, no meio ambiente, este indivíduo deve ser sim 

considerado integrante da geração presente, embora tenha ingressado nela precocemente. E, 

provavelmente, este indivíduo poderá participar das decisões políticas, pois já possui a 
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faculdade de votar. Por tudo isso, não pode ser considerado como geração futura, já que 

detém certo “poder” em relação a esta. Houve a perda da passividade típica das gerações 

futuras, impedindo que nela permaneça.  

Desta forma, os marcos econômicos e políticos guardam uma importância 

fundamental na definição das gerações. Entretanto, eles não excluem outros já utilizados, 

como por exemplo, o cronológico. Isso significa que se houver indivíduos sem a capacidade 

de participarem de uma vida econômica e política, embora já esteja na vida adulta – nos casos 

de incapacidade civil, por exemplo, ou mesmo em situações tais de miserabilidade em que os 

indivíduos podem ser privados destas liberdades, como bem demonstra Sen (2010) –, eles não 

continuam na geração presente. Por isso os coortes etários são importantes para se definir as 

gerações.  

Estas situações demonstram que não há uma definição rígida de geração passada, 

presente e futura, pois vários marcos incidem, simultaneamente, como critérios balizadores do 

conceito. Não há, nem mesmo, uma regra para a aplicação destes marcos, com a definição de 

quais preponderam e quantos são usados para aceitar o enquadramento em uma geração 

específica.  

A análise de cada situação irá indicar em qual geração um indivíduo se encaixa. O 

decisivo é a sua capacidade de interferir nas mudanças da sociedade e nas condições das 

gerações futuras, aliado aos critérios cronológicos.  

Porém, a demarcação exata do início e do término de cada geração, por meio de 

marcos fixos, não interfere, de modo decisivo, na realização da solidariedade intergeracional. 

Pode haver em uma determinada geração presente, um maior grupo de pessoas com a 

faixa de idade entre 16 e 18 anos se considerado em relação à geração anterior. Poder ser 

também, que uma determinada geração passada tenha um número muito maior de indivíduos 

do que as gerações passadas, o que pode ter origem em várias razões, como o aumento da 

expectativa de vida, por exemplo. Isso reflete o caráter dinâmico da sociedade e a 

conformação diferenciada que as gerações podem assumir.  

Mas a mutabilidade das gerações não ocorre somente de uma para outra, ocorre, 

sobretudo, em si mesma, pois a conformação de cada geração muda a todo minuto. A atual 

geração presente pode ter uma formação totalmente diferenciada daqui a três dias, pois o 

fluxo de saída e entrada dos seus membros é constante e intensivo. Pode, inclusive, ocorrer 

um evento natural que cause a morte significativa de membros de uma geração específica ou 
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de várias, que coexistem naquele instante. Desta forma, não é possível se definir uma 

estrutura permanente. 

Nesse sentido, afirma Kiss: 

 

De forma conceitual, o principal problema é que não há nenhuma geração distinta. 

Em cada suas centenas de seres humanos que nascem e morrem, mais de cinco 

bilhões de pessoas de todas as idades coexistem. Seria mais exato falar não de 

gerações, mas de um fluxo constante; a humanidade pode ser comparada a um 

enorme rio que flui constantemente, torna-se cada vez maior e nele nenhuma 

distinção pode ser feita entre as gotas de água que o formam. (2004, p. 4) 

 

Apesar desta movimentação contínua dos grupos intergeracionais, a humanidade 

pode sim ser vista a partir de uma perspectiva temporal, que a divide em etapas: passado, 

presente e futuro. De fato, cada grupo intergeracional faz parte de um conceito e de uma 

comunidade maior, a humanidade, mas isso não impede de se reconhecer as peculiaridades de 

cada grupo que a forma e desenhar os contornos da relação que estabelecem entre si. Isso tudo 

com o objetivo de preservar a comunidade maior e atender a justiça social em uma concepção 

atemporal. Assim é possível que o Direito cumpra a sua nova função, a prospectiva. 

A existência do conceito jurídico de gerações apresentado, com critérios e marcos 

temporais definidos para cada geração – embora não estanques –, contribui para a correta 

aplicação do princípio da solidariedade intergeracional. Na realidade, é o ponto inicial para se 

delimitar a relação jurídica intergeracional e, desta forma, definir o conteúdo normativo do 

princípio da solidariedade intergeracional e seus parâmetros de aplicação. 

Contudo, mais importante do que tentar construir um conceito fechado, é discutir 

qual o alcance da solidariedade intergeracional  tanto em termos de prolongamento no tempo, 

quanto das condições da sua realização. Ou seja, quantas gerações futuras deverão ser alvo de 

proteção pelo princípio e de que forma se realiza este dever solidário. E, ainda, em que 

medida o limite posto de alcance do princípio contribui para a sua efetividade e eficácia e, 

sobretudo, para o atendimento do seu objetivo maior: a perpetuação da vida humana no 

Planeta Terra, com dignidade. 

A limitação do alcance do princípio da solidariedade intergeracional se relaciona 

com o modelo de gestão do patrimônio ambiental a ser adotado e, especialmente, com o 

modelo de gestão de riscos. Quanto mais severo e amplo o dever de solidariedade, maiores 

serão as cautelas a serem tomadas e maior o período de impacto das ações a ser considerado 

nos processos decisórios. 
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Outro fator que também interfere na concretização da solidariedade intergeracional, 

de forma mais decisiva que um conceito extremamente preciso de geração, diz respeito à 

realização do constante agir preventivo – em sentido amplo – que se impõe pelo princípio, de 

forma a permitir a fruição conjunta e equitativa do patrimônio ambiental por toda a 

humanidade. Então, o que de fato importa é a cautela empregada nas ações humanas e um 

controle rigoroso por parte do Estado quanto ao cumprimento deste dever. Assim, as 

discussões devem se concentrar nos limites e no modo de exercício da solidariedade intra e 

intergeracional e não na tentativa de uma delimitação exata do início e término de cada 

geração. 

A fluidez do conceito de geração é adequada com a sua conformação real e com a 

sua dinâmica, operada no âmbito interno e externo. Desta forma, criar um conceito jurídico 

rígido pode se contrapor às realidades sociais e gerar uma aplicação incoerente do princípio 

da solidariedade intergeracional. 

Por outro lado, como este princípio concentra uma dimensão intrageracional e outra 

intergeracional, o fato de um grupo se deslocar de uma geração para outra, pela incidência de 

marcos excepcionais, não afetará a aplicação do princípio. Em uma perspectiva de curto prazo 

a dimensão intra e intergeracional acabam se fundindo, de modo que se exercer a 

solidariedade visando à geração presente, isso acabará afetando, positivamente, a geração 

futura em contato com esta geração presente. E a transição parcial de grupos, de forma 

dinâmica, não impede que seja estabelecido um conceito de geração. O resultado será um 

conceito aberto. 

 

5.1.1  Alvo de proteção do Direito: gerações futuras humanas e não humanas? 

 

Não restam dúvidas que o caput do art. 225 da CRFB/88 se dirige à proteção das 

gerações futuras humanas. Contudo, diante das atuais discussões em torno da necessidade de 

o Direito abordar uma perspectiva biocentrista, convém indagar se é possível sustentar, na 

atualidade, que o foco do princípio da solidariedade intergeracional envolve, também, as 

gerações futuras não humanas.  

Para isso, cabe, antes de tudo, analisar se a Constituição dá amparo à proteção de 

todos os seres vivos, em uma linha temporal futura, ou se concentra, exclusivamente, no ser 

humano.  
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O antropocentrismo é a referência existencial do Direito, pois desde a sua concepção 

o seu objeto consiste, basicamente, em regular as relação humanas, permitindo a manutenção 

da vida em sociedade. Toda a construção dos institutos e regras jurídicas teve como parâmetro 

e foco o ser humano, com preponderância para a dimensão individual em detrimento da 

social.  

Porém, é fato que a partir do advento da Lei nº 6.938/81 e, sobretudo, da 

Constituição de 1988, a perspectiva antropocêntrica, no âmbito do Direito brasileiro, foi 

relativizada, pois se abandonou a concepção radical para acolher uma concepção mitigada, 

alargada ou, ainda, responsável. Isso significa um movimento de descentralização do 

indivíduo e do enfraquecimento da sua valorização excessiva como alvo de proteção do 

Direito. Este começa a considerar outras referências na formação do conteúdo das suas 

normas, demonstrando que houve uma mudança de compreensão da natureza, dos seus 

elementos e processos sistêmicos. 

Entretanto, pode-se afirmar que não houve ainda, ao menos no Brasil, uma transição 

completa do antropocentrismo para o chamado biocentrismo. Embora cada uma destas 

concepções se subdividem em subcategorias e algumas delas tendem a se aproximar, percebe-

se que não houve a completa transição entre estas concepções centrais, tanto no âmbito 

cultural, quanto político-jurídico. 

A visão antropocêntrica, em que o ser humano é concebido como centro do 

Universo, esteve presente na formação do sistema jurídico. E é esta visão de mundo que 

serviu de formatação da relação ser humano-natureza. Como o ser humano é o centro, todo o 

resto está à sua margem e lhe é inferior, pronto para lhe servir. Desta forma, a natureza é vista 

como objeto, a ser apropriado pelo ser humano (OST, 1995).  

A razão é o fundamento para reconhecer a supremacia do ser humano. Como este 

atributo é exclusivo da raça humana, ele transforma o ser humano em ser superior, capaz de 

exercer seu domínio e poder sobre os demais seres vivos e sobre a natureza. Tudo torna seu 

instrumento para satisfação das suas necessidades e vontades. Por isso esta visão tem um viés 

utilitarista. Esta concepção é considerada a vertente clássica ou radical do antropocentrismo. 

Com o despontar da crise ecológica, no século XX, substitui-se a vertente radical por 

uma vertente moderada ou mitigada do antropocentrismo. Nela, o ser humano continua a ser o 

centro do mundo, mas com poderes restritos. As catástrofes ambientais e o quadro de 

degradação ambiental que começa a ser desenhado traz a percepção que o ser humano não 
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pode tudo, pois a natureza tem seus limites. Inicia-se a afirmação dos deveres ecológicos. A 

razão deixa de ser legitimadora da supremacia absoluta do ser humano para exigir a assunção 

de deveres éticos – e jurídicos – quanto à proteção do meio ambiente e dos demais seres 

vivos.  

Assim, surge a necessidade de se reformular a relação ser humano-natureza, de modo 

a afastar a compreensão da natureza como mero objeto do ser humano, que autoriza o seu 

completo domínio e modificação, sem qualquer consideração com os outros seres vivos e 

mesmo com os futuros seres humanos. 

Neste processo de transição, conforme Silva (2008), o meio ambiente deixa de ser 

res nullius para se tornar res omnium, bem de todos. No Direito, “uma abordagem utilitarista 

e reducionista do meio ambiente cede então lugar a uma visão antropocêntrica responsável, e 

mesmo biocêntrica em algumas esferas” (SILVA, 2008, p. 18).  

O biocentrismo corresponde a uma outra forma de visualizar o mundo, ou melhor, de 

compreender a relação entre ser humano e natureza. Nela, a vida passa a ser o centro. A 

natureza, por ser fonte de vida, ganha um status superior. Em algumas das concepções 

biocêntricas ela passa a ser concebida como um ser vivo, já que dá origem e abriga toda a 

forma de vida. Ou seja, se ela é vida e contém vida, ela é um ser vivo, o maior e principal 

deles, chamado de Mãe Gaia
42

. 

Nesta perspectiva, todos os elementos bióticos da natureza têm um “valor 

intrínseco”, ou seja, um valor que lhe é próprio e que deve ser considerado e respeitado pelo 

ser humano.  

Uma das críticas dirigidas por Ost (1995) à deep ecology ou ecologia radical se volta 

para este valor intrínseco. Ost (1995) reconhece que, de fato, os animais possuem um valor 

que lhe é próprio, diferente do valor econômico, ecológico, científico, estético, pedagógico 

afetivo e simbólico. Mas coloca a objeção quanto ao valor atribuído por este movimento, já 

que nada mais é que um valor atribuível a partir da visão humana: 

 

[...] este valor não é expresso, medido, apreciado, senão aos olhos de critérios 

humanos, a linguagem humana, através de categorias de percepção, de explicação e 

de valorização que são as nossas. E isto, pela simples razão de que não há 

alternativa. E se houvesse [...], ela escapar-nos-ia totalmente. E se, no entanto, a Ela 

                                                                                                                                                                                              
42 Esta denominação, conforme Silva, advém da mitologia grega, que significa a deusa que representa a Terra 

(2008, p. 21). 
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julgássemos ter acesso, seria, mais uma vez, uma reconstrução, uma interpretação 

antropomórfica. (OST, 1995, p. 262) 

 

Embora a valorização parta de uma concepção humana, aliás, a única possível e, 

portanto, não condizente com a real ou ideal, esta questão tem fundamental importância, pois 

significa a consideração dos demais seres vivos. Significa, ainda, a tentativa do ser humano de 

se reaproximar da sua origem e compreender a sua relevância. Este é um ponto de partida 

fundamental para se reconstruir uma nova relação entre o ser humano e a natureza e uma 

correta responsabilidade ética e jurídica. 

Alguns teóricos, como Ayala (2002) por exemplo, têm desenvolvido a linha de 

pensamento da dignidade dos seres vivos e da sua necessidade de proteção pelo Direito, 

partindo da premissa de que todo ser vivo possui um valor que lhe é intrínseco. Em uma visão 

macro, à própria natureza, como sistema, é reconhecido este valor intrínseco, o qual deve ser 

considerado e protegido pelo Direito. Em termos jurídicos, isso implica a proteção da natureza 

e de todos os seres vivos que a compõem, independentemente da existência de um interesse 

humano.  

Enquanto no antropocentrismo radical a proteção do meio ambiente possui como 

razão exclusiva a garantia da dignidade e interesses humanos, no antropocentrismo mitigado, 

em sua vertente bastante aproximada do biocentrismo, a proteção da natureza e dos seres 

vivos não humanos é autônoma, isto é, não está limitada aos interesses humanos.  

Nesta perspectiva, poderia se questionar se a solidariedade intergeracional, agora 

juridicizada, atinge os seres não humanos. As discussões teóricas, de um modo geral, 

consideram que a solidariedade, tal como introduzida na Constituição de 1988, possui como 

escopo primordial o ser humano. Então, ao tratar das gerações futuras, visualizam somente 

sobre uma visão antropocêntrica.  

Como bem apresenta Ost (1995), o antropocentrismo e o biocentrismo são visões 

antagônicas da relação ser humano-natureza; a primeira dualista e a segunda monista. Ambas 

as maneiras de compreender o vínculo entre o ser humano e a natureza acabam eliminando as 

suas diferenças e potenciais.  

Para Ost (1995), o biocentrismo reduz a compreensão humana, suprimindo os seus 

traços distintivos e lhe equiparando aos outros seres vivos, como integrante de uma mesma 

estrutura homogênea, ou seja, como se existisse somente a sua dimensão natural. De fato, o 
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ser humano é produto da natureza, mas não deve ser reduzido a ela, pois transcende a sua 

dimensão natural, para agregar outras, como a cultural, intelectual e política.  

Da mesma forma o antropocentrismo, que tratando a natureza como objeto acaba lhe 

subestimando, pois desconsidera a sua importância e o seu valor, ou melhor, o seu papel de 

manutenção da vida – humana e não humana.  

 

[...] o naturalismo, imergindo o homem num mundo do vivo, condenando-o à 

imanência absoluta da ecosfera, recusando-lhe qualquer outra história que não a da 

evolução natural, torna impensável e impossível a intervenção do sujeito livre que 

reclamam a ética e o direito. Encerramo-nos, assim, nesta contradição performativa, 
que consiste em fazer apelo a um acréscimo de moralidade por parte de um homem, 

que se reduz, de resto, a uma espécie natural. O naturalismo engana-se sobre a 

especificidade do homem, automutilando-se [...]. O antropomorfismo, projectando 

sobre a natureza uma determinada imagem, não deixa de a desnaturar por sua vez. 

[...] Ao dar-lhe a forma dos nossos ideais, desnaturamos a natureza. (OST, 1995, p. 

211, destaque no original) 

 

A visão antropocêntrica responsável ou mitigada dá sustentação para proteção do 

meio ambiente para os seres humanos no futuro, ou seja, o princípio da solidariedade 

intergeracional surge após a transição, no campo jurídico, da vertente antropocentrista radical 

para a antropocentrista mitigada, pressupondo não só a transformação da relação com o meio 

ambiente, mas com os outros seres humanos, ainda que distantes pela linha do tempo. O viés 

utilitarista deixa de ser individual para assumir um viés coletivo, de toda a raça humana: as 

riquezas ambientais são de todos os seres humanos e não somente dos que hoje detêm o poder 

de explorá-los. 

Mas uma abordagem biocêntrica do princípio da solidariedade intergeracional acaba 

levando à integração dos demais seres vivos no campo de incidência normativa do princípio 

constitucional. Entretanto, é possível fazer esta leitura da Constituição, ou melhor, ela 

respalda a proteção das gerações futuras não humanas? E em que medida? As gerações 

futuras humanas e não humanas possuem o mesmo nível de proteção? 

Schiocchet e Liedke também levantaram as mesmas indagações: 

 

Quando se fala em proteção jurídica das futuras gerações, devemos nos questionar: 

afinal, de que gerações se estão a tratar? Apenas de seres humanos ou futuras 

gerações de seres vivos num sentido mais amplo ou holístico? Talvez fosse a 

ocasião oportuna de considerar a natureza no seu sentido mais amplo como bem 
jurídico e objeto de imputação também no que se refere à proteção futura. (2012, p. 

115) 
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Weiss (1992) trata da relação intergeracional exclusivamente sob o ponto de vista 

humano. Em nenhum momento considera as gerações não humanas como grupo integrante 

desta relação, ou seja, a Teoria da Equidade Intergeracional formulada por esta autora 

considera somente as gerações futuras humanas. Mas isso não significa que Weiss (1992) 

adota um posicionamento antropocêntrico, na sua vertente radical, pelo contrário, considera 

fundamental estabelecer novas bases para a relação ser humano-natureza. 

No campo jurídico, os autores se dividem quanto ao posicionamento antropocentrista 

mitigado ou biocentrista do ordenamento jurídico brasileiro e, especialmente, da Constituição 

de 1988.  

Silva, por exemplo, defende uma abordagem antropocêntrica responsável: “[...] 

entende-se que o ser humano continuará utilizando-se do entorno para suprir suas 

necessidades, mas deverá fazê-lo agora sob a ótica da responsabilidade, já que descobriu a 

finitude dos recursos naturais e seus limites de recuperação” (2008, p. 19). 

Nesta perspectiva antropocêntrica permanece uma visão utilitarista do meio 

ambiente, embora limitada, ou seja, o atendimento dos interesses humanos não ocorre de 

forma desregrada e incondicional. Desta forma, a manutenção da sua qualidade tem como 

finalidade primeira o atendimento do ser humano. Protegem-se os demais seres vivos – fauna 

e flora – visando à manutenção do equilíbrio sistêmico do meio ambiente a benefício do ser 

humano.  

O posicionamento de Leite (2012) se situa na mesma linha do apresentado por Silva 

(2008). A leitura da Constituição de 1988, conforme Leite, leva ao reconhecimento da adoção 

do antropocentrismo alargado – também chamado de responsável ou mitigado – pelas normas 

brasileiras: 

 

A Carta de 1988 adotou o “antropocentrismo alargado” porque considerou o 

ambiente como bem de uso comum do povo atribuindo-lhe inegável caráter de 

macrobem. O art. 225 estabelece uma visão ampla de ambiente, não restringindo a 

realidade ambiental a mero conjunto de bens materiais (florestas, lagos, rios) 

sujeitos ao regime jurídico privado ou mesmo público stricto sensu; pelo contrário, 

confere-lhe caráter de unicidade e de titularidade difusa. Nessa perspectiva difusa de 

macrobem, o ambiente passa a possuir um valor intrínseco. [...] o antropocentrismo 

é alargado, não se restringindo o ambiente a mera concepção econômica ou de 

subalternidade direta a interesses humanos. (2012, p. 167, destaques no original) 

 

No antropocentrismo alargado a preservação ambiental tem como finalidade garantir 

a dignidade humana, o que o afasta do antropocentrismo radical, centrado no proveito 
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econômico do bem ambiental. Esta mudança de foco, conforme Leite (2012), trouxe o 

reconhecimento de um valor intrínseco ao meio ambiente.  

Ao contrário do sustentado por Leite (2012), observa-se aqui que não houve a 

eliminação total de uma perspectiva utilitarista do meio ambiente. A utilidade deixou de ser 

econômica para se tornar essencialmente humana, ou seja, voltada para o atendimento da 

dignidade humana. Assim, houve a transferência do utilitarismo do “eu” para um utilitarismo 

do “nós”, que envolve toda a raça humana – as presentes e futuras gerações. Entretanto, há 

sim um enorme enfraquecimento da perspectiva utilitarista, pois a partir do reconhecimento 

do valor intrínseco do meio ambiente e de uma tutela autônoma, os limites de utilização do 

meio ambiente se tornaram bem mais reduzidos e se ampliam os deveres de proteção e 

recuperação da qualidade ambiental, ainda que não haja um fim imediato para o ser humano. 

Ainda sob a ótica antropocêntrica se apresenta o posicionamento de Fiorillo, porém 

pendente para uma vertente mais radical: “[...] a vida que não seja humana só poderá ser 

tutelada pelo direito ambiental na medida em que sua existência implique garantia da sadia 

qualidade de vida do homem, uma vez que numa sociedade organizada este é destinatário de 

toda e qualquer norma” (2013, p. 54). 

Em posição contrária estão Sarlet e Fensterseifer (2013), que advogam a favor da 

abordagem biocentrista no campo jurídico, fundada no reconhecimento do valor da vida. Para 

os autores o Direito passa agora a tutelar a vida, em todas as suas formas.  

Eles se posicionam no sentido de se reconhecer uma dignidade animal, que o Direito 

deve proteger e promover. Impõe-se um dever negativo, no sentido de não ofensa aos animais, 

e um dever positivo, prestacional, de realizar as ações necessárias à sua proteção e ao 

resguardo da sua dignidade. E esta proteção jurídica dos animais não fica restrita, como 

coloca as teorias éticas – como a de Peter Singer,
43

 por exemplo –, aos animais sencientes.  

 

[...] é preciso agregar que as ponderações tecidas em relação ao discurso ético 

aplicado aos animais não excluem a consideração de uma dignidade da vida de um 

modo geral e não apenas dos animais sensitivos, já que não são apenas estes que 

integram a completa e interdependente teia da vida (ainda mais em se considerando 

correta a noção de que o núcleo essencial dos direitos e deveres em matéria 

ambiental não tutela apenas a vida animal), o que faz sentido especialmente quando 

se examina a questão à luz de uma concepção abrangente o que seja um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, também para o Direito. (2013, p. 86) 

 

                                                                                                                                                                                              
43

 Libertação animal. Trad. Maria de Fátima St. Aubyn. Porto:Via Optima, 2000. 
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Ost também critica as teorias éticas que se limitam a defender os seres sencientes: 

“Mas estaremos certos de que as plantas não sofrem? E o que dizer dos casos limites entre a 

planta e o animal, como a anêmona carnívora, por exemplo?” (1995, p. 259). 

De fato, a senciência não é o critério adequado para se justificar a proteção dos 

animais. O fundamento deve advir da vida, ou melhor, do valor da vida. A solidariedade deve 

ser dirigida para todos que a possuem, independentemente das suas condições biológicas ou 

físicas. É preciso avançar no sentido de uma proteção não só dos animais, mas também dos 

vegetais. Por que excluí-los de uma responsabilidade ética ou jurídica? Pelo fato de não 

possuírem qualquer semelhança com o ser humano? Somente os animais humanos e não 

humanos seriam merecedores de imputação de uma responsabilidade ética ou jurídica? 

De fato, não é a capacidade de sentir dor que deve ser utilizada como parâmetro de 

um dever ético ou jurídico em relação aos animais. O que deve dar origem e fundamento a 

este dever é a condição de ser vivo. Como podemos saber, com absoluta certeza que as 

plantas ou os seres vivos microscópicos não são sensíveis à dor? Por que excluí-los do dever 

de proteção? No fundo, esta consideração ética – ou mesmo jurídica – não se trata na 

realidade pela proximidade dos animais sencientes aos seres humanos? Por que só os animais 

possuem uma dignidade que lhe é própria? 

Se há a imposição de um dever de solidariedade em relação aos seres não humanos, 

esta categoria não deve ser limitada, pois cada qual possui seu valor e sua função nos 

processos ecológicos. Assim como os animais, as plantas também são imprescindíveis para a 

manutenção da qualidade ambiental e, mais ainda, para preservar a identidade da natureza. E 

como seres vivos, a solidariedade deve se voltar para elas.  

Outra posição biocêntrica é a de Ayala, que reconhece a dignidade de todas as 

formas de vida, a qual acarreta a autonomia jurídica da natureza: 

 

A dignidade da pessoa humana deve compartilhar do quadro de valores protegidos 

da mesma proteção que se deve conferir ao valor da dignidade de todas as demais 

formas de vida. 

Trata-se de uma busca por novas referências para os direitos fundamentais, em torno 

de uma proposta de reconciliação e harmonização de valores, propondo a 

ponderação de decisões e opções, a consideração de ambas as classes de valores, 

porque a todas elas se reconhece o status de dignidade intrínseca. [...] essa 

integração se dá decisivamente através do princípio da eqüidade intergeracional, 

modelo diferenciado da regra tradicional do direito que fundamenta a proteção dos 

seres vivos futuros (humanos ou não), impondo obrigações às gerações atuais. 

(2002, p. 54) 
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Esclarece Ayala que a perspectiva que ele sustenta não se confunde com a proposta 

do movimento deep ecology, pois não privilegia o ambiente na relação com a humanidade. E, 

da mesma forma, não pode ser identificada como uma visão acentuada do antropocentrismo, 

pois não privilegia a humanidade na relação com o meio ambiente. 

 

Verifica-se nesse modelo, o estabelecimento de uma relação ética entre natureza e 

humanidade, onde não há hierarquia na consideração da dignidade de qualquer das 
dimensões da relação: nem a humanidade e nem a natureza, mas humanidade e 

natureza, em uma relação que não é de seleção de valores, mas de interações e de 

trocas, uma antropo-bio-ética, possível somente quanto há condições de abertura 

cognitiva de todos os sistemas, permitindo uma comunicação plural. (2002, p. 336, 

destaque no original) 

 

Então, o que propõe Ayala (2002) é o estabelecimento de uma relação equilibrada, 

em que cada interesse é considerado, de forma igual. Assim, é uma proposta bem próxima da 

apresentada por Ost (1995), qual seja, de se estabelecer uma relação dialética entre ser 

humano e meio ambiente, afastando os antagonismos que marcam as vertentes anteriores.  

De fato, esta se mostra a melhor proposta, pois garante o atendimento da necessidade 

e interesse de todos e a comunhão compartilhada dos bens ambientais, hoje e no futuro, entre 

todos aqueles seres vivos que da natureza dependem. 

Contudo, cabe questionar qual das vertentes a Constituição abriga, pois para que 

qualquer proposta tenha validade no mundo jurídico é preciso que ela esteja fundada na 

normatividade. 

As raízes antropocêntricas estão presentes, claramente, no texto constitucional. Os 

princípios e objetivos fundamentais delineados nos arts. 1º e 3º da CRFB/88 evidenciam este 

fato: o Direito volta-se para o ser humano. Entretanto, diante do atual estágio em que se 

encontra a ciência jurídica, especialmente em razão da incorporação das matrizes ecológicas, 

não se pode olvidar que há uma abertura no sentido de se considerar uma proteção mais ampla 

da natureza, baseada na nova hermenêutica jurídica e nos atuais parâmetros de interpretação, 

com vieses valorativos que informam o atual ordenamento jurídico.  

Portanto, no plano de aplicação é possível, ainda que de forma tênue, considerar 

como objeto de proteção do Direito Ambiental, as gerações não humanas – presentes e 

futuras. As bases teóricas, sobretudo de matriz jurídica e filosófica, já avançaram no sentido 

de se ter uma proteção dos seres vivos não humanos. Isso não importa em reconhecer a 

titularidade de direitos a tais seres vivos, mas simplesmente de um dever jurídico incidente 
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sobre o ser humano em agir considerando-se os demais seres vivos. Assim, são deveres sem 

correspondência a direitos, que se fundamentam em um referencial ético, introduzido a partir 

da reaproximação do Direito e a Ética ou, como preferem alguns, da moralização do Direito. 

A perspectiva da qualificação do animal como “sujeito” não é adequada e até 

desnecessária, pois não dá garantias da sua proteção e, quando muito, só no aspecto formal. A 

dificuldade em efetivar tais direitos permanece. Por isso, as bases éticas é que precisam ser 

modificadas e, no campo jurídico, a especificação e o fortalecimento dos deveres para com os 

demais seres vivos.  

Além disso, qualificar os animais como sujeitos de direitos, como pretendem várias 

vertentes do biocentrismo, significa querer equiparar a natureza e os seres vivos ao ser 

humano. Outros pontos aparecem no campo prático: como representar estes novos sujeitos? E 

como impor que seus direitos sejam respeitados? E como limitar os conflitos com o ser 

humano? Será que, do ponto de vista do animal, é relevante o reconhecimento de direito no 

sistema jurídico humano? 

Parece que a este respeito a resposta de Ost se mostra a mais coerente: 

 

Mais do que embarcar os animais, contra a sua vontade, na sarabanda individualista 

da reivindicação de direitos, não será mais urgente definir que tipo de vida colectiva 

queremos assegurar para nós próprios e para as gerações que se seguem? Um tal 

“bem comum” não se imporá, no entanto, sem sacrifícios nem obstáculos, realidade 

penosa que a logomaquia dos direitos contribui para esconder. Assim, preferimos 

insistir sobre os deveres [...]. (1995, p. 265-266, destaques no original) 

 

A leitura da Constituição, em um primeiro momento, leva ao antropocentrismo, 

ainda que na sua versão mitigada ou moderada. Mas a previsão constitucional de uma tutela 

específica do meio ambiente, na forma como se verifica em todo o art. 225 da CRFB/88, o 

avanço das discussões doutrinárias e da legislação ambiental infraconstitucional, 

acompanhados da evolução da compreensão da problemática ambiental, que leva ao menos o 

ser humano a questionar a sua relação com a natureza, acarretam uma mutação constitucional 

no sentido de incorporar uma linha de proteção de todos os seres vivos, na perspectiva 

intertemporal, ou seja, conceder ao princípio da solidariedade intergeracional uma projeção 

ampliada quanto aos seus beneficiários.  

Isso não significa, necessariamente, o reconhecimento de direitos subjetivos aos 

seres vivos de espécies diferentes da raça humana. Este não é o caminho, mas sim o 

fortalecimento de deveres éticos e jurídicos para com os demais seres vivos, atuais e futuros, 
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não só no sentido de não lhe causar qualquer ato de crueldade, mas de proteger e gerir o 

patrimônio ambiental para que eles também possam ter suas necessidades naturais satisfeitas. 

Portanto, a solidariedade intergeracional não deve se projetar somente para a 

manutenção e perpetuação da sociedade humana, mas precisa alcançar um grau mais amplo, 

estendendo-se também para as relações não humanas para que o intento da tutela ambiental 

seja realmente alcançado. Para isso, é preciso iniciar uma releitura da relação ser humano-

natureza, repensando a perspectiva antropocêntrica que fornece uma lente que destorce esta 

relação. A compreensão de como o ser humano se vê inserido no mundo se modifica a partir 

da substituição da perspectiva em que se utiliza para enxergá-la. 

Independente da perspectiva que se adote – antropocêntrica mitigada ou biocêntrica –

a solidariedade interespécie é um dever que se impõe ao Estado, à coletividade, em razão do 

tratamento constitucional dado à questão ambiental no Direito brasileiro. A Constituição de 

1988 representou uma evolução do Direito, no sentido de conceder uma tutela específica e 

ampla ao meio ambiente, que alcança todos os seus elementos – bióticos e abióticos. 

Isso porque as vertentes moderadas do antropocentrismo e do biocentrismo acabam 

criando um ponto de convergência e, às vezes, até um certo confusionismo entre elas, pois os 

linhas de demarcação se misturam e se sobrepõem.   

Mas a tutela específica do meio ambiente trazida pela CRFB/88 é suficiente para 

ensejar o dever de proteção em relação aos demais seres vivos. Os incisos I e VII do §1º do 

art. 225 da CRFB/88 determinam, expressamente, o dever de “prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas” e de “proteger a fauna e a flora vedadas, na forma da lei, as práticas 

que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou 

submetam os animais à crueldade”.  

Embora não estejam expressos na CRFB/88 estes deveres também podem ser vistos 

como imputáveis à coletividade, pois se enquadram no dever geral de proteção do meio 

ambiente, assentado no seu art. 225, caput.  

Se a Constituição de 1988 determina que os seres vivos devem ser protegidos, 

especialmente das práticas que levem à extinção de espécies, pois contribuem para a 

manutenção do equilíbrio ecológico, isso significa que se deve considerar os riscos que 

determinada intervenção no meio ambiente pode causar no futuro. Portanto, corresponde a 

agir solidariamente para com as gerações futuras não humanas. 
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A partir deste ângulo, a solidariedade como um dever ecológico em relação aos 

demais seres vivos pode ser extraída do texto constitucional. 

Entretanto, a perspectiva que se adotar irá interferir no nível desta solidariedade, ou 

melhor, nos limites e na forma como ela se impõe. A abordagem biocêntrica levará a uma 

maior rigidez do dever de solidariedade e, consequentemente, menor esfera de liberdade do 

agir humano. O viés utilitarista, nesta posição, será eliminado, enquanto numa visão 

antropocêntrica mitigada ele será relativizado, afastando uma proteção absoluta dos demais 

seres vivos. Então, nesta última perspectiva, a solidariedade só será exercida quando 

realmente a situação apresentará uma grave injustiça ou desrespeito para com os outros seres 

vivos. 

Em caso de conflitos interespécies, a adoção da perspectiva antropocêntrica tenderá 

pelo atendimento das necessidades e interesses humanos em prejuízo dos outros seres vivos. E 

a solidariedade intergeracional interespécies, em muitos casos, ocorreria de forma indireta, ou 

seja, a aplicação da solidariedade intergeracional humana acabaria alcançando os demais seres 

vivos do futuro.  

Numa perspectiva biocêntrica, os interesses humanos seriam mais restritos, pois a 

valorização dos demais seres vivos ganharia maior peso. Os conflitos interespécies seriam 

menores, pois nesta perspectiva as ações humanas teriam que considerar, de forma mais 

rigorosa, os seus impactos na vida dos outros seres vivos. 

Assim como ocorre com as relações humanas, a solidariedade interespécie assume a 

dimensão intra e intergeracional. Esta apresenta maior dificuldade quanto ao seu exercício, 

principalmente porque as decisões que envolvem o meio ambiente não contemplam uma 

abordagem a partir das necessidades das espécies, como a consideração do habitat adequado e 

condições do ecossistema para sua sobrevivência, mas sempre a partir das necessidades e 

interesses humanos – atuais e futuros.  

Reconhecer a aplicação da solidariedade intergeracional às relações não humanas 

implica evitar a ocorrência de conflitos interespécies pela busca do equilíbrio entre as 

demandas humanas e não humanas. Para isso, é imprescindível conservar a diversidade 

biológica, a variedade de recursos naturais e a intervenção e ocupação antrópica em todos os 

espaços, pois só assim será possível evitar a instalação do conflito.  

A proteção da dignidade da vida é o fundamento que leva à projeção ampla do 

princípio da solidariedade intergeracional. Contudo, convém destacar que a dignidade dos 
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demais seres vivos não é a mesma da dignidade humana. A dignidade dos demais seres vivos 

seria aproximada ao que Sarlet e Fensterseifer (2013) apresentam como uma dimensão 

ecológica da dignidade humana, pois corresponde à necessidade de fruição da qualidade e 

integridade do meio ambiente para terem a sua vida preservada, de acordo com a sua natureza. 

Isso quer dizer que cada espécie, a partir das suas condições biológicas, tem demandas 

específicas em relação ao meio ambiente, sempre presentes desde o seu surgimento na linha 

evolutiva da natureza. Portanto, corresponde a uma dignidade própria, natural e, assim, mais 

simples. 

Já o ser humano possui uma dignidade multidimensional ou multifacetada, que 

abrange a dimensão individual e coletiva e aspectos físicos, biológicos, intelectuais, sociais e 

políticos. Assim, a dignidade humana é ampla e aberta, mutável de acordo com as mudanças 

históricas e sociais, pois o ser humano se complementa pelo natural e pelo cultural. Por isso, 

gerir o patrimônio ambiental requer extremo cuidado, de forma a manter as condições de 

possibilidades para o ser humano se desenvolver com liberdade e dignidade. 

Mas antes de encerrar esta discussão é preciso apontar que, ao contrário das gerações 

futuras humanas, não é possível se estabelecer uma definição jurídica das gerações futuras 

não humanas. E como os demais seres vivos não possuem a dimensão cultural, como os seres 

humanos, critérios desta natureza não poderiam mesmo ser fixados para a definição. É 

possível, portanto, empregar somente critérios biológicos, cujos marcos serão variáveis 

conforme cada espécie.  

Porém, esta definição não traz qualquer relevância jurídica diante da incapacidade 

dos demais seres vivos assumirem a titularidade de qualquer dever para com os seres 

humanos, sobretudo de natureza jurídica. Eles poderão ser, somente, beneficiários de deveres, 

em razão de comandos éticos ou jurídicos dirigidos ao ser humano. E como a proteção dos 

seres vivos se volta tanto para o presente como para o futuro, não há utilidade em se proceder 

à distinção detalhada das gerações não humanas, quanto ao aspecto temporal.  

 

5.2 Fraternidade e solidariedade 

 

A Revolução Francesa foi um dos eventos mais marcantes na história dos direitos 

humanos. Acarretou mudanças significativas na estrutura social e política daquela época. 
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Estas modificações redirecionaram os rumos da história da humanidade. A 

Declaração de Direitos de 1789 se tornou emblemática, servindo de base para o 

reconhecimento de novos direitos e para o percurso dos direitos humanos.  

Os princípios “liberdade, igualdade e fraternidade”, vistos como a bandeira da 

Revolução Francesa, tornaram-se ideais perseguidos por vários países, influenciando e 

compondo o núcleo dos próximos direitos a serem declarados. Com o passar do tempo foram 

assumindo conteúdos diferentes e cada vez mais abrangentes. Adentraram no sistema jurídico, 

informaram a criação dos documentos internacionais e a positivação dos direitos 

fundamentais nos Estados Constitucionais e se consagraram como os princípios “matrizes” 

dos direitos humanos. 

A contaminação do lema da Revolução Francesa no Direito fez com que os seus 

princípios se tornassem valores jurídicos a orientar a estruturação dos direitos humanos 

fundamentais. A política e a sociedade também foram fortemente influenciadas pelos ideais 

do movimento revolucionário. 

O ideário marcou a formação dos modelos de Estados subsequentes e se fizeram 

presente no conteúdo de todos os direitos humanos até hoje reconhecidos, ou seja, se tornaram 

uma categoria política e jurídica. 

Mas a influência dos princípios revolucionários nos sistemas políticos e jurídicos não 

se deu em conjunto; cada um imperou, por longos períodos, isoladamente.  

Entretanto, dos três princípios, a fraternidade foi esquecida por séculos. Na 

contemporaneidade há um movimento de resgate deste ideal, aplicando-lhe uma nova leitura e 

incrementando novas significações no seu conteúdo. 

Houve e ainda há uma maior dificuldade de sua aceitação como categoria jurídica, 

pois era compreendida somente como elemento formador de uma sociedade, sem estabelecer 

qualquer relação com o Direito.  

A fraternidade como categoria política tem sido utilizada na formação dos Estados 

Contemporâneos e atualmente assume dimensões mais amplas, que não se restringem a um 

grupo social específico.  

O grupo passa a ser identificado não como uma sociedade determinada, que compõe 

uma nação ou povo, mas perpassa os limites territoriais do Estado e do tempo presente para 

alcançar toda a humanidade.  
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Para alguns doutrinadores, como Machado (2013), Pizzolato (2008) e Jaborandy 

(2013), ela foi absorvida pelo Direito, integrando seus sistemas jurídicos. Torna-se, assim, 

categoria jurídica no Constitucionalismo contemporâneo. 

Nesta perspectiva, a solidariedade e a fraternidade se confundem, passam a ser 

compreendidas por muitos como sinônimos. São terminologias usadas para classificarem a 

mesma natureza de direitos humanos, ou seja, aqueles que possuem a titularidade de todos, de 

natureza difusa, os denominados direitos de terceira geração ou dimensão. 

Mas será que a fraternidade e a solidariedade possuem, de fato, o mesmo 

significado? Será que não há uma confusão terminológica na ciência jurídica? 

 

5.2.1  Os modelos de Estado e os Princípios da Revolução Francesa  

 

Em cada etapa da história, um princípio da Revolução Francesa assume posição de 

destaque. Ora houve uma intercalação entre a liberdade e a igualdade. 

Relata Comparato que na “famosa tríade”, o ideal da igualdade representou o “ponto 

central do movimento revolucionário” e provocou a “supressão das desigualdades 

estamentais”, como as servidões feudais, por exemplo (2009, p. 136). 

Mas apesar destas modificações nas estruturas políticas e sociais, foi a partir do ideal 

da liberdade que se formou o primeiro modelo estatal: o Estado Liberal. A liberdade imperou, 

por muito tempo, absoluta. Os primeiros direitos declarados possuem nele a sua identificação 

e a sua origem. Os chamados direitos civis e políticos ou de primeira dimensão são, assim, os 

primeiros direitos reconhecidos e possuem como referencial o ideal da liberdade. Entre eles, 

tem-se o direito de propriedade, de voto, de livre expressão, de participação, entre outros. 

A prevalência do ideal da liberdade por longo tempo decorreu da forma de 

organização sociopolítica, que colocava o ser humano em uma condição de submissão; a ele 

lhe era vedado agir de acordo com a sua vontade, pois estava sujeito a determinadas regras e 

estruturas sociais que o limitavam, impedindo o alcance de um verdadeiro estágio de 

dignidade. O próprio contexto da Revolução Francesa, em que a burguesia lutava contra a 

estrutura de classes, demonstra este fato. 

Assim, a liberdade e a igualdade se mostraram os ideais mais urgentes e 

fundamentais para o ser humano. 
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Porém, além deste “legítimo” pleito à liberdade, a estrutura social e política que se 

formou após a Revolução Francesa favoreceram para que este ideal permanecesse no 

domínio. A expansão dos mercados, a transformação dos processos de produção, a busca 

incessante pela obtenção do lucro, a concentração de bens e, por outro lado, o afastamento do 

Estado, em decorrência da garantia de liberdade, deram ao ideal uma outra força para 

continuar o seu império, isolado. E esta força talvez não tenha um interesse tão “legítimo” 

quanto o que tornou a liberdade em um grande ideal, inicialmente. 

Depois dos excessos do império da liberdade, que originou o denominado Estado 

Liberal, a igualdade entra em cena. Ela é lembrada em razão das mazelas criadas pelo modelo 

que cultuou a liberdade, entre elas, têm-se as enormes desigualdades e injustiças sociais, as 

condições precárias de trabalho e a situação subumana de parte dos indivíduos da 

coletividade.  

O domínio exclusivo da liberdade gerou o culto ao Eu; a figura isolada do indivíduo 

era reverenciada. Com isso, a ideia de comunidade e de união foi enfraquecida, ou melhor, 

esquecida. O que acontecia com o outro não importava aos homens, o Eu era mais importante. 

Então, como cada qual vivia como se não houvesse um vínculo entre eles, o Estado 

teve que assumir uma posição assistencialista, corretiva das consequências de um modelo 

concentrado na liberdade excessiva. Obviamente, os fatos sociais e, principalmente, as lutas 

dos oprimidos contra este modelo – o Estado Liberal –, foram as principais razões da 

transição para um novo modelo estatal: o Estado Social. Surgem, assim, os denominados 

direitos de segunda dimensão, ou direitos econômicos, sociais e culturais. 

Contudo, embora este avanço seja extremamente significativo para a construção do 

quadro de direitos humanos, na medida em que reconheceu relevantes e imprescindíveis 

direitos fundados em um mesmo núcleo valorativo – a igualdade –, o modelo estatal 

inaugurado não foi capaz de solucionar todos os problemas criados pelo anterior. 

Em virtude deste processo histórico de construção dos direitos humanos, cada um 

dos princípios do ideário da Revolução Francesa foi se transformando com o tempo, de 

acordo com as modificações das estruturas sociais, a ampliação do conjunto de direitos 

humanos e o surgimento de novas necessidades humanas. Eles foram autores e objeto das 

transformações. 

Os ideais “liberdade” e “igualdade” se tornaram direitos humanos primários, de 

natureza fundamental, mas não somente, são eles formadores de vários direitos humanos, ou 



 

183 

 

melhor, no núcleo de vários direitos pode se verificar a ideia de liberdade ou igualdade. 

Aqueles derivando destes. Por exemplo, a compreensão de igualdade permeia todos os 

direitos sociais, ainda que uns em maior grau do que em outros. 

A liberdade também assume várias facetas, pode se fazer presente na oportunidade e 

na forma dos indivíduos se expressarem e participarem dos sistemas econômico e político 

(seja comprando bens ou se inserindo no mercado de trabalho, como agentes componentes 

deste sistema, seja através da possibilidade de interferirem nos processos decisórios ou de 

pleitearem o acesso às estruturas de poder). 

Na história da afirmação dos direitos humanos, aqueles decorrentes do ideal da 

liberdade se revelaram os mais urgentes e, por isso, foram os primeiros a serem reconhecidos, 

refletindo a necessidade maior do ser humano de sua libertação (do próprio homem). 

Os ideais da Revolução Francesa se tornaram os elementos-chave de identificação 

dos modelos de Estado que se seguiram, sendo que a fraternidade foi o ideal que teve sua 

expressão tardia. Originalmente, de acordo com Comparato, a fraternidade significava uma 

virtude cívica, “o resultado necessário da abolição de todos os privilégios” (2001, p. 136).  

Este ideal se tornou secundário, pois o maior interesse, em especial da burguesia, era 

a liberdade. Esta, com sentido restrito, representava a aspiração de inserção desta classe nas 

relações negociais, como compra e venda de produtos. Em um segundo momento, a igualdade 

aparece como ideal representativo da “equiparação” entre as classes sociais. Como pano de 

fundo, correspondia ao interesse da classe burguesa em alcançar os espaços de poder.  

O esquecimento da fraternidade se deu em razão dos interesses da sociedade e, em 

um primeiro momento, da burguesia, em possuir um estado de liberdade e de livre 

acumulação de bens. 

Talvez por estas razões e pelo próprio significado limitado da fraternidade naquele 

contexto, ela se transformou em ideal a ser perseguido em segundo plano. 

Para Silva a ligação da fraternidade com a religião também foi um fator que 

influenciou o seu isolamento: “a vinculação conceitual com o cristianismo foi um dos 

aspectos que contribuiu para o enfraquecimento da Fraternidade como expressão política” 

(2009, p. 60). 

Também no sistema internacional de direitos humanos foi relegada a segundo plano, 

poucas vezes foi mencionada nas declarações. Na própria Declaração dos Direitos do Homem 
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e do Cidadão (ou Declaração de Direitos da Revolução Francesa), de 1789 não há menção a 

este ideal.  

Somente em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela aparece em 

seu primeiro artigo: 

 

Artigo I – Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotadas de razão e consciência e devem agir em relação uma às outras com espírito 
de fraternidade. 

 

Mais à frente, pode-se observar, ainda, o sentido da fraternidade como uma forma de 

integração social: 

 

Artigo XXIX – 1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, na qual o livre 

e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. 

 

2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita às limitações 

determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 

reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, e de satisfazer às 

justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade 

democrática. 

 

Aqui, a fraternidade aparece como um contraponto aos direitos individuais 

reconhecidos, na medida em que estes não assumem um caráter absoluto, devendo ser 

exercidos nos limites de uma convivência harmoniosa. 

Com o passar do tempo se verificou que o reconhecimento fragmentado dos direitos 

humanos, bem como a efetividade isolada destes direitos, não contribuía para a satisfação 

plena da dignidade humana. Era necessário reconhecer a unidade destes direitos, já que todos 

eles são interligados, formando um grande elo de interdependência em que cada qual 

viabiliza, reforça e/ou complementa o outro.  

 

[...] a tese da unidade e indivisibilidade dos direitos humanos (e o mesmo ocorre 

com os direitos fundamentais) é o melhor antídoto, rompendo com qualquer 

hierarquização ou priorização da realização de direitos humanos em razão da sua 

precedência geracional, no sentido de afirmar que todos os direitos humanos (e 

fundamentais) expressam conteúdos conformadores da dignidade humana [...] 

(SARLET; FENSTERSEIFER, 2013, p. 59) 

  

Assim, somente a partir de uma perspectiva unificadora dos direitos humanos é 

possível alcançar a verdadeira emancipação do ser humano.  
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O reconhecimento tardio da importância da fraternidade se deu a partir da 

constatação destas características dos direitos humanos – interdependência resultando em um 

só conjunto ou unidade – mas, sobretudo, do extravasamento da liberdade e da igualdade, em 

tentativas de domínio em momentos distintos (Estado Liberal e Social), conjugado com os 

rumos seguidos pela humanidade. 

A fraternidade ressurge diante da necessidade de criar um elo entre toda a 

composição de direitos reconhecidos e declarados. Representa, por outro lado, as faces desta 

nova sociedade, que a partir dos estados de crises (crise ecológica, crise ética e crise 

jurídica)
44

 cria uma nova compreensão da conjuntura que ela própria criou e a necessidade de 

sua reformulação. 

 

Por certo que o desaparecimento da fraternidade do cenário político quase que 

imediatamente após a Revolução Francesa não tira a legitimidade da sua presença na 

história política e cultural do mundo ocidental, ao contrário, se apresenta como uma 

possibilidade ainda não experimentada, o que dá à fraternidade condição de ser 

identificada como um elemento novo para fundar um novo paradigma cultural capaz 

de ajudar a compor e orientar a história da vida no planeta. (SILVA; VEIGA 

JÚNIOR, 2011, p. 34-35) 

 

Hoje se atinge o estágio em que se tenta viabilizar um equilíbrio entre os três ideais 

da Revolução Francesa, ou seja, entre os seus três princípios. A necessidade de conjugação 

veio da constatação de que eles, individualmente, não são suficientes para atender, com 

plenitude, às demandas dos indivíduos e construir uma sociedade justa. O domínio de um 

deles, preponderante sobre os demais, gera injustiças sociais.  

 

A fraternidade, na condição de princípio, se apresenta numa relação de 

interdependência dos princípios proclamados pela Revolução Francesa; liberdade, 

igualdade, fraternidade. 

[...] 

Sabidamente, no decorrer da história os princípios da liberdade e da igualdade 

fundaram Estados e reinaram, durante mais de dois séculos, como núcleos 

normativos e critérios interpretativos, ainda que, por muito tempo, antagônicos entre 

si.  
[...] 

                                                                                                                                                                                              
44 Crise ecológica: decorrente dos graves efeitos negativos causados pelo intenso processo produtivo iniciado 

desde a Revolução Industrial e dos modos de vida da raça humana. Crise ética: ausência de referencial e vínculo 

entre os membros sociais. Crise jurídica: marcada principalmente pela insegurança jurídica diante da produção 

dos riscos incertos e irreversíveis na segunda modernidade, e da insuficiência das normas positivadas frente aos 

constantes e acelerados processos de transformação social, especialmente aqueles impulsionados pela 

tecnociência. 
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A constatação histórica de que a fraternidade fez parte do projeto da Modernidade 

reacende a chama da fraternidade no cenário político a partir da constatação de que 

os valores universais da liberdade e da igualdade – tido como princípios gerais e 

imutáveis na criação dos Estados (constitucionais e democráticos) e instituidores de 

numerosos direitos – até aqui não se mostraram suficientes para instituir um mundo 

desejado e agora, mais do que nunca, sustentável. (SILVA; VEIGA JUNIOR, 2011, 

p. 34-35) 

 

Assim, o ressurgimento da fraternidade representa o fechamento de um ciclo iniciado 

na Revolução Francesa, qual seja, o alcance dos três ideais construídos naquela época e, mais 

ainda, o ápice do processo de construção do conteúdo e abrangência dos direito humanos e a 

modificação do sistema político e jurídico a partir de uma nova releitura e aplicação dos 

princípios da tríade.  

 

5.2.2 Fraternidade e solidariedade: sinônimos? 

 

É comum a denominação dos direitos de terceira dimensão como direitos de 

fraternidade ou solidariedade. A doutrina e os tribunais brasileiros vêm aplicando estas 

terminologias de maneira recorrente. A utilização da fraternidade se dá a partir da alusão aos 

ideais da Revolução Francesa, da mesma forma que a liberdade denomina os direitos de 

primeira dimensão (de natureza omissiva), e os direitos de segunda dimensão (de natureza 

positiva ou prestacional). Até então, os três ideiais serviram como critério classificador dos 

direitos humanos. 

Então a fraternidade seria a terminologia utilizada para designar os direitos humanos 

e fundamentais surgidos em uma terceira fase de concretização dos ideais revolucionários.  

A solidariedade é outra terminologia que vem sendo constantemente empregada no 

ramo jurídico. Declarações e tratados de direitos humanos a mencionaram e as Constituições 

modernas também. 

Porém, indaga-se se de fato estes termos são sinônimos e como são tratados ou 

concebidos pelo Direito. Se não sinônimos, quais as suas semelhanças e diferenças? Possuem 

uma relação entre si? 

A solidariedade seria a ajuda, cooperação para com o outro, caridade. A fraternidade 

possui um significado mais profundo, pois abrange uma conduta de cooperação, de 

consideração, respeito e cuidado a partir de um laço de familiaridade ou de afetividade. Ou 
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seja, ajudar o outro decorre do reconhecimento da condição de irmão, unidos por um vínculo 

de amor, de afeto.  

Nesse sentido, a fraternidade possui uma forte conotação religiosa, se relacionando 

com a pregação de que todos os Homens são irmãos, por possuírem o mesmo pai (Deus) e que 

devem estar ligados pelo amor. Afirma Silva (2009) que esta base religiosa do termo 

fraternidade foi um dos motivos do seu abandono desde a Revolução Francesa. 

Mas tanto a solidariedade quanto a fraternidade decorrem da ética e da moral. São 

valores que os indivíduos possuem e, assim, são condutas realizadas através de um ato de 

liberalidade. A solidariedade pela simples consideração do outro, do semelhante; e a 

fraternidade pela identificação do “irmão”. Nesta há um sentimento de carinho e de amor, 

enquanto naquela não há, necessariamente, um sentimento em relação à pessoa que se ajuda, 

mas em relação a uma determinada situação em que ela se encontra. 

A fraternidade gera um vínculo entre os “irmãos”, uma responsabilidade mútua e 

contínua. Na solidariedade pode ocorrer somente uma ação pontual, por mera vontade ou 

disposição, sem qualquer continuidade ou vínculo. 

Apesar de não serem sinônimas etimologicamente, pode-se afirmar que elas possuem 

uma proximidade de significação, pois ambas resultam em um auxílio para com outro ser 

humano. 

Passada essa perspectiva etimológica e religiosa da fraternidade, há de se analisá-la 

no âmbito científico, especialmente na ciência jurídica. 

Em relação à solidariedade, é incontestável que ela assumiu o status de norma 

jurídica, seja a partir dos documentos de direito internacional, seja nos Estados 

Constitucionais contemporâneo, como apresentado nos Capítulos 2 e 3. 

No Brasil, houve a consagração do princípio da solidariedade na CRFB/88, no seu 

art. 3º, inciso I, ao eleger como objetivos fundamentais desta República a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária. 

O princípio da solidariedade, por possuir a natureza de princípio fundamental ou 

estruturante do sistema normativo brasileiro, apresenta reflexos em todo o ordenamento 

jurídico, servindo como balizador da interpretação e aplicação de normas e formando o 

conteúdo de determinadas regras, como já colocado no Capítulo 2 deste trabalho. 

Mostra-se como componente do Estado Democrático de Direito brasileiro, ao lado de 

outros princípios de caráter fundamental, como a dignidade da pessoa humana. 
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Assim, está presente nos diversos ramos do Direito: civil, tributário, previdenciário, 

trabalhista e outros.  

No Direito Ambiental ganha uma outra faceta: a dimensão transtemporal, fazendo 

com que a solidariedade seja exercida para com as gerações futuras. O enunciado do art. 225, 

caput, da CRFB/88, incorporando o conteúdo das declarações internacionais sobre meio 

ambiente, deixou explícita a preocupação em salvaguardar a integridade ecológica para as 

gerações futuras. Portanto, não restam dúvidas da transformação da solidariedade em 

categoria jurídico-constitucional no Direito brasileiro. 

A fraternidade, por outro lado, não foi alçada a princípio constitucional no Estado 

brasileiro, mas foi mencionada no Preâmbulo da Constituição: 

 
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 

na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. (BRASIL, 1988) 
 

Quanto às discussões doutrinárias, há posicionamentos diversos sobre a fraternidade 

como categoria jurídica. A inserção da fraternidade no Preâmbulo da CRFB/88 é um dos 

pontos de discussão, pois alguns entendem que ele não possui força normativa, outros 

entendem que sim e que tal previsão leva à afirmação da existência do princípio da 

fraternidade no Direito brasileiro.  

Tradicionalmente, a fraternidade é concebida como categoria política, um elemento 

formador de uma sociedade. Todavia, há quem defenda que a fraternidade pode ser vista 

como categoria jurídico-constitucional, como é o posicionamento de Machado (2012), por 

exemplo. Para este autor a fraternidade é um valor reconhecido pelo Direito. No Brasil, este 

reconhecimento se dá em razão do disposto no Preâmbulo e no art. 3º, inciso I, da CRFB/88. 

Neste dispositivo, a expressão “livre” corresponde à dimensão política, “justa” à dimensão 

social e “solidária” à dimensão fraternal; e, cada qual encerra os valores e princípios da 

liberdade, igualdade e fraternidade.  

Portanto, para Machado (2012), no âmbito jurídico, a solidariedade e a fraternidade 

assumem a mesma conotação, na medida em que ele identifica a fraternidade quando a 

Constituição expressamente se referiu à solidariedade.  
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Lembra, ainda, do termo “Constitucionalismo Fraternal” inaugurado por Carlos 

Ayres Britto, usado para caracterizar esta perspectiva que busca “uma integração comunitária, 

uma vida em comunhão” (MACHADO, 2012, p.16). 

Já para Moraes a fraternidade e a solidariedade não podem ser vistas como 

sinônimas, procedendo à diferenciação nos seguintes termos: 

 

A idéia de fraternidade, ainda que virtuosa, não se mostra suficiente para representar 

o vínculo caracterizador de uma sociedade que, pautada pelo pluralismo, cada vez 

mais compreende distintas e sortidas culturas. Mais do que sentimento fraternal – 

como exigi-lo? – é o respeito pela diferença que deve sobressair, possibilitando a 
coexistência pacífica das diversas concepções de vida, cientes do que as distingue e 

do que as une – no caso, a igual dignidade de todas as pessoas humanas. Do mesmo 

modo, ato beneficente, ou caritativo, permanece sempre como uma liberalidade, uma 

opção no que diz respeito apenas à consciência, não se concebendo em termos de 

obrigação a não ser moral; ao passo que a solidariedade, nos termos invocados pelo 

constituinte, é um dever de natureza jurídica. (2012, p. 6) 

 

Para a autora, a fraternidade se situa no campo da moral, enquanto a solidariedade no 

campo jurídico, como dever a ser cumprido por todos. 

Silva (2009) também visualiza concepções distintas para a solidariedade e a 

fraternidade. Esta teria uma carga significativa mais ampla que aquela, pois uma ação 

solidária não resulta, necessariamente, em um comportamento fraterno.  

Defende, ainda, a necessidade do estabelecimento de uma conexão entre o Direito e a 

fraternidade, transformando este em valor jurídico a conduzir o atual Direito. 

Em um outro momento Silva e Veiga Júnior afirmam: 

 

[...] há razões suficientes para acreditar que a solidariedade se insere na fraternidade, 

porém, a fraternidade com ela não se confunde, e as duas se fazem necessárias como 

princípios no cenário transnacional – respeitadas em suas medidas –, viabilizando, 

assim, a construção desse espaço comum necessário para a convivência harmoniosa e 

dinâmica que só será alcançada pela garantia de normas políticas e jurídicas que tenham 
a finalidade de fazer cumprir deveres e assegurar direitos [...]. (2011, p. 38) 

 

Há, ainda, a classificação da solidariedade conforme a posição de quem a realiza. 

Assim, a solidariedade é dividida em vertical e horizontal. A solidariedade vertical 

corresponde àquela praticada pelo Estado, visando reduzir as desigualdades sociais. Portanto, 

diz respeito às ações estatais voltadas para o auxílio dos mais necessitados, com o objetivo de 

fornecer-lhes condições materiais mínimas para uma vida digna. As políticas públicas 
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vinculadas aos direitos sociais são exemplos de medidas para o exercício da solidariedade 

vertical.  

A solidariedade horizontal corresponde àquela exercida entre os membros da 

sociedade. Como, teoricamente, eles se encontram na mesma posição, esta espécie de 

solidariedade é qualificada como horizontal, que se realiza diretamente entre os particulares.  

Alguns autores entendem que a solidariedade horizontal coincide com a fraternidade. 

Ou seja, nestes casos não há distinção entre solidariedade e fraternidade. 

 

Consideramos ser possível definir a fraternidade como uma forma intensa de 

solidariedade que une pessoas que, por se identificam por algo profundo, sentem-se 

“irmãs”.  O ponto mais relevante: tratar-se-ia de uma forma de solidariedade que se 

realiza entre “iguais”, ou seja, entre elementos que se colocam num mesmo plano. 

[...] 

Nesse sentido, podemos também dizer que a fraternidade parece uma forma de 

solidariedade que interpela diretamente o comportamento individual e o 

responsabiliza pela sorte do(s) irmão(s). Por essa especificação, portanto, somos 

induzidos a considerar a fraternidade uma das facetas com as quais se manifesta o 

princípio de solidariedade [...]. Assim, podemos identificar a fraternidade com 
aquela solidariedade que chamaremos de horizontal, uma vez que surge do socorro 

mútuo prestado entre as pessoas, e que se coloca ao lado daquela outra forma de 

solidariedade, ligada à fraternidade por um vínculo de subsidiariedade, e que 

chamaremos de vertical, baseada na intervenção direta do Estado (e dos poderes 

públicos) em socorro das necessidades. (PIZZOLATO, 2008, p. 113) 

 

Colaciona-se outro igual posicionamento a respeito da diferenciação da 

solidariedade: 

 

Por certo, quando o constituinte estabeleceu como objetivo da República Federativa 

do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, deixou claro que a 

solidariedade, tanto na dimensão horizontal, identificada com a fraternidade, quanto 

na vertical, relacionada com a intervenção do Estado para a redução de 

desigualdades, é um princípio que deve ser observado pela sociedade e pelos 

Poderes Públicos no exercício de suas funções. (JABORANDY, 2013, p. 81) 

 

Ainda de acordo com este entendimento, o Estado poderia realizar ações solidárias, 

mas não fraternais, pois a solidariedade vertical não equivale à fraternidade. Neste último 

ponto até se reconhece que o Estado, como ente de personalização abstrata, não poderia agir 

conforme sentimentos.  

Todavia, caracterizar as ações de ajuda e cooperação como fraternais somente pela 

consideração do ator da ação parece não ser a definição mais adequada, pois o que distingue a 

solidariedade da fraternidade não é o seu feitor, mas o significado por detrás daquele ato.  
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A afetividade é o traço diferencial entre solidariedade e fraternidade. Este aspecto 

que as distinguem, seja no seu sentido etimológico, ético ou religioso. Desta forma, atribuir 

outra definição a tais termos resulta em modificar a sua definição a partir da perspectiva 

jurídica.  

Ademais, as ações que o Direito atual incentiva, promove ou exige, com base no 

princípio/dever da solidariedade, não pressupõe, necessariamente, a existência de qualquer 

sentimento de carinho e amor. A construção dos laços de afetividade não é o fim primeiro 

buscado pelo Direito, mas sim a harmonia e a justiça social. A construção da sociedade 

fraterna pode ser o resultado da aplicação do novo conteúdo do sistema jurídico e um dos 

objetivos do Direito, mas não um comando da norma, com caráter coercitivo.  

A finalidade do Direito é inserir comportamentos solidários e não exigir a construção 

de laços afetivos entre o que presta e o que recebe auxílio, com a finalidade de manter  viva a 

teia social, articulada pela cooperação e respeito mútuo. O desencadeamento de laços afetivos 

é resultado secundário e não primário da imposição da solidariedade como dever. 

Pizzaloto (2008) afirma não ser possível traçar uma distinção muito clara entre 

solidariedade horizontal e vertical, pois mesmo naquela o Estado intervém, ora aplicando 

mecanismos de incentivo (sanções premiais) ou de imposição (sanção negativa). 

Mas a fraternidade e a solidariedade poderiam ser vistas como sinônimas no passado, 

pois ambas possuíam a mesma significação: a consideração com o outro, a sensibilidade e a 

ajuda com a situação precária dos indivíduos. Anteriormente, ambas se situavam no campo da 

moral e da ética. 

Por tal razão, a fraternidade é conduta ética há tempos pregada pelas religiões. No 

catolicismo se pode testemunhar o recorrente sermão em favor da assunção do espírito de 

fraternidade entre os próximos, de se colocar à disposição ou à serviço de outrem, ajudando-o 

na busca de melhores condições de vida ou simplesmente amenizando o sofrimento alheio. 

A transformação da solidariedade em um dever jurídico corresponde à incorporação, 

pelo Direito, dos valores. Nos tempos modernos os valores integram o conteúdo das normas, 

densificando-as.  

Esse fenômeno marca o novo modelo jurídico, o chamado pós-positivismo. Neste 

contexto, os valores adquirem importância fundamental, pois a partir deles se constroem um 

núcleo normativo axiológico que direcionará os fins a serem atingidos na aplicação das 

normas e, desta maneira, construindo uma sociedade orientada pelos valores eleitos.  
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A solidariedade resgata, ainda que de uma forma impositiva, em razão da sua 

transformação em norma jurídica, o sentido de sociedade e a ligação entre seus membros, a 

consideração e o respeito pelo outro, contribuindo na formação de um corpo social justo e 

coeso. 

A solidariedade, como norma jurídica, impõe condutas concretas a todos os membros 

da sociedade. A sua clara demonstração se encontra no campo de dever fundamental de não 

degradar e proteger o meio ambiente: a todos os indivíduos recaem este dever, independente 

das suas condições sociais, financeiras, etc. Cada um deve colaborar para a manutenção da 

qualidade do meio ambiente, em favor de toda a sociedade planetária e da humanidade. 

Portanto, aqui incorpora não somente a solidariedade entre membros de um mesmo grupo; 

transpassa nações e, principalmente, gerações.  

O dever de uma atuação solidária se impõe em relação aos membros futuros da 

humanidade, já que as consequências dos atos atuais serão, inevitavelmente, transportadas 

para o futuro, em prejuízo dos próximos seres humanos. 

 

5.2.3 O papel da fraternidade e da solidariedade na construção de um novo paradigma 

jurídico 

 

O fracasso dos modelos anteriores – Estado Liberal e Estado Social –, aliado às 

características do mundo moderno, como a alta complexidade e diversidade, gerou a 

necessidade de reformulação dos modelos político, econômico e social vigentes, apoiados em 

outros valores. A fraternidade e a solidariedade aparecem como valores que se tornaram 

essenciais para este processo de reconstrução, cada qual com funções específicas. 

Uma das peculiaridades do novo modelo Estatal, fundado na perspectiva do ideal da 

fraternidade, se refere à distribuição da responsabilidade socioambiental.  

A fraternidade pressupõe a existência de uma igualdade entre todos os seres 

humanos, pois a sociedade fraterna tem como base o reconhecimento da igual dignidade de 

todos (presentes ou futuras gerações; de qualquer raça, cor, etnia, idade, sexo ou classe 

social).  

O reconhecimento e a concretização desta igualdade não deve ser função somente do 

Estado, como ocorreu no modelo do Estado Social. Hoje se torna atribuição de todos, seja a 
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partir da imposição do dever constitucional da solidariedade (norma jurídica) ou do 

sentimento de união e irmandade advindo da fraternidade (norma moral ou ética).  

A solidariedade passa a ser um mecanismo jurídico de transformação social, isto é, a 

partir da sua incorporação pelo Direito, que a transforma em norma constitucional, induz uma 

mudança de percepção e comportamento dos membros da sociedade e na atuação estatal.  

A solidariedade foi transportada para o sistema jurídico, transformando-se em norma 

e, assim, como dever-ser, impositiva a todos os membros da sociedade e ao Estado, se 

despindo da sua característica de mera liberalidade que detinha anteriormente quando 

integrava o campo ético e moral.  

A imposição de um agir solidário encontra agora fundamentos éticos e, 

principalmente, jurídicos, para dar maior concretude aos objetivos do Estado Constitucional.  

Embora não haja referência explícita ao termo fraternidade na estrutura normativa da 

Constituição brasileira de 1988, já que ela aparece somente no seu Preâmbulo, a 

transformação da solidariedade como norma constitucional alcança o ideal revolucionário e, 

não somente, assume uma dimensão mais ampla e condizente com as necessidades e 

características da sociedade moderna. 

A solidariedade se torna um modelo de organização da sociedade, e mais do que isto, 

de integração social e de responsabilidade mútua. Diante disso, torna-se elemento 

fundamental para compor um novo paradigma neste mundo de crises. 

O princípio da solidariedade – na dimensão intra ou intergeracional – age como 

norma norteadora da criação, interpretação e aplicação das normas jurídicas de todo o 

ordenamento, incidindo o seu conteúdo nos casos concretos e, assim, implicando em mudança 

de comportamento.  

Neste ponto talvez resida a sua maior relevância, pois através da imposição de uma 

atuação que considere o outro é que o Direito busca criar consciência em cada indivíduo e, 

assim, mudar o referencial de valores de uma sociedade, de forma a viabilizar a construção de 

uma sociedade fraterna, em que todos tenham o sentimento de respeito e cuidado para com o 

outro, considerando como “irmão”, membro da família humanidade. 

 

A solidariedade expressa a necessidade (e, na forma jurídica, o dever) fundamental 

de coexistência (e cooperação) do ser humano em um corpo social, formatando a 

teia de relações intersubjetivas e sociais que se traçam no espaço da comunidade 

estatal. Só que aqui, para além de uma obrigação ou dever unicamente moral de 

solidariedade, há que se trazer para o plano jurídico-normativo tal compreensão. 

(SARLET; FENSTERSEIFER, 2013, p. 56) 
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Desta forma, a classificação dos direitos de terceira dimensão remete à mesma ideia 

ou conteúdo e, por isso, são denominados de direitos de fraternidade ou solidariedade. Mas a 

importância da inclusão da solidariedade na estrutura normativa dos Estados Constitucionais 

se situa muito mais na concepção de dever fundamental do que de direitos fundamentais. A 

criação do dever fundamental ganha, neste caráter ambivalente da solidariedade, maior força e 

relevância, uma vez que sem ele o reconhecimento do direito se tornaria inócuo, já que a 

conduta de cada um interfere no alcance e grau de efetivação dos outros. 

 

Com efeito, o princípio (e dever) constitucional da solidariedade aparece como um 
dos marcos axiológicos-normativos do Estado Socioambiental de Direito 

tensionando a liberdade e a igualdade (substancial) no sentido de concretizar a 

dignidade em (e com) todos os seres humanos. Diante de tal compromisso 

constitucional, os “deveres” (fundamentais) ressurgem com força nunca vista 

anteriormente, superando a hipertrofia dos “direitos” do Estado Liberal [...] 

(SARLET; FENSTERSEIFER, 2013, p. 116) 

 

Já a fraternidade apresenta certa inviabilidade de transformação em norma jurídica, 

pois o Direito não é capaz de interferir, diretamente, no sentimento dos indivíduos. A 

afetividade, típica da fraternidade, não se impõe, mas se constrói. Por isso, inviável exigir, 

pela normatividade, a fraternidade, pois a coerção não é capaz de criar vínculos de 

afetividade. 

Entretanto, a fraternidade, como categoria política e ética, não está totalmente 

desvinculada do Direito. Não há, nem pode haver uma total incomunicabilidade entre o 

campo ético e o campo jurídico.  

Há uma relação entre o princípio da fraternidade e o Direito porque aquela foi 

concebida como um dos meios de se alcançar a justiça, ou melhor, integra os princípios de 

justiça de uma determinada sociedade e do seu sistema jurídico.  

O Direito contemporâneo adquire função de transformação social e de emancipação 

dos indivíduos e o faz pela reaproximação com a ética. Assim, a fraternidade se torna valor 

jurídico,
45

 mas não integra a sua estrutura normativa, isto é, não se transforma, como a 

solidariedade, em norma jurídica. Contudo, torna-se um dos objetivos do Direito; um dos 

resultados a serem alcançados, além de valor jurídico a informar a interpretação e a aplicação 

das normas. A solidariedade torna-se, desta forma, como um meio importante de atingir este 

                                                                                                                                                                                              
45 Este posicionamento também é sustentado por Silva (2009). 
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objetivo. Esta compreensão afasta o entendimento da solidariedade e da fraternidade como 

sinônimos. 

O Direito não transformou a fraternidade em norma jurídica – o que seria inviável – 

mas a elegeu como um valor a orientar o sistema jurídico e, desta forma, influenciar na 

configuração do sistema social e político. A inserção da fraternidade no Preâmbulo da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reforça esta compreensão. 

O Direito, como instituição responsável por conferir à sociedade uma conformação 

que atenda os ideais de justiça, estabelece a fraternidade como valor jurídico e a solidariedade 

como princípio jurídico a nortear e limitar as ações humanas. 

A fraternidade ressurge com a finalidade de construir um novo modelo estatal, que 

conforme Sarlet e Fensterseifer seria o Estado Socioambiental de Direito, em que o Estado 

assumiria “o papel de ‘guardião’ dos direitos fundamentais (de todas as dimensões) diante dos 

novos riscos e violações existenciais a que está exposto o ser humano hoje” (2013, p. 56). 

Este novo modelo de Estado não confere prevalência à fraternidade, como aconteceu 

em tempos passados, com a liberdade e a igualdade. Ela tem a função de equilibrar estes 

outros dois princípios e permitir a viabilização de um modelo voltado para a efetividade e 

eficácia dos direitos humanos fundamentais para, então, alcançar a concretização da dignidade 

humana, já que os modelos anteriores não foram capazes de atingir este objetivo maior, em 

sua plenitude. 

O renascimento da fraternidade, como princípio de equilíbrio e conexão entre os 

ideais revolucionários e, consequentemente, entre as diversas categorias de direitos é, ainda, 

resultado da compreensão dos direitos humanos como um sistema caracterizado pela unidade, 

universalidade e interdependência.  

A unidade e a interdependência significa que não há prevalência de direitos; todos 

são necessários, conjuntamente, para o alcance da dignidade, na medida em que um 

complementa o outro. E, ainda, que o reconhecimento isolado dos direitos humanos não 

resulta na realização plena do indivíduo e na garantia da sua dignidade. 

A universalidade significa que o reconhecimento deve atingir todos os seres 

humanos. O caráter universal dos direitos humanos ampliou o sentido de fraternidade, 

fazendo que não ficasse relacionada somente a um determinado grupo social. A humanidade 

foi substituída por esta compreensão reducionista e, por tal razão, os aspectos territorial ou 

espacial não são mais considerados para o estabelecimento de um elo fraternal. 
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Então a diferença está posta. Na contemporaneidade a fraternidade e a solidariedade 

assumem sentidos e naturezas distintas, mas ambas preservam a mesma finalidade: de bem 

comum, de justiça, de respeito e consideração com o outro, seus direitos e suas escolhas. A 

solidariedade, como princípio estruturante e dever constitucional, tem a tarefa de viabilizar a 

efetividade e eficácia de direitos fundamentais, e a fraternidade, como valor jurídico, a nortear 

a aplicação das normas jurídicas. 

Por tal razão são utilizados para designarem a mesma categoria de direitos humanos 

fundamentais: os direitos de terceira dimensão, como o direito à paz, ao desenvolvimento e ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Muito se avançou no âmbito do reconhecimento e da positivação dos direitos 

humanos e na construção dos Estados Constitucionais. O desafio atual reside em manter o 

equilíbrio entre os três princípios primários (liberdade, igualdade e fraternidade) e, sobretudo, 

na efetivação destes direitos, pois de nada ou pouco adianta a existência de uma variedade de 

direitos reconhecidos e positivados sem que eles tomem concretude e possam ser realmente 

desfrutados pelos seus titulares. Nesta perspectiva, a fraternidade se evidencia e assume papel 

relevante. Ela se torna elemento formador de um novo paradigma jurídico da 

contemporaneidade. 

 

5.3  As gerações futuras e o dever fundamental de proteção do meio ambiente 

 

O dever fundamental é categoria jurídica um tanto esquecida, em decorrência do 

longo processo de afirmação dos direitos humanos. Após séculos de injustiça, opressão e 

dominação, em que os direitos eram restritos às classes elitizadas da sociedade e o poder do 

Estado era arbitrário, o foco das mudanças sociais não poderia ser diferente: o 

reconhecimento de direitos e a valorização do ser humano.  

O contexto histórico-político do século XVIII e XIX, marcado por processos 

revolucionários que buscavam o reconhecimento de direitos básicos do ser humano, favoreceu 

a prevalência dos direitos fundamentais. Tendo este pano de fundo, o Constitucionalismo 

moderno acabou centrado nos direitos, em detrimento dos deveres. 

Afirmam Sgarioni e Rammê que “resta evidente que as Constituições focaram 

inicialmente seu ‘campo de ação’ nos direitos fundamentais, fruto da importância do Estado 
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Liberal (e também para a superação do trauma dos regimes totalitários existentes na Europa)” 

(2011, p. 31). 

Canotilho aponta que a utilização dos deveres fundamentais pelos governos 

comunistas, formados em meados do século XIX, também explica a indiferença quanto à 

temática. Os deveres fundamentais se tornaram a centralidade de tais governos, o que “acabou 

por aniquilar direitos e hipertrofiar os deveres” (2003, p. 531). 

Nabais relata que em decorrência da predominância dos deveres fundamentais nos 

regimes totalitários (comunistas), as constituições do período pós-guerra se voltaram quase 

que exclusivamente para os direitos fundamentais e para a limitação dos poderes dos Estados, 

“deixando por conseguinte, ao menos aparentemente, na sombra os deveres fundamentais, 

esquecendo assim a responsabilidade comunitária que faz dos indivíduos seres 

simultaneamente livres e responsáveis, ou seja, pessoas” (1998, p. 18). 

Entretanto, essa situação se modifica com o surgimento dos direitos de solidariedade 

ou de fraternidade, em razão das exigências do bem-estar comum e da harmonização do corpo 

social, gerando, em contrapartida, deveres como pressupostos para a sua efetivação. Esta 

característica dos direitos de solidariedade é facilmente visualizada em relação ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, pois ao mesmo tempo em que ele se mostra como um 

direito ele também se revela um dever e, assim, um direito-dever.  

Desta forma, novas tipologias dos deveres fundamentais aparecem no Direito, com o 

fundamento comum na manutenção do equilíbrio social, hoje e no futuro. 

Nesta linha, afirma Canotilho: “as ideias de ‘solidariedade’ e de ‘fraternidade’ 

apontam para deveres fundamentais entre cidadãos” (2003, p.536). 

O Direito Ambiental como direito de matriz coletiva – em sentido lato sensu, já que 

a partir de uma definição mais precisa a sua natureza se define como difusa e não 

propriamente coletiva – evidencia a urgência em se estabelecer uma rede de conexões 

formadas a partir dos deveres, o que implica no reconhecimento da importância do corpo 

social e da sujeição do indivíduo, inclusive na limitação dos seus direitos, em prol deste 

corpo, ou seja, a favor da manutenção da coesão social para, somente assim, viabilizar a 

verdadeira emancipação dos indivíduos, já que isso só é possível a partir do desenvolvimento 

da sua faceta social. 

A questão ambiental deixa esta situação mais clara porque pressupõe uma 

solidariedade social, o respeito e a consideração com o outro, a redução do egoísmo e da 



 

198 

 

centralidade no Eu. Obter condições ambientais satisfatórias exige que todos, de certa forma, 

“renunciem” aos seus desejos e interesses extravagantes e se voltem para uma vida comedida.  

Entretanto, a solidariedade social não se exercita somente em relação aos membros 

da geração presente, ela atua também em direção ao futuro. Assim, a função prospectiva é 

imanente ao Direito Ambiental, o que requer uma atuação de cautela e preventiva em relação 

às intervenções no meio ambiente, além de uma atuação protetiva dos seus elementos e 

atributos, de forma a resguardar o futuro. 

Então, a partir do surgimento dos chamados direitos de solidariedade ou direitos de 

terceira dimensão e, especialmente, do Direito Ambiental, a temática dos deveres 

fundamentais é resgatada e passa a ser alvo de estudo e redefinição, projetando não só para o 

presente, mas também para o futuro. 

E todos são chamados a exercer o dever de solidariedade, para hoje e para o amanhã: 

a coletividade, pela ação de cada membro individualmente considerado e o Estado. Portanto, a 

solidariedade ambiental é tanto horizontal quanto vertical. E o Estado não só exerce o seu 

direito de forma direta, como por exemplo, pela realização de políticas ambientais específicas, 

mas também pelo controle e regulação das ações dos indivíduos, incidindo as restrições e 

sanções necessárias para que a solidariedade se concretize. 

 

5.3.1  O dever fundamental de proteção do meio ambiente: traços elementares 

 

Os direitos e os deveres são categorias jurídicas primárias do Direito. As normas – 

princípios e regras – são os meios transportadores destas categorias jurídicas. 

Os princípios podem enunciar tanto direitos quanto deveres ou ambos 

simultaneamente. A diferença está no modo como as regras e os princípios remetem a estas 

categorias jurídicas. Naquelas, recebem um definição prévia, com limites bem mais definidos, 

enquanto nestes não há uma delimitação exata dos direitos e deveres, os contornos e 

elementos de definição são abertos, variáveis e adaptáveis a cada caso concreto. 

Para Chamon Júnior (2006), independente da forma como são endereçadas – pelos 

princípios ou regras –, estas duas categorias jurídicas – direito e dever – são em princípio 

imputáveis, ou seja, a sua verificação dependerá de um juízo de adequabilidade às condições 

do caso concreto, mediante um processo argumentativo: 
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Argumentações em torno da não de regra/exceção pretendem reduzir a 

complexidade da argumentação jurídica afirmando que “abstratamente”, 

“geralmente”, temos tais ou quais direitos ou deveres e que sua não verificação 

tratar-se-ia de um “caso excepcional”: justamente aqui encontra-se nossa 

discordância, pois na medida em que toda e qualquer imputação é 

argumentativamente construída, não há que se falar em uma exceção à regra. Antes, 

há um juízo de adequabilidade adequado àquele caso e às suas circunstâncias, o que 

jamais pode ser pretendido como reduzido a aplicações “normais” do Direito: o 

Direito é um sistema de princípios que jamais admite a interpretação das hipóteses 

gerais/normais de sua aplicação na medida em que é um sistema de princípios aberto 

ao futuro, equivale dizer, que um novo caso, embora possa ser considerado um hard 
case, jamais será considerado como um “caso excepcional” pois não se tem mais a 

pretensão de oferecer o “quadro de interpretações possíveis” capazes de, 

supostamente, delimitar o campo de aplicação “normal, ou “em regra”, do Direito. 

(CHAMON JÚNIOR, 2006, p. 111.) 

 

Tomando como referencial o pensamento de Chamon Júnior (2006), somente diante 

do caso concreto é possível saber a incidência de direitos ou deveres, uma vez que estes não 

existem “em abstrato”.  

Porém, ainda assim é possível, a partir de um esforço hermenêutico, investigar e 

traçar, a priori, os contornos mínimos dos direitos e dos deveres, de modo a oferecer 

diretrizes ao aplicador. Esta análise no campo teórico permite distorções na interpretação e 

aplicações variadas e divergentes das normas jurídicas. 

As normas não contemplam todas as situações fáticas possíveis de serem por ela 

reguladas. O seu aspecto formal – a linguagem escrita – é um dos limitadores, pois possibilita 

inúmeras interpretações concebíveis. A mutabilidade e a amplitude da realidade regulada pela 

norma são outros limitadores. Por isso, só a partir do caso concreto é capaz de se definir, em 

definitivo, a incidência de determinado direito ou dever e qual o seu conteúdo normativo. 

O caput do art. 225 da CRFB/88 apresenta um múltiplo normativo, composto de 

princípios, direitos e deveres. Há, portanto, o endereçamento simultâneo das categorias 

jurídicas direito e dever. Na primeira parte do dispositivo constitucional, a conclusão é pela 

existência de um direito – alçado à natureza de fundamental – e na segunda parte um dever – 

também caracterizado como fundamental, em razão da expressão: “todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Ambos apresentam, no 

Direito brasileiro, a natureza fundamental, em seu aspecto formal e material. Formal porque 

presente no texto constitucional e material porque se prestam à composição da dignidade 

humana. 
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O princípio da solidariedade também pode ser vislumbrado neste mesmo dispositivo 

constitucional, o qual recebe dimensões múltiplas – intrageracional e intergeracional; humana 

e não humana (interespécies).  

A dimensão intrageracional é obtida pela interpretação conjunta do art. 3º, inciso I e 

do art. 225, caput, da CRFB/88. Como tratado no Capítulo 2, a solidariedade se projeta para 

qualquer relação jurídica ou, ainda, para todos os ramos do Direito. A dimensão 

intrageracional advém, então, da concepção elementar do princípio da solidariedade, que 

reporta à consideração e respeito pelo outro, ao agir condizente com a manutenção do corpo 

social, possibilitando o compartilhamento de condições dignas para todos os seus membros.  

É construída na relação contemporânea formada pelos membros sociais, ou seja, por aqueles 

que se situam em um mesmo dado momento. 

Mas é para a dimensão intergeracional que se volta este trabalho. Ela corresponde a 

um princípio próprio, com especificidades advindas da relação intergeracional, embora 

mantenha estreita conexão com o princípio amplo da solidariedade, assentado no art. 3º, 

inciso I, CRFB/88. 

A solidariedade pode ser vista como valor ou princípio. No ordenamento jurídico 

brasileiro, como apresentado no Capítulo 2, trata-se de princípio estruturante e, na dimensão 

intergeracional, de princípio setorial, específico do Direito Ambiental.  

Mas a expressão normativa do princípio da solidariedade se reflete por meio da 

imposição de um agir qualificado, o agir solidário, o que significa que as ações da geração 

presente têm que possuir esta qualificação, quando estiverem relacionadas ao modo de usar e 

explorar o patrimônio ambiental. Então, de forma detalhada, corresponde a um dever de 

proteção, preservação e recuperação do meio ambiente. Assim, o dever de solidariedade – 

intra ou intergeracional – possui uma face positiva e negativa, conforme as exigências do caso 

concreto. Portanto, o conteúdo normativo do princípio da solidariedade se revela como um 

dever, de natureza multifacetada.  

A solidariedade, vista por outro prisma, corresponde a um direito, como colocam 

Sarlet e Fensterseifer (2013), ou seja, o direito de receber o meio ambiente em condições 

adequadas à satisfação das necessidades e interesses humanos. Um direito decorrente do 

regime de compartilhamento do bem ambiental. Da mesma forma que este direito possui uma 

natureza especial, qual seja, a fundamental, pois vinculado à composição da dignidade, o 

dever também, na medida em que viabiliza a efetivação daquele. 
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O dever de solidariedade é o conteúdo imediato do princípio da solidariedade 

intergeracional, porém é uma solidariedade qualificada, uma vez que possui abrangência 

restrita (a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado) e beneficiários 

específicos (as gerações futuras). Isto quer dizer que o conteúdo base do princípio da 

solidariedade intergeracional é o dever do agir solidário em relação às gerações futuras, 

quanto à manutenção da qualidade do meio ambiente. 

No campo jurídico, a solidariedade intergeracional alicerçada no caput do art. 225 da 

CRFB/88, equivale a um dever fundamental; no campo ético, a solidariedade ambiental se 

materializa no princípio da responsabilidade, traçado por Jonas (2006).  

Então, o dever fundamental de proteção do meio ambiente é um desdobramento do 

princípio da solidariedade intergeracional e com ele se relaciona. Este dever fundamental é a 

base de formação da relação jurídica intergeracional. 

Importante colocar que o dever fundamental de proteção ao meio ambiente é 

endereçado diretamente pela norma do art. 225, caput, da CRFB/88, que tem como 

beneficiários tanto os membros da geração presente quanto os membros da geração futura, ou 

seja, ele pode ser visualizado como conteúdo da regra de comando do final deste dispositivo 

constitucional. Por outro lado, pode também ser retirado do conteúdo do princípio da 

solidariedade intergeracional, o que dependerá da forma como se interpretará o mencionado 

dispositivo – como regra ou como princípio.  

Mas o que, efetivamente, isso significa? A nomenclatura de “dever fundamental” 

decorre simplesmente da sua vinculação a um direito fundamental, como uma garantia à 

efetividade deste direito? Há, necessariamente, uma correlação entre direito e dever – 

fundamentais ou não? E a correlação do dever somente se dará a um único direito? Quais são 

as consequências jurídicas do seu descumprimento? São idênticas ao dever comum? Os 

instrumentos jurídicos de coerção e coação ao cumprimento do dever fundamental são os 

mesmos do dever comum? Posto em norma constitucional, a sua aplicabilidade é imediata? 

Estas são indagações que o presente trabalho procurará responder com a finalidade 

de construção do conteúdo normativo do princípio da solidariedade intergeracional e dos 

elementos que o informa. 

Os deveres fundamentais, por estarem vinculados à noção de Estado de Direito, 

precisam ter origem na Constituição. Esta situação corresponde ao seu aspecto formal. Para 

Nabais (1998) e para Sarlet e Fensterseifer (2013), a previsão constitucional pode ser expressa 
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ou implícita, porém isso não retira a obrigatoriedade da existência de fundamento 

constitucional para legitimação e delimitação do dever. Isso significa que o reconhecimento 

do dever fundamental exige a sua “sintonia com o sistema constitucional” (SARLET; 

FENSTERSEIFER, 2013, p. 239). 

Em relação ao aspecto material ou substancial, significa que o conteúdo do dever 

fundamental precisa ter um maior grau de relevância comparado aos deveres comuns, como a 

manutenção da sociedade e das suas condições essenciais (ordem pública, justiça, segurança, 

bem-estar coletivo, etc.).  

Portanto, a natureza fundamental do dever advém não somente da sua previsão 

constitucional, mas dos fins que justificaram a sua criação e imposição. 

É unânime no Brasil o entendimento de que o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado se insere no quadro de direitos fundamentais, por ser essencial 

para assegurar uma vida saudável e com qualidade e, assim, contribuir para a formação do 

núcleo básico da dignidade da pessoa humana. Ou nas palavras de Sampaio, “a herança 

moderna se projeta nas teses da justificação dos direitos fundamentais da pessoa humana a 

partir do epicentro da dignidade” (2003, p. 94). 

Este direito fundamental está intimamente ligado ao dever de proteção do meio 

ambiente, pois sem o esforço conjunto de todos os indivíduos não é possível manter o 

equilíbrio ecológico. As condutas de cada ser humano podem afetar o estado do meio 

ambiente, se não forem realizadas sem o cuidado necessário. Isso significa que o dever 

influencia, sobremaneira, na efetivação do direito. 

  

O direito humano e fundamental a um ambiente saudável e ecologicamente 

equilibrado é tomado como exemplo paradigmático de um direito-dever ou o que 

poderia ser designado de direito da solidariedade, tendo, como marca característica, 
um peso maior da sua perspectiva objetiva no que diz com a conformação normativa 

de posições jurídicas, em detrimento da sua perspectiva subjetiva, que, neste 

contexto, poderá até mesmo ter um peso menor (em relação aos efeitos decorrentes 

da dimensão objetiva), mas que também se faz presente. (SARLET; 

FENSTERSEIFER, 2013, p. 232)  

 

Canotilho (2003) e Nabais (1998) classificam os deveres fundamentais em 

autônomos ou conexos, isto é, os deveres podem existir por si, independentes de qualquer 

direito, ou podem estar vinculados a um direito fundamental específico. A natureza conexa do 

dever importa na condição de que para a realização de um determinado direito fundamental 

seja imprescindível o cumprimento do dever, também fundamental, que lhe é correlato. Este 
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dever pode ser genérico, na medida em que impõe a todos a consideração e o respeito ao 

direito alheio, de modo a não embaraçar a sua realização, ou pode ser ainda específico, pois 

correspondente a uma conduta – omissiva ou comissiva – determinada, a que está obrigada 

sujeitos determinados ou determináveis.  

Em virtude da correlação entre direito e dever ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, o dever fundamental de proteção ao meio ambiente se enquadra na espécie de 

dever fundamental conexo, isto é, está, necessariamente, atrelado à realização de um direito 

fundamental específico.  

O dever não é somente imposto ao outro, recai sobre todos. Então no mesmo sujeito 

há a titularidade de um direito e de um dever, em que este atua como limitador daquele. O 

sujeito é, ao mesmo tempo, destinatário e beneficiário do dever. O direito e o dever são assim 

faces de uma mesma moeda. 

Outro traço característico dos deveres fundamentais se refere à sua aplicabilidade. 

Para Nabais (1998) ela não é automática, depende da regulação por lei infraconstitucional que 

fixe os requisitos e condições para a sua exigência. Já Sarlet e Fensterseifer (2013) 

apresentam posicionamento divergente também em relação a este aspecto dos deveres 

fundamentais. De acordo com estes autores a aplicabilidade do dever fundamental é direta, ou 

seja, a norma constitucional que os endereçam possui eficácia plena. 

 

[...] a eficácia apenas mediata dos deveres fundamentais também pode ser refutada – 

embora a necessidade de maior cautela na determinação de sua intensidade e 

consequências – ainda mais para aqueles casos em que estiver em causa de modo 

direto a proteção da dignidade da pessoa humana [...]. (SARLET; 

FENSTERSEIFER, 2013, p. 240) 

 

As razões para este entendimento, como coloca Sarlet e Fensterseifer (2013), é a 

existência da superação da discussão em torno da natureza da norma constitucional que 

consagra direitos fundamentais e, diante disso, da possibilidade de criação de um regime 

dicotômico entre os direitos e os deveres fundamentais, caso não seja concedido a estes 

eficácia plena. 

Na mesma linha é o posicionamento de Benjamin, ao reconhecer o dever 

fundamental de proteção do meio ambiente de aplicabilidade imediata: 

 

Trata-se de dever constitucional autossuficiente e com força vinculante plena, 

dispensando, na sua aplicação genérica, a atuação do legislador ordinário. É, por 



 

204 

 

outro lado, dever inafastável, tanto pela vontade dos sujeitos privados envolvidos 

como a pretexto de exercício de discricionariedade administrativa. Vale dizer, é 

dever que, na estrutura do edifício jurídico, não se insere na esfera da livre opção 

dos indivíduos, públicos ou não. (2012, p. 96) 

 

Com isso, o Estado fica autorizado a agir como agente de controle, independente da 

existência de lei, evitando, desta forma, a violação deste dever fundamental. Do mesmo 

modo, os indivíduos podem acionar os órgãos ou entidades da Administração Pública para 

atuarem conforme as suas atribuições institucionais ou o Poder Judiciário para assegurar a 

tutela ambiental tal como projetada no texto constitucional, com a imposição aos particulares 

da correção dos seus atos em desacordo com o dever que lhes recaem. 

Assim, observa-se que o dever fundamental possui um regime jurídico-constitucional 

que lhe é próprio, condizente com as finalidades que embasaram a sua instituição. 

O dever de solidariedade intra ou intergeracional, na vertente ambiental, resulta no 

dever de proteção do meio ambiente e, este, por sua vez, se desdobra em outros deveres 

específicos, variáveis conforme as peculiaridades do caso concreto.  

Desta forma, o dever fundamental de proteção do meio ambiente se mostra como o 

núcleo básico do princípio da solidariedade intergeracional e o principal elemento de 

sustentação da relação jurídica intergeracional, pois é pela sua realização que a solidariedade 

se concretiza no tempo. Por outro lado, o aspecto multifacetado deste dever fundamental, que 

se consubstancia ora como um fazer, ora como um não fazer, ora como preservação, ora como 

recuperação da qualidade ambiental, com conteúdo variável e adaptável às necessidades de 

cada caso, viabiliza a efetivação do princípio da solidariedade intergeracional e se amolda ao 

seu conteúdo aberto e dinâmico. 

O dever fundamental de proteção do meio ambiente assume uma natureza complexa, 

tal qual o objeto que se vincula. É multifacetário, porque o dever de proteção do meio 

ambiente pode se apresentar de diversas maneiras, a depender das circunstâncias fáticas em 

que incide. Assim, a proteção se enquadra como um dever geral, o qual se divide em várias 

subcategorias.  

Benjamin (2012) enumera as subcategorias da seguinte forma: a primeira, derivada 

do caput do art. 225 do texto constitucional, corresponde à obrigação explícita, genérica, 

substantiva e positiva de preservação do meio ambiente, que recai ao Estado e à coletividade; 

a segunda, também presente no caput do art. 225, corresponde à obrigação genérica, 

substantiva e negativa, mas implícita de não degradar o meio ambiente, que recai ao Estado, à 
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coletividade e aos indivíduos; a terceira, fundada no §1º do art. 225 corresponde a deveres 

explícitos do Estado; e a quarta, assentada nos §§2º e 3º do art. 225 corresponde a deveres 

explícitos e especiais exigíveis aos particulares ou ao Estado, quando ocuparem posição de 

degradador potencial ou real do meio ambiente. 

Importante colocar que os deveres dos Estados, contidos no §1º do art. 225 da 

Constituição, não foram relacionados de forma exaustiva, isto é, comportam outras ações ou 

medidas que tenham por objetivo proteger e preservar o meio ambiente. 

Observa-se que tais subcategorias, assim como o dever fundamental que lhe dá 

suporte, não estão completamente acabadas. Os critérios de aplicação são variáveis e 

completados a partir das características do caso concreto. Por exemplo, o dever de não 

degradar é uma subcategoria ampla e aberta, que pode resultar em condutas específicas a 

depender de cada situação ou atividade realizada pelo ser humano. 

Sarlet e Fensterseifer ressaltam que em relação à conduta exigida este dever pode ser 

classificado em negativo ou positivo: 

 

Os deveres ecológicos [...] tomam as mais diversas formas, tanto de natureza 

defensiva (não fazer) quanto prestacional (fazer), de acordo com as exigências de 

uma tutela ampla e isenta de lacunas (pelo menos, em termos de proteção jurídico-

constitucional) do ambiente, inclusive no que diz respeito à sua tutela preventiva, 

especialmente por meio da aplicação do princípio (e dever!) da precaução. (2013, p. 

239) 
 

 

Assim, variadas são as formas de execução do dever geral de proteção do meio 

ambiente, que a cada situação apresenta uma nova faceta, relacionada à situação em que se 

impõe. E estas variadas formas de execução não são necessariamente excludentes, podem vir 

a se acumular, simultânea ou intercaladamente, de maneira a alcançar o fim a que se 

destinam. 

Essa subdivisão do dever geral de proteção do meio ambiente demonstra o seu 

caráter aberto, abrangente, fluido e variável. Diversos fatores podem interferir na definição 

exata e precisa do seu conteúdo: a análise de quais atos devem ser praticados, como e quando; 

o diagnóstico do estado atual do meio ambiente, em termos de degradação; o valor ecológico 

da área a ser protegida; as tecnologias disponíveis, etc. Os avanços da tecnociência 

provavelmente irão favorecer e aprimorar as ações de preservação, proteção e mitigação dos 

impactos ambientais, contribuindo para o alcance e a manutenção do estado de equilíbrio 

ecológico. 
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A compreensão da amplitude da crise ecológica e a assimilação do dever de proteção 

ambiental pela sociedade também podem influenciar na definição dos limites e das condições 

a serem impostas aos indivíduos. Por outro lado, as dimensões que o dever fundamental pode 

alcançar dependerão de um consenso geral sobre até onde pode ser exercido e suportado, 

mesmo porque quanto mais severo for este dever, mais ele corresponderá a restrições da 

liberdade das gerações presentes quanto à fruição dos recursos naturais. 

Portanto, o dever fundamental de proteção do meio ambiente possui características 

diferenciadas em relação aos outros deveres fundamentais. Em geral, eles possuem um 

conteúdo fechado, com os seus elementos de formação previamente definidos. É claro que 

como todo direito ou dever não é possível se obter uma delimitação absoluta previamente, já 

que todo direito ou dever tem a sua exata demarcação e aplicabilidade a partir do caso 

concreto.  

O conteúdo do dever fundamental é dinâmico, variável no espaço e no tempo, de 

acordo com os fatores específicos do caso concreto e, ainda, pela tecnociência, a qual vai 

apontar as capacidades humanas em relação à preservação e recuperação do meio ambiente. 

Porém, é fato que o dever fundamental de proteção do meio ambiente e suas 

subcategorias são dotados de maior abertura normativa, por dependerem da situação em que 

se enquadram para se determinar a exata obrigação que lhe é decorrente. 

Outro aspecto diferenciador do dever fundamental de proteção do meio ambiente está 

relacionado aos seus sujeitos obrigados. Alcança, simultaneamente, uma pluralidade de 

agentes: Estados, coletividade e indivíduos, ou seja, a imposição do dever não escapa a 

ninguém. Do mesmo modo ocorre com os beneficiários do dever, irradiando-se a todos, 

independente do tempo e do espaço. A este respeito, colocam Sarlet e Fensterseifer (2013), 

que os beneficiários do dever de proteção transpassam os indivíduos de um determinado 

território, intervalo de tempo e espécie. São, desta forma, beneficiários todos os seres vivos 

habitantes do Planeta Terra, humanos ou não humanos, do presente ou do futuro. 

Essa pluralidade ativa e passiva quanto ao dever se explica em razão da 

essencialidade do meio ambiente para os seres vivos e da necessidade de cada indivíduo agir 

no sentido de manutenção da integridade ecológica, pois se não houver um agir conjunto e 

integrado a vida na Terra permanece ameaçada. Ao Poder Público compete coordenar as 

ações dos particulares e, simultaneamente, atuar com ações específicas de conservação e 

recuperação do meio ambiente, além de promover a educação ambiental com o objetivo de 
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criar ou fortalecer a consciência ecológica da comunidade e incentivar o cumprimento 

espontâneo do dever de proteção. 

A previsão constitucional de um dever fundamental de proteção do meio ambiente 

foi, sem dúvida, um avanço na história do Constitucionalismo contemporâneo, principalmente 

nos moldes como assentado na Constituição brasileira de 1988. 

Contudo, acompanhando o reconhecimento deste dever fundamental está o imenso 

desafio de se concretizá-lo. As suas peculiaridades colocam à prova os institutos e 

instrumentos jurídicos até então dominantes, chamando o Direito a solucionar os impasses e 

desajustes quanto à implementação deste dever e provocando o Poder Público, na condição de 

agente gerenciador e fiscalizador do cumprimento dos deveres ecológicos, a realizar uma 

revolução no seu modo de atuação. 

Portanto, observa-se que o Estado possui um alto poder de atuação em relação à 

proteção do meio ambiente. Todavia, não se trata de somente um poder, trata-se do próprio 

cumprimento do dever estatal, tendo em vista que a ele compete a administração da qualidade 

do bem ambiental e a regulação das atividades ou intervenções passíveis de gerar impacto no 

meio ambiente, além da realização de políticas públicas com finalidades específicas.  

E como se exige o cumprimento deste dever pelos particulares? É preciso a 

regulamentação do exercício deste dever, bem como da destinação de instrumentos jurídicos 

próprios para a sua realização.  

O dever de solidariedade ambiental, que se traduz no dever fundamental de proteção 

do meio ambiente, deverá ser especificado e detalhado pelas normas infraconstitucionais, 

resultando em conformações variadas deste dever, de acordo com as muitas situações em que 

ele deve incidir. A dinâmica da sociedade, as conclusões e diagnósticos científicos, a 

tecnologia e as condições do meio ambiente servirão como aspectos conformadores do dever.  

Os deveres do Poder Público foram detalhados na Constituição, porém em um rol 

não taxativo, dada a amplitude do dever e das possibilidades de seu dimensionamento a partir 

das realidades fáticas com as quais se relaciona. Já os deveres dos particulares dependerão da 

normatização infraconstitucional, o que não impede a aplicação direta do dever fundamental, 

em virtude da natureza da norma constitucional que o consagra (eficácia plena), de acordo 

com Sarlet e Fensterseifer (2013) e Benjamin (2012). 

O Direito Ambiental, por ser disciplina interdisciplinar, relaciona-se com os ramos 

clássicos do Direito para se operacionalizar, inserindo a sua temática nas estruturas e 
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utilizando-se dos seus institutos e instrumentos jurídicos. Por exemplo, no Direito Penal, tem-

se a criação de infrações penais ambientais; no Direito Civil, a responsabilidade civil, a teoria 

do direito das coisas, função social da propriedade; no Direito Administrativo, pelo exercício 

do poder de polícia, nas três espécies: prévio, concomitante ou repressivo; e no Direito 

Tributário, pela extrafiscalidade.  

As formas de se exigir a realização do dever se relaciona com as funções repressiva e 

promocional do Direito. Pela função repressiva, o Estado controla e penaliza as ações ou 

omissão que violam do dever de proteção do meio ambiente. Pela função promocional do 

Direito, o Estado estimula e premia as condutas que equivalem ao cumprimento deste dever. 

Os prêmios podem ter natureza econômica ou não econômica.  

E, pelo cumprimento do dever fundamental, a solidariedade vai se afirmando, 

densificando e se tornando uma práxis comum no seio da sociedade. Por este processo de 

efetivação do dever fundamental de proteção do meio ambiente se traça as formas de 

realização da solidariedade intergeracional, os seus limites, desafios e possibilidades.  

 

5.3.2 O dever fundamental de proteção do meio ambiente em face das gerações futuras: 

natureza conexa ou autônoma? 

 

A redação do art. 225, caput, da CRFB/88 não deixa dúvida quanto à existência do 

dever (fundamental) de proteção do meio ambiente para as gerações futuras. Ao expressar que 

compete à coletividade e ao Estado, significa, nada menos, que a atribuição do dever se dirige 

a todos os membros da geração presente. Expressa mais, que este dever também tem como 

beneficiários a própria geração a que se destina – a presente.   

O dever fundamental representa, desta forma, o vínculo de solidariedade que une a 

geração presente com as gerações futuras – ou uma única geração futura, conforme a linha 

teórica que se adotar –  e a base da relação jurídica intergeracional, seu elemento essencial.  

A relação jurídica intergeracional é, por essência, uma relação assimétrica, já que não 

se estabelece em um mesmo espaço temporal determinado. 

Entretanto, resta saber qual a natureza do dever intergeracional, ou seja, se ele é um 

dever fundamental autônomo ou se é conexo com o direito fundamental ao meio ambiente 

equilibrado. 



 

209 

 

A questão que se apresenta é a seguinte: este dever fundamental pressupõe a 

existência de um dever? Sendo as gerações futuras beneficiárias deste dever, elas possuem 

necessariamente um direito? Se positivo, qual a natureza deste direito? Caso contrário, o 

dever assume, em relação às gerações futuras, a natureza de dever fundamental autônomo? 

Existindo uma correlação necessária entre estas duas categorias jurídicas – direito e 

dever fundamental em termos ecológicos –, de modo que uma condiciona o outro, o dever 

fundamental de proteção do meio ambiente, em uma dimensão intergeracional, seria 

desconstruído e, em seguida, o princípio da solidariedade intergeracional, já que aquele é o 

núcleo básico deste. Isso se revelaria em um paradoxo: porque restringir a solidariedade à 

dimensão intrageracional? 

Ou será que o dever fundamental de proteção ao meio ambiente possui uma natureza 

dupla? Ou seja, na dimensão intrageracional ele é conexo ao direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado da geração presente e, na dimensão intergeracional, ele 

é autônomo, uma vez que as gerações futuras não detêm a titularidade deste direito. Desta 

forma, a natureza autônoma explicaria a existência do dever sem direitos.  

Então cabe indagar se há uma correlação necessária entre direito e dever 

fundamental, pois, se assim for, o dever das gerações presentes estaria vinculado à existência 

do direito da(s) geração(ões) futura(s), o que é tema tormentoso na seara jurídica. Algumas 

manifestações teóricas foram apresentadas neste campo, mas com argumentos inconsistentes 

ou vazios e intensamente debatidos. Não há um consenso sobre a titularidade dos direitos das 

gerações futuras, os seus fundamentos e suas limitações, como será demonstrado no item a 

seguir. 

Para responder a estes questionamentos é preciso avançar no discurso dos direitos 

das gerações futuras. 

As gerações futuras não podem exercer o dever ambiental de proteção do meio 

ambiente, pois elas não existem. Aliás, um dos alvos desta proteção, principalmente sob uma 

perspectiva antropocêntrica alargada ou responsável, é justamente assegurar a existência das 

próximas gerações e a satisfação das suas necessidades. Então se poderia afirmar, caso 

reconhecesse às gerações futuras o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que 

em relação a elas existe um direito-dever?  Se considerar que esta natureza fundamental tem a 

seguinte formação: “direito próprio – dever alheio” a afirmativa seria positiva. Elas seriam 
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unicamente beneficiárias, ou seja, titulares do direito, mas não do dever que lhe é correlato. 

Então o dever fundamental seria conexo. 

Porém, se considerar que a formação é direito-dever em relação ao mesmo sujeito e 

este aqui tido como uma coletividade abstrata e indefinida, de existência futura, não se 

permanece a natureza jurídica de direito-dever em relação às gerações futuras. 

Na dimensão intrageracional estas duas compreensões existem porque cada sujeito é, 

ao mesmo tempo, titular do direito e dever, mas este dever também se projeta em direção ao 

outro, ou melhor, em direito à concretização do direito de outrem – no caso, de todos.  

Outras questões ainda podem ser postas, como desdobramento das anteriores. A 

discussão da natureza jurídica do dever fundamental é relevante? Em que sentido? E sendo 

um dever autônomo, qual a sua origem? Decorre do princípio da solidariedade intergeracional 

e do art. 225, caput, CRFB/88, que endereça um dever de tal natureza? 

Contudo, uma resposta pode ser apresentada de pronto, com base no que já foi 

desenvolvido até aqui.  

Seguindo a linha do tempo, a próxima geração futura já existe, pois é composta pelos 

sujeitos que possuem entre 0 e 18 anos de idade, como apresentado no item 5.1 deste 

Capítulo. Desta forma, este grupo de indivíduos atende aos critérios da dogmática tradicional 

quanto à aquisição de direitos, pois eles já são nascidos, portanto, possuem personalidade 

jurídica, não havendo qualquer empecilho para o reconhecimento do direito fundamental ao 

meio ambiente equilibrado a eles, embora não se possa, ainda, atribuir deveres, pela ausência 

de capacidade. 

Então aqui a natureza do dever fundamental é conexa, isto é, se vincula ao direito 

fundamental.  

Mas e as gerações futuras posteriores? Elas não possuem direitos? Se de fato não 

possuírem, isso significa a conferência de um privilégio? Isso não gera uma injustiça entre 

gerações? O critério do nascimento, que acaba sendo um critério temporal, é adequado para 

este caso? 

 

5.4  Direito ou interesse das gerações futuras?  

 

A definição da natureza do dever fundamental de proteção do meio ambiente, em 

uma perspectiva temporal alargada, passa pela investigação da titularidade do direito 



 

211 

 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pelas gerações futuras. O dever 

ambiental, na dimensão intrageracional, tem como destinatários e beneficiários os membros 

(humanos) da presente geração, isto é, eles transitam entre os dois polos opostos da relação 

jurídica, pois o direito e o dever se concentram, simultaneamente, na mesma pessoa. Uma 

pessoa estabelece com a sociedade, ou com os seus membros, individualmente, uma relação, 

em que aquela pessoa tem, ao mesmo tempo, o direito e o dever em relação ao meio ambiente 

equilibrado. 

São, portanto, deveres que se voltam para o próprio destinatário, ou seja, são deveres 

para consigo e para com toda a coletividade (NABAIS, 1998). Este aspecto denota a 

peculiaridade deste dever. 

Mas quando os beneficiários deste dever forem as gerações futuras? Significa que o 

dever fundamental da presente geração é conexo com os direitos das gerações futuras? Ou é 

um dever autônomo? 

Como já discutido anteriormente, no âmbito dos deveres fundamentais não se exige, 

necessariamente, a simetria entre direitos e deveres, própria do direito privado, pelo menos 

inicialmente. É plenamente possível a existência de deveres fundamentais sem direitos 

correlatos. 

Hipoteticamente, pode haver simplesmente o dever fundamental da geração presente 

em proteger o meio ambiente a favor das gerações futuras, sem que estas tenham a 

titularidade do direito ao meio ambiente, como ocorre na dimensão intrageracional. Outra 

situação que pode ser traçada é a atribuição do dever fundamental à geração presente e do 

direito fundamental às gerações futuras – ou a uma única geração futura, a imediatamente 

posterior, conforme o entendimento que se adotar, o que será discutido mais à frente, no item 

5.5 deste Capítulo. 

Entretanto, a única situação inviável consiste na atribuição do dever fundamental às 

gerações futuras, pois isto não obedeceria à lógica do transcurso do tempo, tanto em relação 

aos efeitos da atribuição do dever quanto à impossibilidade do seu cumprimento. 

Desta forma, resta perquirir pela existência de direitos das gerações futuras quanto ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado no momento presente, isto é, antes do real 

aparecimento destas gerações no mundo. 

O reconhecimento da titularidade de direitos às gerações futuras não é uma questão 

fácil, pois deve passar pelo enfrentamento do paradoxo temporal do Direito.  
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Aqui, especificamente, o paradoxo temporal está no fato de o ordenamento jurídico 

brasileiro reconhecer a titularidade de direitos àqueles indivíduos dotados de personalidade 

jurídica, o que pressupõe o nascimento. Condição esta que tem bases arraigadas no direito 

privado e que acabou se transmitindo para a esfera dos direitos públicos. 

Isso quer dizer que, embora o Direito pretenda proteger o futuro da humanidade, ele 

o faz com as bases do passado e só reconhece a referência no mundo jurídico daquilo que já 

existe ou existiu. Então, a consideração do futuro é algo ainda incompleto pela dogmática 

jurídica da contemporaneidade. A marcante função prospectiva do Direito Ambiental abala 

esta base jurídica, pois requer uma ampla tutela jurídica do futuro e a redefinição da forma 

como o Direito lida com o tempo. 

 

No presente contexto global, a teoria jurídica enfrenta o paradoxo da necessidade 

(sociedade de risco) de construção e controle do futuro, quando as estruturas da 

dogmática jurídica encontram-se profundamente centralizadas no horizonte do 

passado (princípio da legalidade, princípio da segurança jurídica etc.). Em nossa era, 

o futuro torna-se a grande desculpa para todos os efeitos colaterais da nova 

formatação da sociedade industrial, a grande justificativa para aplicar o direito que a 

própria sociedade produz de acordo com cálculos de interesse e, cada vez mais, 
como uma reação aos problemas criados por essa mesma sociedade, como é o caso 

específico dos danos e riscos ambientais.  

A ocultação desse paradoxo (lidar com o futuro através do passado) se dá mediante 

novas distinções, como é o caso da diferenciação tridimensional existente entre 

passadas, presentes e futuras gerações. (CARVALHO, 2010, p. 272) 

 

Antes de avançar nestas discussões, convém apresentar as respostas que já foram 

dadas a respeito desta questão por alguns teóricos, que irão subsidiar e complementar o 

conteúdo desta discussão. 

Em relação à titularidade de direitos das gerações futuras, alguns autores defendem a 

sua existência, apresentando fundamentos diversos.  

Sarlet e Fensterseifer afirmam, categoricamente, que o dever fundamental de 

proteção do meio ambiente é conexo com o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado: 

 

Os assim chamados direitos de solidariedade encontram-se atrelados à ideia de 

direitos-deveres, de modo a reestruturar e construir o tratamento normativo 

dispensado aos deveres fundamentais em face dos direitos fundamentais, com 

destaque, neste contexto, ao direito (e dever) de proteção e promoção do ambiente. 

(2013, p. 234) 
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Relacionam os seguintes beneficiários deste dever fundamental: as pessoas situadas 

em outros Estados; as gerações futuras, os animais não humanos e a natureza.  

Porém, Sarlet e Fensterseifer não consideram a possibilidade de mudança da natureza 

do dever fundamental de proteção do meio ambiente quando os beneficiários forem as 

gerações futuras. Ao tratar das gerações futuras como beneficiárias do dever, colocam a 

necessidade de se pensar e discutir a possibilidade de reconhecimento de direitos às gerações 

humanas futuras. “Caso contrário, conforme o contexto atual de degradação ecológica permite 

concluir, os seus direitos e interesses, mesmo que potenciais, jamais serão levados 

devidamente a sério, o que implica colocar em cheque [sic] a própria perpetuidade da espécie 

humana” (SARLET; FENSTERSEIFER, 2013, p.253).  

Entretanto, Sarlet e Fensterseifer (2013) não fornecem uma resposta a esta questão, 

nem afirmam que o dever fundamental em relação às gerações futuras possui a natureza de 

dever autônomo. Apesar de não tratarem explicitamente estas questões, os autores defendem 

que o dever fundamental de proteção do meio ambiente também se dirige às gerações futuras, 

com fundamento no art. 225, caput, da CRFB/88. 

 

Mesmo que não se venha a atribuir a titularidade do direito fundamental ao ambiente 

às gerações humanas futuras, não há como negar a existência, ao menos, de deveres 

fundamentais de proteção do ambiente que vinculam a geração atual em prol das 

gerações futuras, inclusive de modo ensejar a limitação de direitos fundamentais dos 

integrantes da geração presente. (SARLET; FENSTERSEIFER, 2013, p. 253) 

 

Weiss (1992), partindo da premissa de que o Planeta é um patrimônio comum da 

humanidade, afirma a existência de direitos e deveres planetários, cujos titulares são as 

gerações humanas – passadas, presente e futuras. A relação jurídica que envolve direitos e 

deveres planetários é vista por Weiss (1992) a partir de uma perspectiva ampliada e 

temporalmente alargada, o que atinge a dimensão do seu objeto (o Planeta) e dos seus sujeitos 

(as gerações). 

A ausência de fundamento para a preferência da presente geração em relação às 

futuras resulta em reconhecer direitos a estas. Weiss (1992) então coloca que a presente 

geração tem o dever de transferir o patrimônio planetário nas mesmas condições que recebeu 

das gerações passadas. As gerações futuras, por sua vez, têm o direito de receber o patrimônio 

planetário com os seus atributos preservados. A existência do direito e do dever gira em torno 

da ideia – e necessidade – de compartilhamento comum do patrimônio ambiental.  
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Weiss (1992) esclarece que a natureza deste direito é coletiva e não individual, 

portanto o direito é atribuído às próximas gerações, independentemente do formato que 

venham a ter no futuro. A autora ainda coloca a necessidade de se atribuir direitos às gerações 

futuras, pela tendência das presentes gerações em não considerarem às suas necessidades e 

interesses.  

Diante disso, os fundamentos para o reconhecimento de direito às gerações futuras se 

concentra na ausência de preferência das gerações, decorrente da ideia de justiça como 

equidade e na necessidade de se fortalecer a dimensão do dever, tarefa realizável por meio da 

existência dos direitos. 

Ramos Júnior (2012), apoiando-se no pensamento teórico de Marisa dos Reis
46

, 

também reconhece direitos às gerações futuras. Mas ele não afasta ou soluciona o paradoxo 

temporal. A sua resposta, pelo contrário, vai se alinhar a ele. Isto quer dizer que, como a 

dogmática jurídica atual só atribui a titularidade de direitos àqueles que já existem e, no 

máximo, àqueles que possuem esta probabilidade, como os nascituros, Ramos Júnior (2012) 

busca uma solução jurídica que se enquadre na dogmática tradicional, ao invés de tentar 

superá-la. 

Weiss (1992) não enfrenta diretamente este problema – da inexistência das gerações 

futuras no tempo em que lhes atribuem direitos –, pois o considera irrelevante, já que o 

formato da relação jurídica intergeracional não se vincula exclusivamente ao tempo presente e 

sim a todas as dimensões de tempo – presente, passado e futuro –, uma vez que a sua 

formação está atrelada à continuidade cíclica da humanidade. Portanto, é uma relação atípica, 

que perpassa vários espaços-tempo. Weiss (1992) afasta o paradoxo temporal do Direito, sem 

ao mesmo enfrentá-lo diretamente. 

De acordo com Ramos Júnior (2012), Marisa dos Reis, autora portuguesa, confere às 

gerações futuras um tratamento análogo à figura do nascituro. O Direito brasileiro, assim 

como o de Portugal e de outros países, protege o nascituro, considerando-se a sua qualidade, 

de ser em formação, já concebido, com grandes probabilidades de existência. A proteção dos 

direitos do nascituro se opera por meio de presunção legal quanto ao nascimento.  

                                                                                                                                                                                              
46 Some thoughts on the legal nature of future generations: the recognition of an ante natalen protection? 

Intergenerational Justice Review, Oberursel (Germany), v. 10, n. 1, p. 42-43, 2010. Disponível em: 

<http://www.unicef.org.uk/Documents/Publications/intergenerational-justice-review.pdf>. Acesso em: 18 out. 

2013. 
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Afirma Ramos Júnior (2012) que Marisa dos Reis cita como exemplo de incidência 

da proteção dos direitos do nascituro a reserva da sua posição em sucessão aberta antes do 

nascimento da pessoa. Outro exemplo é a possibilidade de o testador reservar os seus bens a 

pessoa ainda não concebida.  

Sob outra perspectiva, Marisa dos Reis coloca como exemplo a proteção jurídica da 

memória daqueles que já morreram, como ocorre com a criminalização da ofensa à pessoa 

morta. No Direito português, a limitação temporal para a incidência da regra corresponde a 50 

anos. Tais direitos são chamados de post mortem, pois surgem após a morte da pessoa.  

 Marisa dos Reis, ainda conforme Ramos Júnior (2012), conclui dizendo que se o 

Direito protege a memória de uma pessoa já morta, também pode proteger as expectativas de 

quem ainda não nasceu. Assim, propõe a criação dos direitos ante natalem, ou seja, de direitos 

atribuídos antes do nascimento. E sugere que os membros da família fiquem encarregados de 

cuidar destes direitos, assim como ocorre com os direitos post mortem. Mas Marisa dos Reis 

admite que isso não resolverá o problema de gerações inteiras, mas de somente alguns 

indivíduos futuros.  

Então, esta autora defende ampliar a titularidade dos direitos para uma dimensão 

intergeracional. O seu posicionamento se funda em três aspectos: a necessidade da limitação 

temporal para a extensão do direito entre gerações; a adoção de presunção jurídica de 

nascimento antecipado dos indivíduos futuros e o acoplamento de dois princípios jurídicos, a 

isonomia e a dignidade humana (RAMOS JÚNIOR, 2012, p. 144). Estes dois princípios são o 

fundamento para a proteção antecipada das gerações futuras. A isonomia aqui não tem relação 

com a equidade entre gerações, tratada por Rawls (2008) e Weiss (1992), que partem da 

consideração de que todos os membros da humanidade, independente do espaço temporal em 

que se situem, são iguais e assim devem ser tratados pelo Direito.  

A isonomia levantada por Marisa dos Reis se refere à obrigatoriedade de igual 

tratamento, conforme os mandamentos do princípio. O mesmo tratamento se aplica entre os 

que já morreram, pela atribuição de direitos post mortem, e aos que ainda não nasceram, pela 

atribuição de direitos ante natalem.  

Ramos Júnior (2012) acaba se aliando ao entendimento de Marisa dos Reis quanto ao 

uso da presunção jurídica do nascimento das gerações futuras para que possa ser possível o 

reconhecimento de direitos a elas.  
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Porém, algumas questões devem ser aqui colocadas como objeção ao pensamento de 

Marisa dos Reis. A primeira delas diz respeito ao fato de os direitos post mortem terem como 

objeto de proteção da “memória” dos seres humanos já falecidos, ou seja, não é uma proteção 

direta do indivíduo – e nem poderia ser, já que deixou de existir. A proteção é a um bem 

abstrato, a memória, e não ao sujeito em si. Além disso, a proteção jurídica tem correlação 

com os preceitos éticos de respeito aos falecidos e à sua família. 

De modo diverso, os direitos ante natalem têm como objeto de proteção uma 

coletividade indeterminada, cujos membros fazem parte da grande família humana. A 

proteção se dirige, desta forma, à pessoa humana. Além do objeto de proteção jurídica, os 

fundamentos também divergem. Em relação às gerações futuras, o fundamento consiste na 

proteção da vida e da dignidade humana, enquanto em relação aos direitos post mortem, o 

fundamento consiste em resguardar a memória do morto. No primeiro caso o fundamento é 

jurídico e no segundo tem base ética. Isso quer dizer que o fundamento da dignidade, 

defendido por Marisa dos Reis, não é comum às duas situações.  

Posto isso, a aplicação do princípio da isonomia se mostra um tanto quanto 

distorcida, já que não há, efetivamente, uma condição de igualdade entre as duas situações a 

serem equiparadas.  

A segunda questão se refere à extensão dos direitos ante natalem. Considerando-se 

que as duas situações colocadas por Marisa dos Reis devam, de fato, ter um tratamento 

isonômico, os direitos ante natalem ficariam restritos ao lapso temporal de 50 anos, tendo em 

vista que este corresponde ao prazo de proteção da memória dos falecidos. Isso pelo menos no 

caso de Portugal, cujo prazo se aplica. Diante disso, a proteção alcançaria, aproximadamente, 

três gerações futuras, já que pelo conceito adotado neste trabalho uma geração futura 

corresponde ao período de 18 anos.47 Todavia, em qualquer hipótese a equivalência do prazo 

deveria permanecer, ao menos teoricamente.  

E, terceiro, caso não haja a figura dos direitos post mortem em um ordenamento 

jurídico determinado, as razões para a existência dos direitos ante natalem cairia por terra, já 

que um se vincula ao outro. O mesmo aconteceria com a extinção daqueles, pela via 

legislativa. Por tudo isso, este posicionamento teórico deve ser afastado. 

                                                                                                                                                                                              
47 Discussão apresentada no item 5.1 deste Capítulo. 
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Ramos Júnior reconhece que o paradoxo temporal não foi inteiramente superado, ao 

colocar: “como o direito ambiental pode projetar soluções em direção ao futuro, para 

beneficiar as futuras gerações, se toda a sua base normativa está centrada no passado?” (2012, 

p. 148). 

E aponta, a partir do reconhecimento dos direitos ante natalem, uma questão: qual é 

a limitação temporal de atribuição destes direitos que deve ser aplicada? Nenhuma, como 

defende Weiss (1992), ao argumentar que não há fundamentos teóricos para limitar os direitos 

às gerações futuras imediatamente posteriores? A duas gerações, como o fez Rawls (2008)? 

Até o alcance dos efeitos das ações realizadas no futuro, como propõe Ost (1995)? Ou outra 

solução se mostra mais adequada? 

A este respeito Ramos Júnior (2012) acaba apresentando a proposta de limitação da 

relação jurídica intergeracional somente à próxima geração.  

E, por fim, como mais uma contribuição doutrinária sobre a questão da titularidade 

de direitos às gerações futuras, apresenta-se o pensamento teórico de Ayala (2002). Para este 

autor, a origem do reconhecimento de direitos às futuras gerações, direitos estes de natureza 

coletiva, se dá pela introdução de novos padrões de justiça pelo Estado de Direito Ambiental, 

fundados em critérios de solidariedade, igualdade e dignidade, com projeções intertemporais.  

 

[...] a ênfase da abordagem é creditada à proteção de um sentido de dignidade da 

vida humana com pertinência intertemporal, que ultrapassa os esquemas elaborados 

pelo movimento civilista de revisão crítica da proteção dos direitos da 
personalidade, para colocar a vida como paradigma de proteção coletiva. Assim, é 

toda vida humana, atual ou futura é que está a merecer proteção, não só os 

concebidos, mas aqueles que ainda não o foram e que eventualmente venham a ser 

em momentos espacial e temporal bastantes distantes e remotos, que por isso, 

encontram-se submetidos a diversos conjuntos de contingências e circunstâncias de 

indefinição. (AYALA, 2002, p. 123-124) 

 

E pode-se observar que Ayala (2002) não coloca restrição temporal quanto à 

extensão da titularidade dos direitos das gerações futuras. Afinal, como seu fundamento é a 

vida e a dignidade da vida, então seria mesmo incompatível colocar restrição.  

A justificativa para a atribuição de tais direitos, para Ayala (2002), é que eles atuam 

proibindo a violação dos deveres ecológicos. 

Porém, Ayala afirma várias vezes em seu trabalho que o mais importante é dar ênfase 

aos deveres em relação às futuras gerações, por ser “mais aberto e funcional ao 

desenvolvimento das condições de efetividade dessa nova realidade jurídica” (2002, p.127). 
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Mas antes de se filiar a um certo entendimento ou tratar a questão do reconhecimento 

de direitos às gerações futuras a partir de uma compreensão própria, é necessário responder 

algumas indagações. 

O direito reconhece direitos às futuras gerações, de forma antecipada? Ou há, 

simplesmente, a proteção das suas necessidades e interesses, no âmbito da fruição de uma 

vida digna e com qualidade? Se são interesses, possuem a natureza difusa? Se há o 

reconhecimento de direitos, qual a natureza destes direitos? Enquadram-se como direitos 

subjetivos, como direitos difusos ou é uma nova categoria de direitos? É pertinente falar em 

direitos planetários, como desenvolvido por Weiss (1992)?  

E se são direitos subjetivos, importa em afirmar que o Direito Ambiental, como o faz 

com diversos institutos clássicos do Direito, impõe a sua reformulação com vistas a adaptá-los 

a uma perspectiva temporal alargada, superando a perspectiva individualista dominante no 

Direito moderno? Significa, então, falar em uma nova espécie de direito subjetivo? 

A simples justificativa da existência do direito das gerações futuras na necessidade 

de fortalecer os deveres ecológicos é falha, pois isto não é suficiente para que haja direitos. A 

fonte deve ser normativa, ainda que não explícita. Pode derivar de um esforço hermenêutico 

nesse sentido, desde que o sistema constitucional lhe dê suporte. 

Todavia, o fortalecimento do dever pode até ocorrer pela existência do direito, mas 

como consequência indireta. O fortalecimento dos deveres depende muito mais da estrutura 

normativa que os viabiliza, dos institutos e instrumentos jurídicos postos para sua efetivação 

do que da existência de um direito correlato. Assim, a questão do cumprimento do dever 

(fundamental) está relacionada com a capacidade do Estado em controlar e regular as ações 

dos particulares; com a adequabilidade e eficácia dos instrumentos jurídicos voltados para 

assegurar o cumprimento dos deveres; e com o conteúdo, a clareza e o detalhamento das 

normas que tratam das condições de cumprimento destes deveres e das sanções em caso de 

inobservância.  

O âmbito dos deveres precisa ser fortalecido não só no plano prático e normativo, 

mas também no plano teórico, com o desenvolvimento de um regime jurídico específico e 

apropriado aos deveres ecológicos, dada as peculiaridades que ele comporta.  

O Direito também precisa avançar no sentido de construir bases éticas na sociedade 

compatíveis com o cumprimento dos deveres ecológicos, já que somente o Estado não é capaz 

de garantir um controle total, em virtude da amplitude de tais deveres. 
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Desta forma, é preciso buscar outros fundamentos suficientes para justificar a 

existência dos direitos das gerações futuras. 

Antes de tudo, convém ressaltar que tais direitos, se reconhecidos, somente podem se 

enquadrar na noção de direitos fundamentais, pois são idênticos ao direito fundamental dos 

membros da geração presente. Assim, não se trata de um direito comum, mesmo porque, para 

ser conexo a um dever fundamental, o direito também deve ser fundamental, ficando 

resguardada a natureza fundamental tanto no aspecto formal quanto material. 

Uma outra visão consiste em interpretar o termo “todos” do caput do art. 225 da 

CRFB/88 a favor das gerações futuras. Portanto, o “todos” incluiria uma perspectiva futura, 

superando o paradoxo temporal do Direito. Assim, o caráter difuso do direito ao meio 

ambiente não se concentra somente no tempo presente. Da mesma forma que se amplia a 

dimensão espacial, amplia-se a dimensão temporal.  

Uma análise interpretativa conjunta da primeira e da segunda parte do caput do art. 

225 da CRFB/88, que conjuga direitos e deveres em relação ao meio ambiente equilibrado e 

considera a transformação do modelo jurídico no sentido de proteger o futuro, implica 

reconhecer que na expressão “todos” deste dispositivo se inclui aqueles que ainda estão por 

vir, as gerações futuras. A reviravolta paradigmática na ciência jurídica, relacionada à 

consideração do futuro, importa em afastar as construções teóricas centradas no passado, pois 

passa a ter uma visão temporal alargada. 

Esta é uma posição que se alinha com a função prospectiva do Direito Ambiental. E 

ainda, com o reconhecimento da humanidade como um ente a ser protegido pelo Direito e as 

gerações como grupos representativos de todo este ente. Por esse prisma, a titularidade dos 

direitos não seria especificamente das gerações futuras, mas da humanidade, considerada 

como um ente abstrato, cuja proteção se tornou função do Direito. 

Sobre o tema, Piovesan; Piovesan e Sato (2012) relatam que com o fim do Estado 

Liberal se tornou necessário repensar o valor da igualdade, de forma que fosse possível 

evoluir da igualdade formal para a igualdade material ou substantiva. Com isso houve um 

“processo de multiplicação dos direitos humanos” e a “extensão da titularidade de direitos” 

(PIOVESAN; PIOVESAN; SATO, 2012, p. 261). O próprio conceito de sujeito de direito foi 

reformulado, passando a compreender grupos sociais e suas entidades representativas, até a 

humanidade. 
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Assim, numa perspectiva de atendimento ao princípio da igualdade, que se encontra 

de acordo com os ditames da justiça intergeracional, a humanidade se transforma em objeto 

de direitos humanos. Esta perspectiva é ainda adequada porque o Direito deixa de focar 

exclusivamente nos indivíduos, de forma isolada, para avançar rumo à proteção da raça 

humana, como um todo. Considerando-se que o Direito tem como objetivo primordial 

proteger o ser humano – em uma visão ampliada –, então, concentrar somente nos seres 

humanos do presente pode resultar no fracasso da sua tarefa. 

Na mesma linha, defende Ayala: 

 

[...] as futuras gerações, compreendidas a partir de uma revalorização do conceito de 
humanidade, são dado fundamental para a reestruturação dos direitos humanos, 

como direitos de cada pessoa, independente se existem atualmente agora ou se de 

fato existirão em um futuro, uma vez que a única razão de atribuição reside no fato 

de ser pessoa, e pessoa enquanto membro da espécie humana, que não admite 

restrições temporais. (AYALA, 2002, p. 125) 

 

O dever de solidariedade, na dimensão intergeracional, se impõe pela proteção 

jurídica da humanidade, o que inclui a função de garantir a sua continuidade no tempo, em 

condições digna. E, ainda, em uma perspectiva centralizada, a efetividade dos direitos 

fundamentais e a promoção da dignidade humana. 

E, partindo da premissa de que os direitos a serem reconhecidos às gerações futuras 

devem ter a natureza fundamental, pois decorrem de previsão constitucional expressa, aos 

quais se vinculam, inclusive, deveres também de natureza fundamental, como tratado no item 

anterior, então não é possível a análise do contorno de tais direitos por uma perspectiva 

meramente privatística do direito, mesmo porque não são direitos do sujeito, individualizado, 

mas de um grupo de seres humanos – as gerações futuras. 

Todavia, antes de afirmar a existência deste “direito” é preciso investigar se esta 

categoria jurídica se enquadra na situação das gerações futuras ou se seria mais adequado 

afirmar a existência de um “interesse” jurídico ou, ainda, a inexistência de ambas as 

categorias jurídicas.  

 

5.4.1  O conceito de direito e sua aplicação ao meio ambiente 

 

O direito é definido a partir de duas dimensões: a objetiva e a subjetiva. A primeira 

diz respeito ao direito descrito na norma jurídica, isto é, o dever-ser visto de forma abstrata, 
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sem correlação com qualquer circunstância fática. Portanto, a sua compreensão se dá no plano 

da normatividade.  

A dimensão subjetiva corresponde ao enquadramento do direito em uma situação 

fática e, desta forma, atribuído a um sujeito determinado. Portanto, a sua compreensão se dá a 

partir do sujeito, o que se liga ao plano de aplicação da norma. 

Como coloca Naves, as duas dimensões não existem separadamente, pois a 

existência do direito subjetivo pressupõe a sua dimensão objetiva.  

 

Não há direito objetivo e direito subjetivo separadamente, são categorias que se 

complementam. Direito subjetivo sem direito objetivo é posicionamento 

jusnaturalista ou metafísico, que afirma que alguém possui direitos 

independentemente do ordenamento. Direito objetivo sem direito subjetivo é afirmar 

que o Direito lida apenas com a realidade normativa, esquecendo-se da sua 

finalidade precípua. O Direito é fenômeno histórico e social, não adianta trabalhar as 

ideias jurídicas desvinculadas do mundo do ser. (2010a, p. 71) 

 

Várias teorias já foram desenvolvidas tendo como objetivo a apresentação de uma 

definição de “direito” como categoria jurídica. Entre elas se podem citar a Teoria da Vontade 

de Savigny e de Windscheid; a Teoria do Interesse de Ihering; a Teoria Mista de Georg 

Jellinek; a Teoria de Léon Duguit, a Teoria de Hans Kelsen (NAVES, 2010b) e, ainda, a 

Teoria de Roubier (CHAMON JÚNIOR, 2006). 

Tais teorias e suas críticas levaram à evolução do conceito de direito subjetivo, razão 

pela qual não se realizará aqui a descrição do conteúdo de cada uma destas teorias jurídicas. 

Assim, opta-se por utilizar os conceitos formulados por Naves (2010a) e Chamon Júnior 

(2006), os quais foram construídos após uma análise crítica das diversas teorias descritas 

acima. 

Para Chamon Júnior (2006) o direito subjetivo corresponde a uma esfera de liberdade 

delimitada e reconhecida pelo ordenamento jurídico. Mas este autor entende fundamental a 

consideração da perspectiva discursiva no reconhecimento e no delineamento dos direitos 

subjetivos – e também dos deveres. A partir deste entendimento, só é possível afirmar a 

existência de um direito subjetivo depois do conhecimento das condições do caso concreto e 

da interpretação das normas que incidem neste caso específico. Então, por este processo de 

interpretação das normas a partir do caso concreto que se levará ao reconhecimento do direito 

ou não. 
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Por isso, a sua definição é apresentada nos seguintes termos: “por direito subjetivo 

devemos compreender nada mais que o reconhecimento argumentativo de uma esfera de 

liberdade; enquanto esfera de liberdade reconhecida na praxis argumentativa, o direito 

subjetivo jamais está a pairar sobre nossas cabeças” (2006, p. 106). 

Esta definição tem origem na forma em que o autor compreende o sistema jurídico. 

Para Chamon Júnior (2006) o Direito consiste em um sistema de normas prima facie 

aplicáveis. “A legitimidade do Direito se constrói argumentativamente do desenrolar da 

tensão que se pode verificar entre faticidade e validade” (2006, p. 105). Desta forma, a 

validade de um direito subjetivo dependerá do resultado do discurso travado no momento da 

aplicação da norma jurídica, a partir do caso concreto. 

Lopes (2007) possui a mesma linha de entendimento de Chamon Júnior (2006), pois 

para ele a busca do sentido dos textos normativos deve ocorrer no contexto da aplicação.  

 

[...] o que se quer entender como direitos individuais (o que inclui os direitos 
individuais homogêneos), direitos coletivos e direitos difusos não deve obedecer a 

uma interpretação literal (semântica), como feita no texto do art. 81 do CDC, mas 

antes por meio de uma reconstrução discursiva no curso do processo jurisdicional 

(discurso de aplicação). (2007, p. 33) 

 

Para Naves, direito subjetivo “é um poder de atuação conferido pelo ordenamento”, 

ou, em outras palavras, “uma esfera de liberdade, consistente na pretensão de atuação, sobre 

uma coisa ou sobre certo comportamento, e garantido pelo ordenamento jurídico” (2010, p. 

71; 73). 

Em ambas as definições apresentadas o reconhecimento de uma liberdade de atuação 

é o traço essencial do direito subjetivo, ou seja, o ordenamento jurídico confere ao seu titular 

o poder de agir de uma determinada forma, seja em relação a uma pessoa ou uma coisa. A 

norma irá definir qual é exatamente a delimitação desta liberdade, ou melhor, qual o poder de 

atuação permitido pelo Direito. Caso se exceda os limites deste poder de atuação, a ação se 

torna ilícita.  

A proteção jurídica desta atuação é garantida pela prerrogativa do seu titular exigir, 

judicialmente, que o seu poder seja reconhecido e, assim gerando efeitos jurídicos que 

atingem uma pessoa ou uma coisa.  

No direito de propriedade, por exemplo, o poder de atuação pode se dirigir tanto a 

uma pessoa quanto a uma coisa determinada. Um negócio jurídico firmado a partir de um 
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determinado bem confere às partes certos poderes de atuação, variáveis conforme a 

modalidade deste negócio jurídico.   

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se qualifica como 

fundamental em razão da sua relevância para a composição da dignidade humana. A sua 

dimensão subjetiva se subdivide em duas facetas: a individual e a coletiva, sendo que esta tem 

precedência sobre aquela em razão da indivisibilidade do objeto do direito, o bem ambiental 

(SAMPAIO, 2003, p. 100). Nesse sentido, também afirma Sarlet (2011) que as dimensões 

individuais ou coletivas coexistem, sem uma afastar a outra quando do exercício de tais 

direitos. 

Conforme Dimoulis e Martins, “direitos fundamentais são direitos público-subjetivos 

de pessoas (físicas ou jurídicas), contidas em dispositivos constitucionais e, portanto, que 

encerram caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o 

exercício do poder estatal em face da liberdade individual” (2011, p. 49). 

A nomenclatura transindividual também conferida à dimensão coletiva (lato sensu) 

deste direito fundamental significa que o direito transcende a esfera individual, ou seja, ele se 

caracteriza pela união de interesses indisponíveis em relação a um mesmo bem, o bem 

ambiental. A este respeito discorre Silva: 

 

[...] um dos elementos dos direitos fundamentais é a constatação de que tais direitos 

são de exclusiva titularidade de indivíduos humanos. Ora, o fato de o conteúdo de 

um direito ser supra-individual e, por tal razão, indivisível, como é o caso dos 
chamados bens coletivos, não o exclui da definição de direitos individuais. E, não o 

excluindo, permite identificá-lo como um direito fundamental, desde que seu 

conteúdo contemple prerrogativas imprescindíveis à emancipação do homem. 

Nem todo direito individual possui um conteúdo individual. Há direitos individuais 

cujo conteúdo é supra-individual, como é o caso do direito fundamental ao ambiente 

natural. (2007, p. 167) 

 

Desta forma, o fato de um direito ser coletivo ou difuso pressupõe a existência da 

subjetividade individual, ou seja, embora o objeto deste direito transcenda a individualidade, 

esta é o seu suporte inicial, pois a definição de direitos fundamentais está atrelada à 

emancipação do indivíduo, pela construção e garantia da sua dignidade. 

Em relação às gerações futuras, estes desdobramentos – direito individual e direito 

coletivo – não podem ser visualizados de imediato, isto porque a inexistência destes grupos 

no momento presente impede que o direito fundamental individual seja reconhecido, já que 

seus titulares são desconhecidos. 
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No caso das gerações presentes, seus membros possuem, individualmente, o direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em virtude da previsão do art. 

225, caput, da CRFB/88, o qual, nesta hipótese, equivale a um direito subjetivo. Porém, este 

direito é qualificado, pois recebe status de direito fundamental, em razão da sua 

essencialidade para a composição da dignidade humana. Isso quer dizer que cada indivíduo 

tem o poder de atuar exigindo que outros façam ou deixem de fazer alguma conduta para 

reparar a ameaça ou lesão a este direito, ou seja, que prejudique a manutenção do equilíbrio 

ecológico. 

Um exemplo possível seria exigir que uma indústria próxima a sua residência polua 

dentro dos níveis de tolerabilidade permitidos pelas normas ambientais, independente de qual 

seja a espécie de poluição – sonora, atmosférica, ou outras. Outro seria a possibilidade de um 

indivíduo exigir que um vizinho deixe de lançar produtos tóxicos em curso-d’água que 

percorre a sua propriedade. 

Aos membros da geração futura imediatamente posterior – que corresponde àquele 

grupo formado pelas pessoas com 0 a 18 anos de idade – também são atribuídos este poder de 

atuação. O que difere é a forma do exercício deste poder, que na maioria dos casos deverá ser 

por representação – salvo aqueles indivíduos que alcançaram a maioridade civil antes dos 18 

anos de idade. Mas a titularidade do direito subjetivo é destes indivíduos, portanto, dos 

membros das gerações futuras. 

Na dimensão coletiva do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado se tem a possibilidade de uma comunidade tradicional específica, que necessita 

dos bens ambientais de uma determinada área para proverem o seu sustento, exigir a 

recuperação de um dano ambiental causado por uma empresa mineradora, em virtude do 

vazamento de uma barragem de contenção de resíduos, que atingiu a área onde vive os 

membros desta comunidade. 

E, por fim, a partir da dimensão difusa, a possibilidade de o Ministério Público – 

representante de um conjunto indeterminado de indivíduos – recomendar a um Município que 

deixe de desafetar as áreas verdes em prejuízo da manutenção da qualidade ambiental e da 

saúde e bem-estar dos habitantes da cidade. 

Portanto, há aqui três dimensões do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado: a individual, a coletiva e a difusa, sendo estas últimas 

enquadradas no gênero direito coletivo lato sensu. 
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5.4.2 O conceito de interesse jurídico 

 

A proximidade entre direito e interesse é grande, a ponto de levar à dificuldade de se 

fixar uma diferenciação precisa e, às vezes, criar uma confusão entre estas duas categorias 

jurídicas, como ocorreu na teoria de Ihering. Isso porque o interesse está inserido no direito, 

isto é, não há direito sem interesse. Mas nem todo interesse pode ser visto como um direito 

(NAVES, 2010a).  

Conforme Abelha, interesse está relacionado à “ligação entre um sujeito e um 

objeto”, o que está de acordo com o seu sentido etimológico: “estar entre” (2005, p. 17). Esta 

ligação consiste na potencialidade de um objeto atender a uma necessidade ou utilidade – 

ainda que supérflua – do sujeito. Essa situação corresponde à prática de um juízo de valor 

pelo sujeito, em relação à necessidade ou utilidade do objeto. Para Abelha (2005, p. 17), este 

juízo de valor integra o interesse, é um dos seus elementos característicos.  

Igual é a definição de interesse apresentada por Mancuso: “o interesse interliga uma 

pessoa a um bem da vida, em virtude de um determinado valor que esse bem possa 

representar para aquela pessoa” (2013, p. 23). 

Na valoração que caracteriza o interesse reside a diferenciação entre direito e 

interesse traçada por Lopes: “[...] interesses são a expressão de uma preferência (a partir de 

valores e de fins) do sujeito, ao passo que direitos são referência à correção de uma 

determinada ação” (2007, p. 33). Isso resulta, para este mesmo autor, afirmar que os interesses 

são elementos anteriores aos direitos e que estes representam os interesses que passaram a ter 

relevância dentro de uma coletividade e que por isso recebem proteção jurídica. Esta 

compreensão leva a concluir que o interesse e o direito, em relação ao conteúdo, são a mesma 

coisa, a diferença reside no fato que um integra o campo jurídico e o outro não, a partir de 

escolhas coletivas. E, consequentemente, não há interesse jurídico isoladamente, pois todo 

interesse protegido juridicamente corresponde a um direito. 

Mancuso apresenta a diferenciação entre interesse fático e interesse jurídico: 

 

A diferença entre os interesses – lato sensu – e o interesse jurídico está em que o 

conteúdo axiológico daqueles primeiros é amplo e variável, na medida em que sua 

valoração é deixada ao livre arbítrio dos sujeitos; ao passo que o interesse jurídico, 

por definição, tem seu conteúdo valorativo já prefixado na norma de regência (2013, 

p. 24) 
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Para Naves o caráter valorativo dos interesses é um traço preponderante, que impede 

que sejam aplicados de forma autônoma e direta no campo jurídico: 

 

[...] pode-se dizer que o ordenamento contém instrumentos para a salvaguarda de 

vários interesses, mas estes não se constituem como elementos legítimos na 

aplicação do Direito. [...] Interesses são valores, isto é, elementos sociais, 

econômicos, religiosos e políticos ligados à utilidade que desempenham na vida das 

pessoas. São fatos e não normas e, como tais, podem fazer parte do conteúdo da 

norma jurídica, mas não são elementos jurídicos que podem incidir no caso 

concreto. (NAVES, 2010, p. 80a) 

 

Os interesses são divididos em subcategorias: interesse individual, coletivo e difuso. 

Há, ainda, outras espécies, como interesse público, interesse social, entre outros.   

Os incisos I e II do art. 81 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) 

trazem a definição legal de interesse coletivo e difuso: a) interesses ou direitos coletivos são 

“transindividuais, de natureza indivisível, que seja titular grupo, categoria ou classe de 

pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação base”; b) interesses ou 

direitos difusos são “transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”. 

Os interesses difusos não deixam de ter uma conotação coletiva, pois também se 

referem àqueles que estão ligados a um grupo de pessoas. O principal traço distintivo assenta-

se na indeterminabilidade dos membros que formam este grupo, enquanto nos interesses 

coletivos cada indivíduo pode ser identificado pelo vínculo que o liga a um determinado 

grupo, como por exemplo, os associados de um sindicato profissional. 

Assim, os interesses coletivos (lato sensu) se subdividem em interesses coletivos 

stricto sensu e interesses difusos. Em ambos os interesses o objeto é indivisível, ou seja, não é 

possível fracionar para dividir entre os seus titulares, por isso são chamados de 

transindividuais, o que significa que o interesse transcende a esfera individual. Portanto, o 

aspecto subjetivo é o que os distingue.  

Mas Abelha apresenta outra diferença entre o interesse coletivo e o interesse difuso: 

 

A diferença entre o interesse difuso e o interesse coletivo é ontológica, porque 

enquanto o interesse coletivo está diretamente ligado ao atendimento de um 
interesse privado de uma coletividade, exclusivo e egoísta dessa mesma 

coletividade, que quase sempre se organiza para atender a suas exigências e 

pretensões (caráter egoística em prol da coletividade), o interesse difuso possui uma 

veia pública, não exclusiva, heterogênea (por causa da dispersão) e plural. (2005, p. 

24, destaque no original) 
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Assim, o interesse coletivo se refere a interesses individuais de um determinado 

grupo, ou seja, a individualidade permanece presente. Mas como tais interesses são os 

mesmos para cada indivíduo deste grupo, eles tomam uma expressão coletiva. 

Os interesses difusos já possuem uma fluidez, pois cada indivíduo pode ter um 

interesse diferenciado em relação ao mesmo objeto, o que irá depender da situação em que 

estes interesses se encontram ameaçados ou violados. A difusidade do interesse representa a 

sua dispersão, fazendo com que atinja toda uma coletividade. No caso ambiental, a 

coletividade pode ser vista como a sociedade planetária, já que as intervenções realizadas em 

um determinado espaço podem gerar impactos transfronteiriços ou ainda porque cada 

degradação ambiental, mesmo que isolada, acaba por contabilizar no quadro geral da 

qualidade do meio ambiente. 

Por isso, Abelha sugere a substituição do termo transindividual para plurindividual, 

já que no interesse difuso “não existiria o componente individual do titular do direito”, pois o 

“interesse difuso é de cada um e de todos ao mesmo tempo e, exatamente, por isso, 

plurindividual” (2005, p. 25). 

Observa-se que os chamados direitos coletivos ou direitos difusos, tratados no item 

acima, possuem a mesma definição dos interesses coletivos e difusos. A doutrina não 

apresenta uma distinção precisa. A própria Lei nº 8.078/90 apresenta a mesma conceituação 

para interesse e direito, ao colocar as duas categorias jurídicas no mesmo dispositivo legal 

(incisos I e II do art. 81). 

Muitas das situações colocadas para demonstrar a existência de interesses coletivos 

correspondem a direitos fundamentais de segunda dimensão, ou seja, a direitos sociais. E os 

exemplos de indicação da existência de interesses difusos correspondem a direitos 

fundamentais de terceira dimensão, ou seja, os direitos de solidariedade, como por exemplo, 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito à cultura, direito às cidades 

sustentáveis, direito ao desenvolvimento, e outros. Então, em muitas situações, os interesses 

coletivos ou difusos vão estar relacionados a direitos fundamentais. 
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5.4.3 Entre direito e interesse: a busca de uma nova compreensão a partir das gerações 

futuras 

 

A partir das definições e diferenciações apresentadas acima é possível avaliar se as 

gerações futuras possuem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Mais uma vez se ressalta que esta discussão se concentra quanto às gerações futuras 

ainda não existentes, o que exclui a geração futura formada pelos indivíduos entre 0 e 18 anos 

de idade, pois estes possuem a titularidade do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, como colocado no item 5.5.1. 

A definição de direito subjetivo não se enquadra às gerações futuras porque, como o 

próprio nome indica, esta categoria jurídica está vinculada a um ou mais sujeitos. Como os 

membros das gerações futuras ainda não existem, não há sujeitos e, assim, não lhes é possível 

atribuir direitos. Isso quer dizer que para que haja um direito subjetivo é preciso que o sujeito 

esteja adequadamente identificado. Os membros das gerações futuras não foram sequer 

concebidos, então é inadequado dizer que existe direito, independente da sua natureza. 

Outra razão para se afastar a existência de direitos das gerações futuras está atrelada 

à incompatibilidade da definição de direito subjetivo a esta situação. Como já apresentado, o 

direito corresponde a uma esfera de liberdade conferida e protegida a um ou mais sujeitos. 

Isso significa que o sujeito titular do direito tem a faculdade de agir nos limites conferidos 

pelo ordenamento jurídico, impondo o seu poder de agir em relação a outro indivíduo ou a 

alguma coisa.  

As gerações futuras não possuem um poder de atuação, ainda que por representação, 

já que isto pressupõe a sua existência. Pelo fato de os sujeitos serem indeterminados em 

decorrência da sua inexistência há a impossibilidade de se proceder a um agir. Não há um 

poder de atuação específico, atrelado a um ou mais sujeitos.  

 

Enquanto o direito subjetivo é campo de atuação da autonomia privada – isto é, 

representa uma gama de poderes e deveres, que permite ao sujeito perseguir seu 

cumprimento, inclusive judicialmente –, o interesse não proporciona um campo de 

atuação, mas, no máximo, permite ao interessado a reação contra violação. 

(NAVES, 2010, p. 77a) 
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Além disso, não há a presença de uma normatividade expressa no ordenamento 

jurídico atribuindo direitos às gerações futuras, muito menos dispondo do objeto e limites 

deste direito e a forma do seu exercício. 

Desta forma, o conceito de “direito” não se encaixa à situação das gerações futuras, 

cujos membros ainda não existem. Para que fosse viável afirmar a existência de direitos das 

próximas gerações, seria necessário alterar a definição desta categoria jurídica, afastando 

todas as construções teóricas que trataram do tema e criar uma definição inédita, tendo em 

vista que estas teorias tiveram como ponto de partida o sujeito. Então, se não há sujeito, esta 

definição não se enquadra à situação que se apresenta. 

Entretanto, a segunda categoria jurídica, o interesse, pode se enquadrar na situação 

de tutela das gerações futuras. Todavia, alguns ajustes quanto à sua compreensão devem ser 

aplicados, porém, sem alterar o seu núcleo essencial, ao contrário da tentativa de se 

reconhecer direitos. 

O interesse das gerações futuras quanto à fruição da qualidade do meio ambiente foi 

reconhecido em decorrência da fundamentabilidade do bem ambiental para o ser humano. 

Essa fundamentabilidade faz com que o interesse seja reconhecido antecipadamente, assim, 

não pressupõe a vontade ou a sua concreta existência. Se este interesse não fosse reconhecido 

de forma antecipada se inviabilizaria a vida com qualidade e o bem-estar dos membros das 

próximas gerações ou, em uma visão pessimista, a sobrevivência. 

A atribuição do dever de proteção do meio ambiente a toda a coletividade em 

benefício das gerações futuras representa a consideração deste interesse pelo Direito. O 

princípio da solidariedade intergeracional tem como comando básico o exercício de um dever 

e como fundamento a proteção jurídica dos interesses dos seres humanos futuros. Em outras 

palavras, esta solidariedade específica se impõe em virtude da imprescindibilidade da 

manutenção da qualidade do bem ambiental para a continuidade da vida e a concretização da 

dignidade humana. 

O último fundamento para a proteção do interesse a partir da imposição de um dever 

fundamental decorre de uma proteção mais ampla, que não se concentra nos indivíduos, mas 

na sociedade, não somente da sociedade atual, do presente, mas da sociedade humana. Desta 

forma é possível se ter um interesse jurídico protegido autônomo. 

Assim, entende-se que seja possível a proteção de um interesse sem que ele 

necessariamente seja transformado em um direito. Interesses abstratos podem ser 
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considerados pelo ordenamento jurídico, como é o caso dos interesses sociais ou do interesse 

público, devendo o Poder Público atuar conforme estes interesses.  

Da mesma forma ocorre na esfera ambiental, o cumprimento do dever de proteção 

ambiental pela coletividade e também pelo Poder Público deve ocorrer de forma que atenda 

os interesses das gerações futuras. Este interesse diz respeito à utilidade e essenciabilidade do 

bem ambiental – em sentido macro – para as próximas gerações, de modo que elas tenham as 

suas necessidades básicas garantidas e uma liberdade de ação quanto às suas escolhas 

pessoais.  

A diferença consiste em que a proteção do interesse será viabilizada não pelo 

reconhecimento de um direito, mas pela imposição de um dever. Assim, não se concede um 

poder de atuar, dentro de uma esfera de liberdade, com prerrogativas que lhe são conexas, 

mas se reconhece, antecipadamente, a partir de uma normatividade representada pelo 

princípio da solidariedade intergeracional, os interesses das gerações futuras. 

Assim, filia-se ao entendimento de Naves (2010a) que o interesse não existe de 

forma autônoma no campo jurídico. A sua proteção está atrelada a um direito subjetivo, dever 

jurídico, direito potestativo, sujeição, faculdade, ônus e poder. “Tais situações de ‘liberdade e 

não liberdade’ expressam posições que os entes jurídicos podem ocupar no espaço normativo, 

refletindo, pois, interesses e valores que refogem do intérprete sob pena de arbitrariedade” 

(2010a, p. 81). 

No caso das gerações futuras, o interesse se vincula ao dever fundamental de 

proteção ao meio ambiente. Na prática, isso resulta que qualquer conduta – comissiva ou 

omissiva – que se choque com este interesse ou mesmo ameace a sua proteção, pode ser 

levada a questionamento perante o judiciário. Na realidade, haverá a exigência para que se 

cumpra o dever de proteção do meio ambiente, delimitado de acordo com as peculiaridades do 

caso concreto, a quem se furtar da sua obediência. 

Desta forma, será necessário que ocorra uma situação em que a proteção do interesse 

se encontre em risco. Isso quer dizer que só a partir de um caso concreto se poderá pleitear o 

atendimento dos interesses das gerações futuras. E estas situações coincidirão com aquelas em 

que o dever de solidariedade – ou que equivale ao dever de proteção do meio ambiente – em 

uma dimensão temporal alargada não foi cumprido.  

Entretanto, não significa que necessariamente tenha que haver um dano, concretizado 

que se projeta para o futuro, mas a simples possibilidade de produção de riscos ambientais 



 

231 

 

com a potencialidade de alcançar o futuro. Essas situações demonstram o não cumprimento 

do dever de cautela, espécie que se insere no dever genérico de proteção do meio ambiente. 

Assim, os órgãos e entidades legitimadas à proteção dos interesses coletivos (stricto 

sensu) e difusos poderão, ou melhor, deverão acionar o Judiciário requerendo a observância 

do dever de solidariedade para com as gerações, mediante a realização de uma ação ou 

omissão específica ou, no caso da ocorrência de dano ambiental com projeção futura, a sua 

reparação.  

A ação civil pública é instrumento processual adequada para se requerer a proteção 

das gerações futuras. Estão legitimados para a propositura desta ação os órgãos públicos ou 

entidades listadas no art. 5º da Lei nº 7.347/85: Ministério Público, Defensoria Pública, 

União, Estados, Municípios, autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia 

mista e associação constituída há mais de um ano que tenha por finalidade institucional a 

proteção do meio ambiente. 

A ação popular se mostra como outro instrumento processual cuja utilização viabiliza 

a defesa dos interesses das gerações futuras. Então, além dos legitimados descritos acima, 

qualquer cidadão – na qualidade jurídica do termo – poderá pleitear o afastamento de ameaça 

ou lesão à incolumidade do meio ambiente, nos termos do inciso LXXIII do art. 5º da 

CRFB/88. 

Isso demonstra que o interesse é a categoria jurídica adequada para explicar a 

proteção das gerações futuras no Direito brasileiro. Quanto à subcategoria, o interesse das 

gerações futuras enquadra-se nos chamados interesses difusos. 

Assim, a proteção do interesse das gerações futuras não se efetiva pela concessão de 

uma liberdade de agir, mas pela possibilidade de se contrapor a qualquer situação que 

represente uma ameaça à sua violação. 

E como coloca o inciso I do art. 81 da Lei nº 8.078/90, as características dos 

interesses difusos são a indeterminabilidade dos seus titulares e a ligação por uma 

circunstância de fato. Ou seja, a partir de uma situação específica é que se incide a defesa 

destes direitos. Na esfera ambiental uma situação pode prejudicar os interesses da geração 

presente, mas não necessariamente das gerações futuras. Pode ocorrer também que uma ação 

só irá trazer impactos ambientais em um momento mais distante, daqui a três gerações, por 

exemplo. Ou ainda, pode ter situações em que os impactos se concretizam tanto no momento 
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presente quanto no futuro. Assim, o caso concreto que determinará se haverá a proteção dos 

interesses das gerações futuras.  

A outra característica do interesse difuso, que diz respeito à indeterminabilidade, 

também está presente na tutela dos interesses das gerações futuras. Esta é, aliás, uma das 

características que mais apresenta a adequação desta categoria jurídica para explicar a 

situação jurídica das gerações futuras. 

Contudo, a ideia de indeterminabilidade deve ser aqui ampliada, de forma a 

contemplar o aspecto temporal. Assim, a indeterminabilidade não se situa somente no fato de 

não ser possível identificar, no momento presente, todos os interessados na qualidade do meio 

ambiente, mas pela indeterminabilidade também aplicada ao futuro. Os membros das gerações 

futuras não existem, então eles são indeterminados. É nesse sentido que esta característica 

deve ser ajustada quanto às gerações futuras.  

A adequabilidade de se proteger um interesse das gerações futuras por um dever e 

não pelo direito decorre da ausência da subjetividade dos seus membros. O caráter difuso não 

corresponde somente a sua indeterminabilidade dos sujeitos no tempo presente, mas também 

no tempo futuro. 

A difusidade representa a proteção de um grupo abstrato de seres humanos, 

considerado hipoteticamente, já que seus membros não podem ser identificados. Por isso 

também se diz que o Direito se antecipa no reconhecimento deste interesse, pois ele existe a 

partir de uma consideração hipotética. 

O fato de o interesse difuso não estar ligado a “cada portador individual” (ABELHA, 

2005, p. 25), mas a todos indistintamente, ou seja, a uma pluralidade de sujeitos, é outro 

aspecto que confere a possibilidade de afirmar pela existência de um interesse protegido 

juridicamente, de modo autônomo. Disso resulta que a noção de sujeito não é imprescindível 

para se reconhecer o interesse, pois este é de uma coletividade abstrata e generalizada, não 

havendo qualquer ligação a um interesse estritamente individual. Este irá surgir no futuro, 

quando houver os sujeitos e, assim, o interesse difuso – das gerações futuras – se transformará 

em direito fundamental – em cada um dos membros da geração passa a ser titular.  

Posto isso, tem-se que o caráter difuso do direito ao meio ambiente se enquadra, 

perfeitamente, em uma proteção do futuro, pois a indeterminabilidade que o marca também 

pode ser compreendida a partir de uma visão atemporal, isto é, que não se liga ao tempo, ou 

melhor, às condições de fragmentação do tempo. Todos que tenham interesse e, sobretudo, a 
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necessidade de manutenção da qualidade ambiental, se encaixam na titularidade deste direito 

fundamental. 

A função prospectiva trazida pelos direitos de solidariedade ou de terceira dimensão 

e, de forma ainda mais forte, pelo Direito Ambiental, requer a revisão da concepção 

fragmentária do tempo, adotada pelo Direito, que ao invés de favorecer a concretização dos 

direitos humanos, acaba por colocar-lhes obstáculos. Assim, sem a reformulação da ideia de 

tempo e a modificação da forma como a dogmática jurídica o opera, se torna inviável garantir 

um futuro seguro e digno para os membros da raça humana, tendo em vista, principalmente, 

os desafios que a sociedade contemporânea apresenta, como a sua alta complexidade, 

globalidade e riscos imprevisíveis e incontroláveis.  

A centralização no passado também inviabiliza a vertente programática da função 

prospectiva, uma vez que esta pressupõe a abertura em relação ao novo e ao tempo, 

permitindo, a todo o tempo, que o projeto de futuro seja reconstruído e adequado. 

E quanto ao questionamento colocado no item 5.3, qual seja, se o dever fundamental 

de proteção do meio ambiente quando dirigido às gerações futuras cujos membros ainda não 

existem possui a natureza de um dever conexo ou autônomo, agora há elementos suficientes 

para responder, pois a discussão sobre a existência de direito das gerações futuras já foi 

resolvida.  

Como as gerações futuras não são titulares de um direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, como discutido acima, então o dever fundamental 

possui a natureza de dever autônomo. A geração futura já existente, ou seja, formada pelos 

indivíduos entre 0 e 18 anos de idade, não se insere nesta situação. Em relação a elas o dever 

fundamental é conexo ao direito fundamental, tendo em vista que tais indivíduos são titulares 

deste direito. 

Ressalta-se que o reconhecimento do interesse das gerações futuras pelo Direito não 

é suficiente, conforme a dogmática atual, para configurar o dever fundamental como conexo, 

pois, para que assim seja qualificado o dever, é necessário a sua ligação com um direito 

também fundamental. O interesse não supre, neste caso, a ausência do direito, além do mais, 

não há um interesse “fundamental”. Portanto, a resposta quanto à indagação formulada é a 

seguinte: o dever fundamental de proteção do meio ambiente é conexo ao direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no caso das gerações que podem ser 

identificadas no momento presente, isto é, a geração passada imediatamente anterior, a 
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geração presente e a geração futura imediatamente posterior. Então os deveres e direitos dos 

membros de todas estas gerações – presente, passada e futura – estão conectados, de forma 

que os deveres ecológicos contribuem para a concretização do direito fundamental não só dos 

membros de uma geração, mas de todas estas que existem no momento atual. 

E quanto às gerações futuras seguintes, cujos membros ainda não existem, o dever 

fundamental de proteção ao meio ambiente é autônomo, isto é, não se liga a um direito 

fundamental correlato.  

Superadas estas questões, cabe então analisar qual a projeção temporal deste dever 

fundamental autônomo. Ele se projeta numa linha futura infinita ou há um limite? 

Com isso, será ainda possível delimitar, com exatidão, o formato da relação 

intergeracional. 

 

5.5 A relação intergeracional 

 

Antes de adentrar especificamente na formatação de uma relação jurídica 

intergeracional, ou mesmo questionar se esta de fato existe, é possível delinear uma relação 

que não tenha, necessariamente esta conotação. 

Assim, como coloca Weiss (1991), a relação intergeracional é aquela estabelecida 

entre a geração presente e as gerações futuras, tendo como objeto o Planeta, também 

denominado de patrimônio comum. O que une estas gerações é o dever de manter a qualidade 

e a integridade do meio ambiente, de modo que o patrimônio possa ser transferido às gerações 

seguintes, conservado os seus atributos. 

Mas já no âmbito de uma definição inicial, é possível suscitar alguns 

questionamentos. Quanto aos titulares do dever não resta dúvida de que se trata das gerações 

presentes, em virtude do dever imposto pelo princípio da solidariedade intergeracional, como 

reflexo da busca de um ideal de justiça. 

Entretanto, por que não incluir a geração passada no polo passivo desta relação? 

Como visto no item 5.1 deste Capítulo, a geração passada imediatamente anterior à geração 

presente é formada pelo grupo de pessoas maiores de 70 anos de idade, considerando o marco 

temporal adotado por Ramos Júnior (2012), que se refere à aposentadoria compulsória do 

servidor público, o que não impede que outros marcos temporais incidam a indivíduos 

determinados, fazendo com que eles integrem a geração passada em momento anterior. 
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Assim, há no tempo presente uma geração passada, em convívio com a geração presente e a 

geração futura imediatamente posterior – formada, basicamente, pelos indivíduos entre 0 e 18 

anos.  

A geração passada localizada no momento presente pode ser titular de direitos e 

deveres. Então por que não integrá-la na relação intergeracional? Esta geração pode ser sim 

titular de deveres, ao contrário das gerações passadas que já deixaram de existir, ou seja, 

aquelas localizadas em um tempo mais longínquo. 

A princípio, não há delimitação constitucional quanto às gerações titulares do dever 

(fundamental) de proteção do meio ambiente, pelo contrário, a redação do art. 225, caput, da 

CRFB/88, foi construída no sentido a possibilitar uma ampla interpretação, pois expressa que 

se impõem ao “Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo [o meio 

ambiente] para as presentes e futuras gerações”. Se o dever é da coletividade e esta é formada 

pela geração presente, pela geração passada e futura localizadas no tempo presente, então, a 

geração passada também é titular deste dever. 

O que interfere na aplicação do dever de solidariedade ambiental, que na realidade se 

concretiza pelo cumprimento do dever fundamental de proteção do meio ambiente, é a 

capacidade de um indivíduo ou mesmo uma geração causar prejuízo a outra.  

A geração passada situada no presente ainda guarda o poder de gerar impactos 

ambientais que ultrapassam gerações. A aposentadoria, por si só, não retira este poder do 

indivíduo, já que este continua tendo a possibilidade de participar ativamente da vida 

econômica, assumindo o posto de direção de uma empresa, por exemplo. As possibilidades 

são bem menores, mas elas existem. E quanto à política, os membros da geração passada 

localizada no presente também pode participar dela, exercendo a sua faculdade de votar – 

antes dever ou por outros meios menos comuns, como acompanhando e manifestando em 

processos decisórios.  

Desta forma, os membros da geração passada têm um certo poder de contribuir ou 

mesmo realizar ações que têm o potencial de afetar os interesses das gerações futuras, embora 

as possibilidades do exercício deste poder sejam menores do que a geração presente. Além do 

mais, atos comuns da vida cotidiana dos membros da geração passada podem acarretar 

impactos ambientais. Normalmente, de curta duração, de forma que tendem a ser afetados 

somente os membros da geração presente, contudo, nada impede que haja impactos mais 

graves e de reflexos mais duradouros. Disso resulta que a atual geração passada possui a 
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titularidade do dever fundamental de proteção do meio ambiente, voltado tanto para a 

proteção da geração presente quanto das gerações futuras.  

Concluindo, no polo passivo da relação intergeracional se situa tanto a geração 

presente quanto a geração passada existente no momento atual.  

Quanto aos beneficiários do dever surge uma questão: o princípio constitucional ou o 

dever de solidariedade se dirige a todas as gerações futuras? Ou é limitado? E se for, qual é 

este limite? A partir da resposta destas perguntas se poderá definir o polo ativo da relação 

intergeracional. 

As gerações futuras alcançam um número indeterminado de indivíduos e de 

gerações. Não é possível, no presente, fixar o número de gerações futuras. As gerações 

passadas e a geração presente possuem uma definição temporal auferível, pois os períodos 

iniciais e finais podem ser medidos. As gerações futuras, por sua vez, são marcadas pela 

indeterminabilidade do lapso temporal da sua existência.  

Todavia, é possível saber que a geração futura imediatamente posterior à geração 

presente, como já colocado, pode ser identificada pelo grupo de indivíduos entre 0 e 18 anos 

de idade.  

Se se partir do pressuposto de que a finalidade do Direito é a perpetuação da 

humanidade, as gerações futuras vão em direção ao infinito, não sendo possível, portanto, 

definir um número exato de quantas gerações humanas vão existir, ou mesmo das gerações 

não humanas, caso adote o posicionamento de proteção destas, como aqui se defende.   

Esse é um aspecto que denota a dificuldade em regular as relações de natureza 

intergeracional. O Direito procurará proteger as gerações futuras indefinidamente? Ou fixará 

um período para a regulação destas relações e proteção dos interesses das gerações futuras? E 

qual o critério a aplicar na limitação?  

A redação do art. 225, caput, da CRFB/88 sugere uma tutela ampla das gerações. 

Mas é possível defender que a utilização do termo “gerações futuras”, no plural, significa, 

simplesmente, a continuidade desta proteção no tempo, ou seja, quando a geração futura se 

tornar geração presente, a geração seguinte assume a posição de beneficiária e assim 

sucessivamente. 

Sobre a questão, Rawls (2008) limita a relação às duas gerações seguintes. Por isso 

Ost (1995) afirma que a sua teoria é doméstica, pois abrange os entres familiares mais 

próximos.  
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Weiss (1991) entende que não pode haver qualquer limitação, pois, caso contrário, se 

criaria uma situação de preferência entre gerações e, assim, não estaria atuando de forma 

justa. 

Ramos Júnior coloca a seguinte proposta: 

 

Propõe-se uma exegese do art. 225 da Constituição Federal no sentido de 

estabelecer-se uma cadeia de vínculos jurídicos “diretos” apenas entre duas gerações 
imediatamente próximas, como por exemplo a obrigação da geração persente A de 

preservar o meio ambiente para a futura geração B; a obrigação da geração B de 

preservar o meio ambiente para a geração C; e assim sucessivamente até uma 

distância espaço temporal próxima ao infinito. Mesmo que o conceito jurídico de 

futuras gerações permita considerar todas as futuras gerações – nascidas e não 

nascidas – como integrantes de um universo quantitativo, cujo número pode 

aproximar-se do infinito, há de ressaltar que as relações jurídicas entre tais gerações 

possuem sim um limite. Esse limite é aquele que restringe o vínculo jurídico 

intergeracional apenas ao conjunto de duas gerações próximas e em contato, uma 

imediatamente posterior à outra.  

[...] 
A única credora do direito ambiental, que possui vínculo “direto” com a geração 

presente A, é a geração futura B. Conclusão diferente levaria o direito ambiental a 

constituir-se num rol de obrigações materialmente impossíveis de serem cumpridas, 

transformando o art. 225 da Constituição Federal em mera retórica, sem qualquer 

aplicabilidade prática e sem quaisquer condições aptas à sua efetiva concretização 

no contexto intertemporal. (RAMOS JÚNIOR, 2012, p. 383-385.) 

 

Nesta perspectiva, as obrigações de uma geração seriam transferidas à geração 

seguinte, de acordo com a passagem do tempo, ou melhor, a geração presente tornando-se 

geração passada, a sua obrigação repassaria para a geração imediatamente posterior, quando 

esta deixaria de ser geração futura para se tornar geração presente. Ou seja, no momento que a 

geração futura passasse a ser denominada como geração presente ocorreria a transformação da 

sua qualidade de credora para devedora das obrigações quanto à manutenção do equilíbrio 

ecológico.  

Neste ponto há de se discordar do autor, pois a limitação prévia do lapso temporal a 

incidir o princípio da solidariedade intergeracional não é a mais adequada e justa. A aplicação 

e o alcance dos mandamentos dos princípios podem ser ampliados, tanto no seu aspecto 

material quanto cronológico. Outros fatores que irão interferir na definição do limite, mas por 

uma questão fática e não jurídica, ou seja, pela impossibilidade real de avaliar os efeitos das 

ações em longo prazo. Ainda assim, nestas situações continua incidindo o dever geral de 

cautela. Então se houver incerteza, o comando é para não se praticar o ato, como expressa o 

Princípio da Precaução. 
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Além disso, a projeção temporal de aplicação do princípio pode e deve variar de 

acordo com o caso concreto, a extensão dos danos ou gravidade do risco a que ficam sujeitas 

as gerações futuras e das respostas da ciência àquela situação. E, em menor grau, da situação 

econômica da geração presente.  

Por exemplo, a ciência pode não ter uma resposta consistente sobre a dimensão e a 

gravidade dos riscos de um determinado empreendimento, então, o exercício da solidariedade 

pode equivaler a não realizar tal empreendimento. Em outros casos é possível saber que os 

riscos ultrapassam várias gerações e a ciência e o estágio da tecnologia vão indicar quais os 

mecanismos que devem ser adotados para se afastar tais riscos ou mitigá-los, de forma que as 

gerações futuras não fiquem em situação de risco.  

Estas medidas devem ser aplicadas de imediato, impedindo que os riscos não sejam 

sequer gerados, ou ao menos minimizados. Assim, aplicar a incidência somente para a 

próxima geração significa flexibilizar estas medidas preventivas e precaucionais, pois a 

avaliação ficará restrita aos efeitos da ação para a geração futura seguinte. Além disso, a 

geração presente deve calcular as possibilidades de cumulação dos riscos gerados com outros 

já existentes, bem como com a situação da qualidade ambiental da área de incidência destes 

riscos, evitando um diagnóstico reduzido e superficial.  

As questões ambientais são cobertas de alta complexidade, devido às diversas 

variáveis que interferem na condição do meio ambiente. Diante disso, a incidência do 

princípio deve ser a maior possível, pois uma ação, se não for bem projetada, pode acarretar 

danos graves e irreversíveis. Isso quer dizer que a análise deve ser a partir da ação – ou até 

omissão – que se vá praticar. As suas características e, sobretudo, os seus efeitos, é que irão 

indicar qual a extensão do agir solidário. Como coloca Jonas (2006), o dever precisa ser 

proporcional ao poder. Então, quanto maior o poder de adentrar na esfera de interesses alheia,  

com a possibilidade de colocar em risco a própria existência de outrem, maior deve ser o 

dever de cuidado. Este é um aspecto da teoria de Jonas (2006) que pode e deve ser 

transportado para a esfera jurídica, caso contrário, o Direito estaria permitindo que ações ou 

omissões do presente lesionassem bem jurídicos de alta valia, como a vida e a dignidade 

humana.  

Se não houver este amplo horizonte de incidência normativa, ou melhor, se a norma 

não preserva a abertura temporal da sua aplicação, as gerações futuras correm o risco de 

assumirem encargos extremamente pesados, além de terem a satisfação das suas necessidades 
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e interesses prejudicados pela transferência dos efeitos negativos das gerações presentes. 

Assim, a ação solidária deve ser adequada ao ato que exige a sua incidência.  

E ser solidários com as gerações futuras, representará, muitas vezes, abster da 

realização de vontades próprias – de uma determinada geração ou grupo específico desta – ou 

buscar ações alternativas que permitam o equilíbrio do atendimento dos interesses das 

gerações presentes com os das gerações futuras. Exige, ainda, buscar métodos e instrumentos 

mais eficazes de gestão ambiental e impedir que o aumento populacional não represente uma 

ameaça para o futuro da própria humanidade.  

Não existem mecanismos de cobrança de uma geração a outra pelos danos que 

cometeu, mesmo porque é impossível exigir de um grupo de pessoas que faça alguma coisa 

sem que ele não exista. O lapso temporal irá impedir que ações reparatórias continuadas sejam 

feitas pela geração presente, que logo se tornarão gerações passadas. E, assim, o dever de 

reparação acabaria sendo repassado para as próximas gerações. Com isso não estaria havendo 

uma divisão equitativa dos “direitos” e deveres entre as gerações, como defende Weiss 

(1991). Por isso, a solidariedade deve ser exercida, ao máximo, no presente.  

No fundo, a proposta de Ramos Júnior (2012) acabaria tendo os efeitos de uma 

relação intrageracional, pois considerar a geração futura imediatamente posterior significa 

uma obrigação com uma única geração futura, cujos membros já nasceram. Seria, então, uma 

obrigação para com seus descendentes. Configuraria, desta forma, uma responsabilidade mais 

doméstica do que a proposta por Rawls (2008).  

Há como iniciar obrigações que se estendem para um período mais longo, 

transferindo de geração a geração. Os atos iniciais de uma reparação ou restauração, por 

exemplo. Mas eles precisam ser iniciados pelos seus causadores ou o mais breve possível e 

não deixar que as próximas gerações solucionem os problemas causados pelas gerações 

anteriores. Aceitar a proposta de Ramos Júnior (2012) sem considerar a possibilidade de uma 

obrigação de amplitude temporal mais ampla gera a possibilidade de uma geração repassar às 

seguintes gerações a obrigação de recuperar o meio ambiente.  

O passivo ambiental gerado nos últimos séculos já é por demais extenso, o que 

requer um dever de cautela mais rigoroso.  

Por outro lado, o avanço da tecnociência leva, cada vez mais, à produção de riscos de 

ampla projeção no tempo e incerteza (JONAS, 2006). Então, limitar previamente o campo de 

incidência do princípio da solidariedade intergeracional equivale a não dotá-lo da 
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normatividade compatível com os novos tempos. Além disso, a função prospectiva do Direito 

exige normas de conteúdo apropriado às suas finalidades. 

A relação é estabelecida entre a geração presente e a geração futura imediatamente 

posterior. A proposta deste autor consiste em atribuir os deveres de proteção dos interesses da 

geração futura imediatamente posterior. Baseia-se em um modelo relacional cíclico, em que a 

geração futura, ao se tornar presente, assume a obrigação de preservar e reparar o meio 

ambiente Nesta perspectiva, não há vínculos prolongados com o futuro. Por isso, esta opção 

pode levar à aniquilação do mandamento normativo do princípio da solidariedade 

intergeracional ou a sua substancial redução. Assim, podem-se operar injustiças entre as 

gerações, divididas em, basicamente, dois aspectos: 1) o enfraquecimento da proteção do 

futuro, resguardada pelo atual Direito, de modo a interferir no desempenho da função 

prospectiva; e 2) a possibilidade de determinadas gerações ficarem obrigadas a reparar danos 

ao meio ambiente que não deram causa, nem mesmo se beneficiaram com as ações que os 

provocaram. 

A geração presente poderá ficar obrigada a reparar ou remediar as situações às quais 

não deu causa, iniciadas pelas gerações passadas, mais próximas ou distantes. Por exemplo, 

uma determinada intervenção no meio ambiente que fique demonstrado que os efeitos serão 

percebidos ou concretizados na segunda, 3ª, ou 4ª geração seguinte. Então seria justo repassar 

às próximas gerações a obrigação de reparar os danos ou mitigar os impactos?  

Esta solução confronta com o pensamento de Weiss (1991), pois significa permitir 

preferências ou escolhas que agravem o ônus das gerações futuras, ainda que estas, como 

obrigadas, não tenham sofrido os efeitos negativos, nem tenham se beneficiado das ações das 

gerações passadas. Ou seja, as obrigações podem se tornar desproporcionais.  

Outro exemplo: as escolhas feitas por uma determinada geração poderiam acarretar a 

cumulatividade dos impactos ambientais, fazendo com que no futuro longínquo se concretize 

os danos. A solução apresentada por Ramos Júnior (2012) implica, por vezes, em transportar 

para as próximas gerações a obrigação de “consertarem” ou “ajustarem” os rumos da decisão 

tomada no passado. Em outras palavras, o encargo de solucionar um problema criado no 

passado é transferido para quem não lhe deu causa. Porém, não se defende aqui que as 

gerações presentes em nada estão obrigadas a “remediar” os erros cometidos no passado. A 

responsabilidade com o futuro é ampla, mas a incidência do princípio deve ocorrer de forma a 

evitar injustiças entre as gerações. 
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Sob o pretexto de que sua responsabilidade é limitada – e curta, em termos 

intergeracionais –, pode a geração presente, mesmo ciente dos efeitos negativos das suas 

ações, realizá-las por constatar a extensão temporal de sua ocorrência, transferindo às futuras 

gerações a obrigação que deveria ser sua: evitar, ao máximo, os efeitos negativos das 

intervenções na natureza. 

Qualquer geração, nos limites das suas possibilidades, deve agir de forma a evitar 

significativos impactos ambientais, esgotamento de recursos naturais, extinção de espécies e, 

em termos gerais, abalar a integridade do meio ambiente. O conteúdo normativo do princípio 

da solidariedade intergeracional requer uma interpretação extensiva, em todos os seus termos. 

Então, na sua dimensão temporal não pode haver limitações ou restrições pré-definidas. A 

avaliação das ações antrópicas deve ocorrer de forma completa e não parcial. A finalidade da 

proteção jurídica das gerações futuras consiste em garantir, ao máximo, que as suas 

necessidades e interesses não sejam prejudicados por ações realizadas no presente.  

As limitações que por ventura se apresentarem não devem advir de limitações 

teóricas, no âmbito da ciência jurídica. A tendência do sistema normativo contemporâneo é 

inversa à proposta de Ramos Júnior (2012): o que se percebe é uma abertura para o futuro, 

com a finalidade de resguardar condições de possibilidades e promover ações que voltem para 

o amparo da humanidade, além da proteção do meio ambiente per si e de todos os seres vivos 

que o compõem. 

Portanto, as limitações devem advir das outras ciências ou por questões naturais, que 

impeçam que as gerações presentes assumam, na integralidade, os encargos decorrentes das 

suas ações. Nem sempre será possível mitigar em níveis satisfatórios os impactos gerados no 

presente, nem mesmo deixar de produzi-los, considerando-se as necessidades atuais.  

Então, todas as gerações são obrigadas, de acordo com o princípio da solidariedade 

intergeracional ou o princípio da responsabilidade, tomando-se como referência a teoria de 

Hans Jonas, a evitar a produção de impactos ambientais que comprometam a continuidade da 

vida na Terra, e os interesses das gerações futuras, e recuperar o meio ambiente. Este aspecto 

positivo se revela também na solidariedade, isto é, o conteúdo normativo do princípio não se 

limita à atuação negativa, no sentido de não degradar, mas de atuar por meio de diversas 

formas adequadas e possíveis, com vistas ao alcance da finalidade eleita pelo sistema jurídico: 

a manutenção do equilíbrio ambiental e a proteção das gerações futuras.  
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A proposta de Ramos Júnior (2012) é demasiadamente limitativa com o dever de 

solidariedade em relação às gerações futuras, isto porque incorpora somente a geração 

seguinte, o que significa considerar para fins de tomada de decisão e exercício de dever de 

cautela somente o período que se estende aos próximos 18 anos. É um período ínfimo, 

considerando as ações e os efeitos da tecnociência da contemporaneidade. É mais restrita do 

que a proposta apresentada por Rawls (2008). Nesta, a proteção se estende um pouco mais, 

para incorporar mais uma geração. O que ainda é muito pouco, considerando-se, 

principalmente, os efeitos das ações atuais do ser humano, muitas vezes geradoras de riscos 

de alto potencial de periculosidade, incerteza e imprevisibilidade, além de longo alcance. As 

novas ações humanas se articulam em cadeia, cumulando os efeitos isolados e prolongando os 

riscos. 

Por outro lado, significa que as próximas gerações vão acabar ficando 

sobrecarregadas, pois arcarão com a obrigação de recuperar o meio ambiente por ações 

causadas pelas gerações passadas, além de ficarem em uma situação de desvantagem quanto à 

fruição dos seus próprios direitos de utilizarem dos recursos ambientais para a satisfação das 

suas necessidades e interesses. Em uma situação de intensa e/ou grave concretização de danos 

ambientais gerados no passado, as próximas gerações terão maiores dificuldades em gerir o 

patrimônio comum, equilibrando necessidades atuais com necessidades futuras. Ao final, um 

destes dois polos deverá ficar prejudicado. 

Ademais, como coloca Weiss (1992), com base nos critérios da justiça 

intergeracional, não há fundamento para se limitar os direitos das gerações futuras. O que 

deve ocorrer é uma divisão equânime em relação à fruição do patrimônio natural. 

Isso demonstra que a solução apresentada por Ramos Júnior (2012) é contraditória 

com sua posição de incidência da presunção de nascimento sobre as gerações futuras, de 

modo a respaldar a proteção jurídica dos seus direitos. Como a titularidade de direitos não se 

limita, como é possível restringir a relação intergeracional e, assim, os deveres correlatos aos 

direitos – se é que estes existem? É incongruente pensar desta forma. As limitações não 

devem ser de ordem normativa, mas circunstanciais, como aspectos fáticos, geográficos, 

científicos, tecnológicos, enfim, que levam à limitação da aplicação do princípio da 

solidariedade intergeracional a um horizonte temporal futuro.  

E, conforme o quadro que se apresentar, não significa que o dever em relação a uma 

posteridade longínqua será eliminado, pelo contrário, recairá a restrição do não agir, caso 
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permaneça o risco de grave lesão aos direitos – ou interesses, conforme a perspectiva que se 

adote quanto à titularidade de direitos. Nesse sentido convém enfatizar que a Constituição não 

prevê limitações deste dever (fundamental), portanto, não tem amparo jurídico qualquer 

tentativa de fazê-lo. As limitações que se incidem são reais e não fictícias, postas por uma 

ordem normativa. Elas decorrem da própria limitação humana e de seus instrumentos – 

ciência e tecnologia, por exemplo – de se obter um diagnóstico preciso sobre o futuro, 

principalmente em longo prazo.  

Finalizando quanto à definição dos dois polos da relação intergeracional, a proposta 

aqui apresentada é que o polo passivo seja representado tanto pelas gerações presentes quanto 

pela geração passada que se encontra no momento presente, ou seja, formada pelos membros 

ainda vivos; e o polo ativo representado pelas próximas gerações futuras, sem qualquer 

limitação normativa a priori. A limitação da incidência do princípio da solidariedade 

intergeracional dependerá de condições reais, apresentadas de acordo com cada caso concreto 

e não de condições abstratas, definidas previamente pelo Direito. Aliás, é este sentido que 

parece ser o que melhor se encaixa no dispositivo constitucional (art. 225, caput, da 

CRFB/88), a partir de uma interpretação literal e finalística da Constituição. 

A identificação do objeto desta relação não oferece maiores dificuldades. O seu 

objeto é específico: o meio ambiente ecologicamente equilibrado, na sua concepção ampla. 

Por esta visão ampla, significa que o objeto é composto por todos os elementos que integram 

o meio ambiente, como os bióticos e abióticos, mas também todas as dimensões do meio 

ambiente: natural, cultural e artificial. Estas dimensões se complementam e se articulam, 

conferindo uma nova conformação ao meio ambiente. Esta conformação é hoje a real, fruto da 

intensa interação que o ser humano estabeleceu com a natureza, que a colocou como seu 

artifício (OST, 1995).  

Os elementos artificiais e culturais produzidos pelo ser humano se misturam ao meio 

ambiente natural, de modo que não é possível mais lidar com eles de forma fragmentada, pois 

um interfere no outro. E esta nova conformação do meio ambiente, a partir da introdução de 

outras dimensões que a natural, é verificável em quase toda a extensão do Planeta. Assim, o 

objeto da relação intergeracional não pode ser visto de maneira restrita; a real conformação do 

meio ambiente precisa ser considerada quando do exercício da solidariedade.  

Cabe agora retomar os vínculos que dão origem e suporte à relação intergeracional, 

para então definir se, de fato, esta se enquadra numa definição jurídica de relação. 
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5.5.1  Relação jurídica intergeracional ou situação jurídica intergeracional? 

 

A concepção clássica de relação jurídica é aquela estabelecida entre um ou mais 

sujeitos a partir de um objeto. Os seus elementos são: sujeito ativo, sujeito passivo, objeto e o 

vínculo jurídico que os une. O formato mais comum consiste na relação formada pela conexão 

entre um direito e um dever.  O sujeito ativo é o titular de um direito e o sujeito passivo o 

titular do dever, estas duas categorias jurídicas representam o vínculo que os ligam. O objeto 

“é aquele sobre o qual repousam a ação ou omissão dos sujeitos; é o elemento motriz da 

relação” (NAVES, 2010a, p. 51). 

Por exemplo, em um contrato de locação, o sujeito ativo seria o locador; o passivo o 

locatário; o bem – móvel ou imóvel – o objeto; e o direito e o dever seria o vínculo que dá 

suporte à relação. 

Este formato de relação jurídica se refere a uma concepção personalista, pois parte 

do sujeito, ou melhor, da intersubjetividade (NAVES, 2010a). Como esta concepção não se 

adequa perfeitamente a todas as relações estabelecidas pelo ordenamento jurídico, outras 

concepções foram construídas, as quais, conforme Naves (2010b), podem ser denominadas de 

objetivistas ou normativistas, de acordo com o elemento de enfoque.  

No presente trabalho, optou-se por adotar a concepção que divide a relação jurídica 

lato sensu, em relação jurídica stricto sensu e situação jurídica. Esta concepção, advinda da 

teoria da situação jurídica, foi desenvolvida por Pietro Perlingieri e José de Oliveira Ascensão 

(NAVES, 2010b). A relação jurídica stricto sensu seria aquela desenhada pela concepção 

personalista, portanto, em que há a conexão entre um ou mais sujeitos. As situações jurídicas 

seriam aqueles casos em que um sujeito ou mais possuem uma ligação com um objeto. Esta 

situação pode vir a se relacionar com outras situações, hipótese em que formará uma relação 

jurídica stricto sensu. 

Assim a conceitua Naves:  

 

A situação jurídica subjetiva é efeito, pois consequência de um ato, e é categoria 

geral de avaliação do agir humano. Integram esse conceito geral o poder jurídico, o 

direito potestativo, a sujeição, o ônus, o interesse legítimo, o direito subjetivo e o 

dever jurídico. [...] Já a relação jurídica é relação entre situações subjetivas. Não há 

necessidade de dois sujeitos, mas de centro de interesses. (2010b, p. 30). 
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Desta forma, a situação jurídica corresponde a uma determinada posição jurídica ou a 

um centro de imputação conferido pelo Direito. “A situação subjetiva é uniposicional, 

apresentado somente um centro de imputação e, portanto, impossível de apresentar vínculo 

jurídico. Já a relação jurídica é pluriposicional, ou seja, apresenta vários centros de imputação 

em conexão funcional” (NAVES, 2010a, p. 57). 

Por exemplo, a relação estabelecida entre um sujeito e um bem jurídico a partir do 

direito de propriedade é uma situação jurídica. Este direito confere um poder de atuação ao 

proprietário que não se vincula, necessariamente, a outro sujeito. As prerrogativas quanto ao 

uso e fruição do bem nem sempre levarão o proprietário a se relacionar com terceiros. Assim, 

há uma situação jurídica, mas não uma relação propriamente dita. Porém, no exemplo acima, 

em que o proprietário firma um contrato de locação, aí sim se cria uma relação jurídica stricto 

sensu. 

Voltando ao objeto de investigação deste trabalho, cabe indagar: em qual destes 

formatos se enquadra as gerações futuras? Há uma relação jurídica ou uma situação jurídica?  

Como existe somente um centro de imputação, correspondente à imposição de um 

dever fundamental que se dirige às gerações futuras, não se concretiza uma relação jurídica 

propriamente dita, ou melhor, uma relação jurídica stricto sensu. Do art. 225, caput, da 

CRFB/88 é possível desenhar uma única situação jurídica, aquela que tem como base o dever 

fundamental de proteção do meio ambiente. Assim, a posição é unidirecional: o dever se 

dirige às gerações futuras – ainda não existentes –, mas não há um direito que se dirige às 

gerações presentes. 

A proteção jurídica dos interesses das gerações futuras quanto a um meio ambiente 

equilibrado não gera, juntamente com o dever fundamental, uma relação jurídica, isto porque 

o interesse não existe concretamente, é uma antecipação do Direito, de forma a viabilizar o 

direito fundamental. Se não houver a proteção no momento presente, pode ser que não seja 

possível efetivar o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado das gerações futuras, já 

que as ações de hoje podem acarretar impactos irreversíveis ou de difícil reparação. 

Portanto, a relação intergeracional que se desenhou no item anterior não se trata de 

uma relação jurídica, pois não se enquadra na definição jurídica. Trata-se, na realidade, de 

uma situação jurídica. E a análise e discussão da amplitude temporal do dever fundamental de 

proteção do meio ambiente se faz relevante para se definir exatamente qual é este dever e, 

assim, a forma da situação jurídica.  
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Mais uma vez se coloca a ressalva de que esta configuração se aplica somente às 

gerações futuras que ainda não existem, pois a que já existe forma uma relação jurídica com a 

geração presente e, às vezes, com a geração passada imediatamente anterior. O vínculo é 

representado pelo direito-dever destas gerações. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal a discussão do princípio da 

solidariedade intergeracional no Direito brasileiro, visando clarear a sua definição a partir dos 

elementos e fundamentos que o informam.  

O problema-chave que se colocou foi traçar um conteúdo normativo inicial do 

princípio e, para solucioná-lo, foram formuladas outras indagações, com foco mais específico, 

para, desta forma, ir construindo, pouco a pouco, uma proposta preliminar da compreensão e 

alcance do comando normativo. 

A partir da metodologia aplicada no desenvolvimento da pesquisa e dos marcos 

teóricos utilizados como suporte para a realização do trabalho, várias respostas e constatações 

puderam ser obtidas, conforme os objetivos inicialmente traçados. 

Primeiramente, foi apresentado o papel dos princípios no Direito da atualidade, 

correlacionando-o com a perspectiva pós-positivista da teoria jurídica. A evolução do 

positivismo para o pós-positivismo operou uma significativa transformação no Direito, entre 

elas, a elevação dos princípios ao status de norma jurídica, com a função de direcionar a 

criação e interpretação das normas jurídicas, além de refletir os valores sociais. O pós-

positivismo reatou a relação entre o Direito e a Ética, negada e extinta pelo positivismo, 

trazendo uma lógica não meramente pautada no campo da validade das normas, mas na 

legitimidade e eficácia e no atendimento da finalidade primordial do Direito; a justiça. 

Na Constituição brasileira de 1988, a solidariedade aparece como princípio 

fundamental ou estruturante, isto é, como um dos alicerces do ordenamento jurídico 

brasileiro, a ter reflexos em diversas normas jurídicas, de natureza constitucional ou 

infraconstitucional. Assim, a solidariedade, como atributo de uma sociedade humana, passa a 

ser objetivo principal do Direito brasileiro, o que significa que este valor deve orientar todas 

as relações e ações sociais, independente das suas condições e natureza. A solidariedade, 

como princípio estruturante, significa que a interpretação das normas deverá considerá-la, de 

forma que a aplicação do Direito se realize em consonância com a finalidade do princípio 

constitucional: o exercício da solidariedade. Portanto, em muitas normas, dos vários ramos 

jurídicos, a solidariedade incide dando uma conformação especial. 

A solidariedade é fortemente percebida no Direito Ambiental, pois a manutenção da 

qualidade do meio ambiente requer o exercício deste comando ético – agora jurídico –, de 
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forma que todos os seres humanos – e não humanos – possam usufruir do patrimônio 

ambiental e, assim, ter uma vida digna. A utilização egoística dos bens ambientais leva ao 

desrespeito com o próximo e, em termos extremos, à inviabilidade da existência humana e 

não humana.  

Diante disso, defendeu-se que a solidariedade se verifica na CRFB/88 não só como 

princípio constitucional estruturante ou fundamental, mas como princípio constitucional 

setorial do Direito Ambiental, subdividido em duas dimensões: intrageracional e 

intergeracional. Pela dimensão intrageracional, tem-se o dever de preservar e proteger o meio 

ambiente para os membros da geração presente e, acrescenta-se aqui, para os membros da 

geração passada que se localizam no momento presente.  

Na dimensão intergeracional da solidariedade, em termos ambientais, há a formação 

do princípio da solidariedade intergeracional, perceptível, de forma explícita, no caput do art. 

225 da CRFB/88. Ele representa a assunção de uma nova função do Direito, a prospectiva, 

que condiz com o papel de proteger e construir o futuro, como um projeto aberto em que cada 

ser humano tenha a oportunidade de viver com qualidade e de se desenvolver conforme as 

suas escolhas. 

O trabalho buscou demonstrar que este princípio surgiu inicialmente no plano 

internacional e, mais precisamente, com a 1ª Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente, realizada em Estocolmo, em 1972. Desde então, o princípio da solidariedade 

intergeracional esteve presente em diversos documentos normativos internacionais. A 

projeção da problemática ambiental levou à incorporação deste princípio no plano interno, 

pela previsão nos textos constitucionais. E assim ocorreu no Brasil, como em diversos outros 

países. Desta forma, ficou claro que o princípio da solidariedade intergeracional é um 

princípio do Direito Ambiental, existente desde o nascimento desta disciplina jurídica.  

Entretanto, constatou-se que no Brasil não há a produção de muitos trabalhos 

acadêmicos que tratem a matéria com maior profundidade. A doutrina, de um modo geral, tem 

feito uma definição superficial do princípio. A partir do trabalho de Silva (2008) e de Ramos 

Júnior (2012) também se percebe o princípio é aplicado de forma genérica, sem detalhamento 

dos efeitos práticos do seu comando normativo. Na realidade, percebe-se uma dificuldade de 

aplicação do princípio da solidariedade nos processos de tomada de decisão – judiciais ou 

administrativos –, sendo este fato uma das justificativas para a elaboração deste trabalho.  
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No plano teórico, as formulações de John Rawls (2008), Hans Jonas (2006), Edith 

Brown Weiss (1992) e François Ost (1995) ofereceram um valioso subsídio para a construção 

de uma definição parcial do princípio da solidariedade intergeracional. De um modo geral, 

estas teorias se complementam, com perspectivas éticas e jurídicas que se unem para 

fortalecer a missão de proteger o meio ambiente equilibrado para as gerações futuras – 

humanas e não humanas.  

Da Teoria da Justiça de John Rawls (2008) colheu-se o entendimento de que não há 

preferência entre as gerações, ou seja, a repartição dos ônus e benefícios em relação ao meio 

ambiente devem ser distribuídos de forma equitativa entre elas. Portanto, não há uma 

preferência em virtude da precedência temporal. Outra contribuição importante da teoria de 

John Rawls (2008) que se apontou foi a criação de um princípio de poupança, que se propôs 

aqui transportar para a temática ambiental, ou melhor, a poupança deve abranger não só os 

bens materiais, mas os bens ambientais, pois são essenciais para a existência da vida – 

humana e não humana.  

A concepção do tratamento igualitário entre as gerações e o princípio de poupança de 

John Rawls (2008), foram, de certa forma, assimilados por Edith Brown Weiss (1992). Os 

princípios da conservação de opções, conservação da qualidade ambiental e conservação de 

acesso aos recursos naturais demonstram a proximidade do Princípio da Equidade 

Intergeracional de Edith Brown Weiss (1992) com a Teoria da Justiça de John Rawls (2008). 

Outra interface que pôde ser feita, a partir da análise de cada marco teórico 

escolhido, refere-se à complementação mútua entre o princípio da responsabilidade de Hans 

Jonas (2006) e o Princípio da Equidade Intergeracional de Edith Brown Weiss (1992). A 

conjugação destas duas teorias representa a conexão entre o Direito e a Ética, relação muito 

necessária no âmbito da temática ambiental, pois para superar os problemas desta ordem é 

preciso ir além do campo da normatividade e da coerção que lhe é típica, atuando na formação 

de novos valores sociais. 

Também se colocou que o pensamento de François Ost (1995), no tocante à 

construção de uma relação dialética entre o homem e a natureza, tem vários pontos de 

conexão com as demais teorias e que a sua proposta é adequada, pois busca um caminho do 

meio para a solução da crise ambiental, que foge dos extremismos das várias posições 

defendidas nesta seara. 
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Assim, os marcos teóricos analisados não se excluem, pelo contrário, 

complementam-se, permitindo um melhor enfrentamento do problema e, consequentemente, 

uma proteção mais efetiva das gerações futuras. 

Os fundamentos para a previsão normativa da solidariedade intergeracional consiste 

em permitir a efetividade e a eficácia do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado dos próximos seres humanos e, em virtude do seu caráter 

instrumental, a todos os demais direitos fundamentais e, assim, garantir a dignidade humana 

futura. A justiça intergeracional é outro fundamento para se impor a solidariedade aos 

membros da geração presente. Esta justiça se baseia na ideia de justiça como equidade, isto é, 

em que todos devem ser tratados igualitariamente. No caso das gerações futuras, a igualdade 

consiste em não conceder preferências a uma determinada geração e proporcionar a repartição 

equânime dos bens ambientais. Esta repartição não se dá somente para os seres humanos, isto 

porque a natureza não pode ser vista como um patrimônio exclusivo da humanidade. Dessa 

forma, a solidariedade – ainda que em menor grau –, atinge todos os seres vivos, pois a 

essenciabilidade do meio ambiente é para todos. 

Estes dois fundamentos da previsão normativa da solidariedade intergeracional 

conduzem a interpretação e a aplicação do princípio, moldando a forma do exercício da 

solidariedade a ser exercida no caso concreto, de modo que a sua finalidade seja alcançada, ou 

seja, em busca da garantia da dignidade e da justiça intergeracional. 

O trabalho tambémapresentou que a solidariedade intergeracional compõe diversas 

concepções de desenvolvimento sustentável, e quanto mais abrangente for a sua definição, 

maior será a possibilidade de concretização da solidariedade em relação às gerações futuras. E 

defendeu que é preciso avançar no campo prático de aplicação do desenvolvimento 

sustentável, pois a partir das dificuldades que se apresentarem será possível adequar o 

conceito e definir diretrizes de implementação deste modelo de desenvolvimento. Além do 

mais, o estágio atual da crise ecológica demonstra a urgência em se adotar a sustentabilidade 

em qualquer ação – pública, privada, individual ou coletiva. 

No âmbito da definição dos elementos que compõem o princípio da solidariedade 

intergeracional, visando à formação de um conteúdo normativo inicial, o primeiro analisado 

foi a própria conceituação de gerações futuras. Para isso, foi utilizado o trabalho de Ramos 

Júnior (2012), que por sua vez, desenvolveu-se a partir de concepções multidisciplinares de 

“geração”, especialmente a sociológica e a antropológica, para ao final apresentar uma 
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definição jurídica de gerações futuras. Nessa perspectiva, a definição apresentada se refere 

somente a uma compreensão humana.  

A geração presente foi identificada a partir dos marcos cronológicos e das atividades 

de participação ativa na vida econômica e política e, assim, chegou-se à delimitação da 

geração presente pelos membros com 18 a 70 anos de idade, ressalvando que há vários outros 

marcos temporais que podem incidir excepcionalmente, fazendo com que alguns indivíduos 

saiam ou entrem de forma antecipada na geração presente.  

Assim, primeiramente definiu-se a geração presente, a partir de marcos temporais 

fixados no ordenamento jurídico brasileiro, para então chegar à definição de gerações 

passadas e gerações futuras. 

A geração futura imediatamente posterior à geração presente é formada, em regra, 

pelos indivíduos com 0 a 18 anos de idade. Assim como ocorre com a geração presente, 

podem incidir outros marcos temporais que levam à transposição antecipada de alguns dos 

seus membros para a geração presente. As gerações futuras seguintes correspondem àqueles 

seres humanos que ainda não nasceram. 

A geração passada imediatamente anterior à geração presente é formada, em regra, 

pelos indivíduos que possuem acima de 70 anos de idade e as gerações passadas anteriores 

representam aqueles membros que já faleceram.  

Foram apresentadas ressalvas quanto à fluidez e dinamicidade da definição jurídica 

de gerações, o que demonstra que não é um conceito rígido e fechado, mas que por outro lado 

se adequa com a realidade.  

Quanto à extensão do princípio da solidariedade intergeracional às gerações não 

humanas, houve um posicionamento favorável à essa possibilidade, a qual pode ser 

respaldada tanto pela perspectiva do antropocentrismo moderado ou alargado quanto pelo 

biocentrismo, também na sua vertente moderada. Todavia, os limites e a forma de exercício 

desta solidariedade serão diferenciados conforme a perspectiva que se adote. Entendeu-se, 

ainda, que a CRFB/88 permite uma interpretação a partir destas duas vertentes, embora a 

antropocêntrica moderada ou alargada se mostre de mais fácil fundamentação e justificação. 

Como segundo elemento, o trabalho procurou delinear a definição jurídica de 

solidariedade e demonstrar como ocorreu a sua introdução no campo jurídico, bem como 

estabelecer a sua diferenciação com a fraternidade, haja vista a confusão entre ambas, 

verificada na doutrina brasileira. Portanto, solidariedade e fraternidade não foram tomadas 
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como sinônimas, apesar de apresentarem sentidos bem próximos. A solidariedade foi 

normatizada como princípio, enquanto a fraternidade se mostra como um ideal e um valor 

jurídico, entretanto, sem força normativa. E mais, a solidariedade representa um discurso 

jurídico próprio, cuja racionalidade afeta o Direito contemporâneo. 

Em outro momento, o trabalho investigou e discutiu o formato da relação 

intergeracional, buscando identificar a natureza dos vínculos que interligam as gerações e a 

projeção temporal da solidariedade no campo jurídico. 

Assim, partiu-se inicialmente da identificação do dever fundamental de proteção do 

meio ambiente como o principal elemento a conectar a geração presente – e às vezes a 

geração passada localizada no presente – às gerações futuras.  Este dever nada mais é que o 

resultado do comando normativo do exercício da solidariedade para com as gerações futuras, 

no que diz respeito ao compartilhamento da qualidade do meio ambiente. Apresentou as 

características e natureza deste dever “fundamental”, demonstrando ser um dever genérico, 

que se desdobra em deveres específicos conforme as condições do caso concreto. Depois, 

discutiu a sua espécie, quando relacionado às gerações futuras, ou seja, se trata de um dever 

autônomo ou conexo com o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

A conclusão a que se chegou foi que não é possível afirmar a existência do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado às gerações futuras, considerando-

se a definição atual de “direito” como categoria jurídica, salvo no caso da geração futura 

existente no momento atual, ou seja, aquela formada pelos indivíduos com 0 a 18 anos de 

idade, aos quais se pode – e deve – reconhecer a titularidade do direito fundamental ao meio 

ambiente. Em contrapartida, reconheceu-se a proteção jurídica do interesse das gerações 

futuras ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de forma antecipada, dada a sua 

essencialidade para os seres vivos – humanos ou não humanos. Este interesse assume a 

natureza difusa, cuja indeterminabilidade passou a ser estendida na linha temporal, para 

contemplar os sujeitos ainda inexistentes. 

Porém, este interesse jurídico não configura o dever fundamental de proteção do 

meio ambiente como conexo. Portanto, conclui-se que tal dever possui a natureza de um dever 

autônomo. 

E, por fim, quanto aos limites de incidência do princípio da solidariedade 

intergeracional, este trabalho adotou o posicionamento de Jonas (2006), entendendo que assim 
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tanto no campo ético como jurídico, a extensão do dever de cautela e de proteção se equipara 

ao poder, isto é, o dever se dirige até a geração futura que poderá receber os efeitos negativos 

de uma determinada conduta. Com isso se afirma que não há uma limitação a priori, fixada 

pela norma jurídica, do alcance da solidariedade intergeracional. O caso concreto que irá 

definir qual será este limite. 

Diante disso, foi possível traçar o formato da relação intergeracional, a qual pode se 

diferenciar conforme cada situação. E, por fim, esclareceu-se que não há propriamente uma 

relação jurídica, mas uma situação jurídica, já que não há duas situações jurídicas em contato.  

Assim, acredita-se que a partir destas discussões foi possível avançar quanto à 

compreensão do princípio da solidariedade intergeracional, favorecendo a continuidade do 

debate jurídico, por meio de novos trabalhos acadêmicos, e a sua aplicabilidade de forma mais 

constante e adequada. 

Contudo, somente a partir do caso concreto, com todas as suas variáveis, se poderá 

construir uma compreensão completa e acabada do princípio e da exata delimitação da 

solidariedade a ser imposta. 
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