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ROL DE CATEGORIAS 

Constitucionalismo global: Conforme observa Canotilho, “o constitucionalismo 

global compreende a emergência de um Direito Internacional dos Direitos Humanos e 

a tendencial elevação da dignidade humana a pressuposto ineliminável de todos os 

constitucionalismos. [...] É como se o Direito Internacional fosse transformado em 

parâmetro de validade das próprias Constituições nacionais (cujas normas passam a 

ser consideradas nulas se violadoras das normas do jus cogens internacional.”1 

Crimes sistêmicos: Luigi Ferrajoli propõe ampliar a compreensão até então 

empregada para o vocábulo crime de forma a incluir agressões que, em sua grande 

maioria, não eram conhecidas em um passado recente. Desse entendimento resulta 

no que passou a chamar de Crimes sistêmicos.2 

Desenvolvimento sustentável: Nas palavras de Paulo Cruz e Natan Braga, o 

Desenvolvimento sustentável é estabelecido a partir de três objetivos: “[...] um 

econômico, como não poderia deixar de ser, já que é ele a própria sobrevivência da 

eficiência e do crescimento quantitativo; outro social-cultural que procura difundir uma 

limitação para a pobreza, como atuação repartidora dos ganhos, como um avanço 

democrático em busca da igualdade; e um terceiro que é propriamente o objetivo 

ecológico que consiste na preservação dos sistemas físicos e biológicos (recursos 

naturais lato sensu), os quais servem de suporte para a vida dos seres humanos.”3 

Desterritorializado: o termo Desterritorializado é empregado no sentido de “privato 

della sua specificità territoriale. [...] Il prodotto di un nuovo tipo di individuo, figlio del 

personal computer, del cellulare e del cibo preconfezionato, un individuo solitario 

espressione dell’odierna solitudine democratica e che si esprime attraverso varie 

forme di rigetto. Nel vuoto delle società d’oggi questi individui si aggregano come 

nuove tribù deterritorializzate attraverso il vasto sistema della società in rete, si 

interconnettono, si scambiano informazioni ma non comunicano mai; perché il gioco 

 
1 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed., Coimbra: Almedina, 1993. p. 
1217. 
2 FERRAJOLI, Luigi. Per una Costituzione della Terra: L’umanità al bivio. Milano: Feltrinelli. 2022. p. 
40. 
3 BRAGA, Natan Ben-Hur; CRUZ, Paulo Márcio. Democracia e Desenvolvimento Sustentável. Revista 
Filosofia do Direito e Intersubjetividade. Itajaí, v. 1, n. 2, 2009. p. 16-17. 



 

 

sottile della tecnologia sta sostituendo l’informazione alla comunicazione.”4 

Dignidade humana: na visão de Ingo Sarlet, a Dignidade humana refere-se à 

“qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor de respeito 

e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 

todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 

as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 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.”5  

Direito Transnacional: “the transnational law represents a hybrid of domestic and 

international law that has assumed increasing significance in our lives. Perhaps the 

best operational definition of transnational law, using computer age imagery, is: (1) law 

that is ‘downloaded’ from international to domestic law: for example, an international 

law concept that is domesticated or internalized into municipal law, such as the 

international human rights norm against disappearance, now recognized as domestic 

law in most municipal systems; (2) law that is ‘uploaded, then downloaded’: for 

example, a rule that originates in a domestic legal system, such as the guarantee of a 

free trial under the concept of due process of law in Western legal systems, which then 

becomes part of international law, as in the Universal Declaration of Human Rights and 

the International Covenant on Civil and Political Rights, and from there becomes 

internalized into nearly every legal system in the world; and (3) law that is borrowed or 

‘horizontally transplanted’ from one national system to another: for example, the 

‘unclean hands’ doctrine, which migrated from the British law of equity to many other 

legal systems.”6  

Estado: trata-se de “uma forma histórica de organização jurídica do poder dotada de 

qualidades, que a distinguem de outros “poderes” e “organizações de poder”. Quais 

 
4 DETERRITORIALIZZATO. In: TRECCANI. Roma: Istituto Della Enciclopedia Italiana Fondata da 
Giovanni Treccani. Disponível em: https://www.treccani.it/vocabolario/deterritorializzato_(Neologismi). 
Acesso em 15 maio 2022. 
5 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001. p. 60. 
6 KOH, Harold Hongju. Why Transnational Law Matters. In: Faculty Scholarship Series, Yale Law 
School Legal Scholarship Repository, Paper 1793, v. 1, n. 1, p. 745-753, 2006. p. 745-746. 



 

 

são essas qualidades? Em primeiro lugar a qualidade de poder soberano”.7 

Filosofia da tecnologia: ramo filosófico que toca em diversos elementos, dentre os 

quais se destacam as reflexões voltadas ao significado de “ser um humano” e “ser um 

humano melhor aos outros e ao mundo”. De tais pensamentos decorre a busca pelo 

sentido de habitar o mundo de forma tecnológica, e a constatação no que diz respeito 

à necessária reformulação de práticas destinadas à preservação de fatores, sem os 

quais os seres humanos – ao menos na configuração atual – não teriam condições de 

sobreviver.  

Fonte de energia: refere-se a toda substância, como o petróleo, carvão, urânio e 

biomassa, com a capacidade de produção de energia por meio de processos de 

transformação, como ocorre com a combustão e a fissão nuclear. Além dessas 

categorias, a denominação Fonte de energia também é atribuída às formas de 

energia, como a energia solar e a energia gravitacional, as quais podem estar 

associadas ou não ao movimento de corpos, que é denominada como energia 

cinética, aos fluidos, que resulta da energia das ondas e da energia hidráulica, bem 

como aos gases (ar), que movimentam os geradores de energia eólica. Outrossim, as 

formas de energia também estão associadas à temperatura das substâncias, quando 

derivam de fontes como a geotérmica.   

Fontes de energias primárias: igualmente identificadas como fundamentais, são 

aquelas que se originam dos processos naturais, ou seja, que estão disponíveis na 

natureza, como é o caso da energia gravitacional, dos ventos, sol e água, assim como 

as Fontes de energia fósseis, como o petróleo, gás natural, carvão mineral e vegetal, 

além do Urânio (U238).8  

Fontes de energias secundárias: surgem após as fontes primárias/fundamentais 

terem sido transformadas ou apresentarem mudanças na sua fórmula por intermédio 

da ação humana. Nesse estágio da cadeia energética encontram-se o óleo diesel, 

 
7 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. Ed. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 89. 
8 REIS, Lineu Belico. Matrizes Energéticas: conceitos e usos em gestão e planejamento. São Paulo: 
Ed Manole, 2011. p. 2. MOREIRA, José Roberto Simões; GRIMONI, José Aquiles Baesso; ROCHA, 
Marcelo Da Silva. Energia e panorama energético. In: MOREIRA, José Roberto Simões (org.). 
Energias renováveis, geração distribuída e eficiência energética. Rio de Janeiro: LCT, 2019. 
(paginação irregular). 



 

 

gasolina, gás hidrogênio, gás proveniente de carvão mineral e urânio enriquecido, que 

são pastilhas de combustível de reatores nucleares, além de outras fontes.9 

Fontes de energias renováveis: compreendem-se por fontes renováveis aquelas 

que não se esgotam, ou seja, que apresentam a capacidade de manter o ciclo natural 

de produção de forma contínua, como é o caso da energia das marés e geotérmica. 

Já as Fontes de energia não renováveis são aquelas que se esgotam ao longo do 

tempo. 

Força radiativa: refere-se à medida de aquecimento da atmosfera, a qual é expressa 

em watts por metro quadrado. 

Globalização: “globalização é um processo de efeitos colaterais adicionais que 

transcorre em várias dimensões e não designa exclusivamente a globalização 

econômica. Também é uma diversificação cultural para atender à nova necessidade 

de formas de vida transnacionais. A isso se acrescenta o fato de que, no terreno 

político, se verifica uma pluralização dos agentes: os Estados já não são os únicos a 

interagirem e a manterem relações diplomáticas, entra em cena uma pletora de 

agentes transnacionais, desde a Organização Mundial do Comércio, a OMC, até a 

Anistia Internacional. De certo modo, também se incluem as igrejas, que já começam 

a elevar a voz, a fim de participar do jogo social do poder.”10 

Matriz energética: é um vocábulo que engloba todos os tipos de Fontes de energia 

existentes, seja em âmbito nacional, regional ou internacional, que pode ser 

transformada, distribuída e consumida, para além dos fatores que envolvem a oferta 

e a demanda, quantidade e qualidade dos recursos utilizados.11 

 
9 GANEM, Roseli Senna et al. GANEM, Roseli Senna (org.). Políticas setoriais e meio ambiente.  
Série temas de interesse do Legislativo. n. 28. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015. 
374 p. ISBN 978-85-402-0262-7. Disponível em: 
https://play.google.com/books/reader?id=XRfhDwAAQBAJ&pg=GBS.PA134&hl=pt. Acesso em: 2 mar. 
2022. p. 133-134. MOREIRA, José Roberto Simões; GRIMONI, José Aquiles Baesso; ROCHA, Marcelo 
Da Silva. Energia e panorama energético. In: MOREIRA, José Roberto Simões (org.). Energias 
renováveis, geração distribuída e eficiência energética. Rio de Janeiro: LCT, 2019. (paginação 
irregular). 
10 BECK, Ulrich. Liberdade ou capitalismo: Ulrich Beck conversa com Johannes Willms. São Paulo: 
Unesp, 2003. p. 59. 
11 GOLDEMBERG, José. Energia e Desenvolvimento Sustentável. Col. Sustentabilidade, v. 4. São 
Paulo: Ed. Edgar Blucher, 2010. p. 25. 



 

 

Paradigma: conjunto de realizações científicas com caráter universalmente 

reconhecido e com a capacidade de fornecer problemáticas e soluções modelares 

para um conjunto de indivíduos praticantes de uma ciência12. O vocábulo Paradigma 

também é compreendido como uma manifestação capaz de estabelecer relações 

primordiais que resultam em axiomas, determinam conceitos e comandam discursos 

e teorias13. 

Segurança energética: é compreendida na perspectiva dos padrões e medidas de 

proteção que possam ser aplicados sobre a temática da energia, como o apanhado 

sistemático que envolve os processos de geração, armazenamento e distribuição, os 

quais estão atrelados aos fatores econômicos, políticos, ambientais e, sobretudo, 

sociais. 

Soberania: o termo Soberania surgiu como característica elementar do Estado 

moderno, ou melhor, enquanto o poder supremo deste, materializando-se a partir do 

momento em que a instabilidade política evidenciou a necessidade de se repensar o 

exercício do poder político14. Nesse sentido, a Soberania “constitui, é constitutiva e 

constituída” pela compreensão de Estado Nação própria da modernidade15. 

Outrossim, Soberania refere-se a um conceito político, tanto quanto jurídico, a partir 

do qual se adensam as aporias e problemáticas que resultam do prisma juspositivista 

do Estado e do Direito16.  

Soft law: “is indeed an expression of the sources of international law following reality. 

That reality in its turn includes fast changes, the need for prompt reaction vis á vis 

issues of global concern, proliferation and diversification of international subjects, 

globalization, interdependence and the fragmentation of international law where IEL 

[International Environmental Law] has emanated. […].”17 Já Valério Mazzuoli afirma 

 
12 KUHN, Thomas Samuel. A estrutura das revoluções científicas. Tradução Beatriz Vianna Boeira 
e Nelson Boeira. 10. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. p. 13. 
13 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez/Unesco, 
2001. p. 26. 
14 ARGUELHES, Diego Werneck. Soberania. In: BARRETO, Vicente de Paulo (org.). Dicionário de 
filosofia do Direito. São Leopoldo: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 764. 
15 MORAIS, José Luis Bolzan de. As crises do Estado e da Constituição e a transformação espacial 
dos direitos humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 25. 
16 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. 
Tradução: Carlo Coccioli, Márcio Lauria Filho; Revisão da tradução: Karina Janini. São Paulo: Martins 
Fintes, 2002, p. 01. 
17 CASTAÑEDA, Fabián Augusto Cárdenas. A Call for Rethinking the Sources of International Law: Soft 



 

 

“que na sua moderna acepção [a soft law] compreende todas aquelas regras cujo valor 

normativo é menos constringente que o das normas jurídicas tradicionais, seja porque 

os instrumentos que as abrigam não detêm o status de ‘normas jurídicas’, seja porque 

os seus dispositivos, ainda que insertos no quadro de instrumentos vinculantes, não 

criam obrigações de direito positivo aos Estados, ou não criam senão obrigações 

pouco constringentes”.18  

Sustentabilidade: “Na raiz de ‘sustentabilidade’ e de ‘sustentar’ está a palavra latina 

sustentare com [...] dois sentidos: um passivo e outro ativo. O passivo diz que 

‘sustentar’ significa equilibrar-se, manter-se, conservar-se sempre à mesma altura, 

conservar-se sempre bem. Neste sentido ‘sustentabilidade’ é, em termos ecológicos, 

tudo o que a Terra faz para que um ecossistema não decaia e se arruíne. Esta 

diligência implica que a Terra e os biomas tenham condições não apenas para 

conservar-se assim como são, mas também que possam prosperar, fortalecer-se e 

coevoluir. O sentido ativo enfatiza a ação feita de fora para conservar, manter, 

proteger, nutrir, alimentar, fazer prosperar, subsistir, viver. No dialeto ecológico isto 

significa: sustentabilidade representa os procedimentos que tomamos para permitir 

que a Terra e seus biomas se mantenham vivos, protegidos, alimentados de nutrientes 

a ponto de estarem sempre bem conservados e à altura dos riscos que possam 

advir.”19  

Tecnologia: concorda-se com Álvaro Pinto quanto à impossibilidade de haver um 

conceito único e estático para a tecnologia, diante da sua multiplicidade e constante 

transformação. O autor observa que por meio de um “significado etimológico, a 

“Tecnologia” tem de ser a teoria, a ciência, o estudo, a discussão da técnica, 

abrangidas nesta última noção as artes, as habilidades do fazer, as profissões e, 

generalizadamente os modos de produzir alguma coisa. Este é necessariamente o 

sentido primordial, cuja a interpretação nos abrirá a compreensão dos demais. A 

 
Law and the Other Side of the Coin. In: Anuário Mexicano de Derecho Internacional Universidad 
Autonoma de Mexico. Mexico, v. 8, p. 355-403, 2013. Disponível em: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v13/v13a8.pdf. Acesso em 12 jan. 2022. p. 375. 
18 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9. ed. rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 184. 
19 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012. p. 31-32. 



 

 

“Tecnologia” aparece aqui como o valor fundamental e exato de logos da técnica.”20 

Tecnossociedade: “a tecnossociedade do século XXI corresponde a uma vivência 

em que as relações com o outro passam necessariamente pelo computador e pela 

rede, ocorrendo uma transformação nas mediações sociais que leva a uma 

reorganização de nossa vida.”21 

Transnacionalidade: “refere-se ao transnacional no sentido proposto por Teubner, 

que aponta para ordens normativas privadas ou quase públicas que surgem e se 

desenvolvem no plano global independentemente tanto do Estado e de suas fronteiras 

quanto de ordens construídas com base em Estados, ou seja, supranacionais e 

internacionais.”22  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
20 PINTO, Álvaro Vieira. O conceito de tecnologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005. p. 219. 
21 LACERDA, Naziozênio Antonio. Linguagem e cognição: categorização e significado das 
concepções de educadores sobre tecnologia digital. 2012. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada) – 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte, 2012. Disponível em: 
http://poslin.letras.ufmg.br/defesas/1385D.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 58. 
22 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins, 2009. p. 84. 
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RESUMO 
 
A presente Tese de Doutorado está inserida na linha de pesquisa Estado, 

Transnacionalidade e Sustentabilidade, no âmbito da área de concentração 

Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito do curso de Doutorado 

em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí, assim como em conformidade 

com as linhas de pesquisa e áreas de concentração da Università degli Studi di 

Perugia. O estudo volta-se à Soft law enquanto instrumento jurídico transnacional 

aplicável à construção de uma Matriz Energética sustentável à presente e futuras 

gerações. Nesse sentido, parte-se da compreensão da Sustentabilidade como 

princípio jurídico e novo Paradigma do direito na pós-modernidade, para além de 

mecanismo dirigente das estruturas de Direito Transnacional voltadas à construção 

de uma Matriz Energética com condições de satisfazer às necessidades da sociedade 

global – cada vez mais tecnológica e dependente de energia –, sem comprometer o 

ecossistema planetário. O Paradigma da Sustentabilidade tem importância à presente 

Tese por ser um fenômeno em constante aperfeiçoamento e expansão que, se 

aplicada à construção da nova Matriz Energética, pode conduzir processos contínuos 

de melhoramento. Nota-se que as crises do setor energético ganharam maior 

expressão nos últimos anos com a divulgação de relatórios que evidenciaram o dano 

ambiental decorrente dos processos de geração, conservação, distribuição e 

utilização da energia. No que se refere à Segurança energética, foi posta em destaque 

no cenário global, especialmente europeu, por fatores como a Guerra Russo-

Ucraniana e a consequente ausência de garantias quanto ao abastecimento 

energético de Estados que dependem do mercado internacional de energia. Entende-

se necessário refletir sobre as formulações de um diritto vivente voltado à temática, 

que seja mais flexível e permeável aos distintos espaços globais. Em tal senso, 

defende-se que, na atualidade, o melhor instrumento jurídico-normativo para a 

construção da Matriz energética sustentável reside no âmbito do Direito Transnacional 

e refere-se à Soft law. Quanto à metodologia aplicada nesta Tese, registra-se que o 

relatório dos resultados é composto na base lógica indutiva.  

Palavras-chave: Sustentabilidade; Direito Transnacional; Civilização Tecnológica; 

Matriz Energética Global; Soft Law. 
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ABSTRACT 
 
This Doctoral Thesis is part of the research line State, Transnationality and 

Sustainability, within the area of concentration Constitutionalism, Transnationality and 

Law Production of the Doctoral course in Legal Science at the University of Vale do 

Itajaí, as well as in accordance with the same lines of research and areas of 

concentration at the Università degli Studi di Perugia. The study turns to Soft law as a 

transnational legal instrument applicable to the construction of a sustainable energy 

matrix for present and future generations. In this sense, it starts from the understanding 

of sustainability as a legal principle and a new paradigm of law in post-modernity, in 

addition to the driving mechanism of the structures of Transnational Law aimed at 

building an energy matrix capable of satisfying the needs of global society – 

increasingly technological and energy dependent – without compromising the 

planetary ecosystem. The sustainability paradigm is important to this Thesis as it is a 

phenomenon in constant improvement and expansion that, if applied to the 

construction of a new energy matrix, can lead to continuous improvement processes. 

It is noted that the crises in the energy sector have gained greater expression in recent 

years with the disclosure of reports that showed the environmental damage resulting 

from the processes of generation, conservation, distribution and use of energy. With 

regard to energy security, it was highlighted in the global scenario, especially in 

Europe, due to factors such as the Russo-Ukrainian War and the consequent lack of 

guarantees regarding the energy supply of States that depend on the international 

energy market. It is understood that it is necessary to reflect on the formulations of a 

diritto vivente focused on the theme, which is more flexible and permeable to different 

global spaces. In this sense, it is argued that, at present, the best legal-normative 

instrument for the construction of a sustainable energy matrix lies within the scope of 

Transnational Law and refers to Soft law. As for the methodology applied in this Thesis, 

it is noted that the results report is composed on the inductive logic base. 

Keywords: Sustainability; Transnational Law; Technological Civilization; Global 
Energy Matrix; Soft Law.  
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RIASSUNTO 
 
Questa tesi di dottorato fa parte della linea di ricerca Stato, Transnazionalità e 

Sostenibilità, nell'area di Concentrazione Costituzionalismo, Transnazionalità e 

Produzione del diritto del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche presso l'Università 

di Vale do Itajaí, nonché in conformità con le linee di ricerca e aree di concentrazione 

dell'Università degli Studi di Perugia. Lo studio si rivolge al Soft law come strumento 

giuridico transnazionale applicabile alla costruzione di una matrice energetica 

sostenibile per le generazioni presenti e future. In tal senso, parte dalla comprensione 

della sostenibilità come principio giuridico e nuovo Paradigma del diritto nella 

postmodernità, oltre al meccanismo trainante delle strutture del Diritto Transnazionale 

volto a costruire una matrice energetica in grado di soddisfare i bisogni di società 

globale – sempre più tecnologica ed energetica dipendente – senza compromettere 

l'ecosistema planetario. Il Paradigma della sostenibilità è importante per questa tesi in 

quanto è un fenomeno in costante miglioramento ed espansione che, se applicato alla 

costruzione di una nuova matrice energetica, può portare a processi di miglioramento 

continuo. Si segnala che le crisi del settore energetico hanno trovato maggiore 

espressione negli ultimi anni con la divulgazione di segnalazioni che hanno evidenziato 

i danni ambientali derivanti dai processi di generazione, conservazione, distribuzione 

e utilizzo dell'energia. Per quanto riguarda la sicurezza energetica, essa si è 

evidenziata nello scenario globale, soprattutto in Europa, a causa di fattori quali la 

guerra russo-ucraina e la conseguente mancanza di garanzie sull'approvvigionamento 

energetico degli Stati che dipendono dal mercato energetico internazionale. Resta 

inteso che occorre riflettere sulle formulazioni di un diritto vivente incentrato sul tema, 

più flessibile e permeabile ai diversi spazi globali. In tal senso, si sostiene che, allo 

stato attuale, il miglior strumento giuridico-normativo per la costruzione di una matrice 

energetica sostenibile rientri nell'ambito del Diritto Transnazionale e faccia riferimento 

al Soft law. Per quanto riguarda la metodologia applicata in questa Tesi, si segnala che 

la relazione dei risultati è composta su base logica induttiva. 

Parole chiave: Sostenibilità; Diritto Transnazionale; Civiltà Tecnologica; Matrice 

Energetica Globale; Soft Law. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta tese tem como objeto o estudo da Sustentabilidade enquanto 

Paradigma do direito na pós-modernidade e princípio jurídico edificante das estruturas 

normativas do Direito Transnacional, como é o caso da Soft law, que pode voltar-se à 

transição da Matriz energética global. A temática é desenvolvida na Linha de Pesquisa 

Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade, dentro da Área de Concentração 

Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito, do programa de Pós-

graduação stricto sensu em ciência jurídica da Universidade do Vale do Itajaí. 

O objetivo institucional é a obtenção do título de doutor pelo curso de 

doutorado em ciência jurídica da Universidade do Vale do Itajaí, no Brasil, em regime 

de dupla titulação com a Università degli Studi di Perugia, na Itália. 

Como objetivo geral, a pesquisa se propõe a defender que a Soft law, 

compreendida como uma das expressões do Direito Transnacional, tem mais 

condições de conduzir à construção da Matriz energética sustentável. 

Para atingir tal objetivo geral, os objetivos específicos consistem em:  

a) Analisar as reflexões contemporâneas voltadas à Sustentabilidade, 

Direito e Estado na Pós-modernidade e, por conseguinte, demonstrar a projeção da 

Sustentabilidade ao patamar de Paradigma do direito na pós-modernidade, bem como 

princípio jurídico formulado nos cenários globalizantes e transitivos da Soberania 

estatal; 

b) Estudar a arquitetura do mundo transnacionalizado, no qual a 

Sustentabilidade, enquanto Paradigma do direito na pós-modernidade, pode perfilar o 

arquétipo do Direito Transnacional;  

c) Refletir acerca das formulações tecnológicas utilizadas na atualidade, 

que dependem de energia para o seu funcionamento e tornaram-se indispensáveis à 

continuidade da vida humana (ao menos nas formulações conhecidas na atualidade);  

d) Especificar quais são as fontes energéticas mais utilizadas e os seus 

danos ao ecossistema global; 
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e) Estudar as problemáticas que resultam da atual Matriz energética global, 

a qual tem se revelado ineficiente e com elevado dano às dimensões econômica, 

social e ambiental da Sustentabilidade; 

f) Apresentar os panoramas sobre os quais recaem a emergência de uma 

Matriz energética sustentável; 

g) Demonstrar as problemáticas dos sistemas regulatórios clássicos e os 

elementos constituintes da Soft law; 

h) Defender a Soft law enquanto manifestação do Direito Transnacional 

voltado à Matriz energética sustentável. 

Inspirado em tais inquietações, o problema e a preocupação científica, que 

de início se apresentam neste trabalho, consubstanciam-se na seguinte indagação:  

De que forma a estrutura jurídica-normativa transnacional, que tem a 

Sustentabilidade enquanto novo Paradigma para o Direito na Pós-modernidade e 

princípio jurídico edificante, poderá conduzir o processo de implementação de uma 

Matriz energética sustentável? 

Diante de tal problema foi elaborada a seguinte hipótese:  

A Soft law, enquanto uma das formulações do Direito Transnacional, 

caracterizada pela porosidade, flexibilidade e flutuação jurídico-normativa, para além 

de manifestar-se como um diritto vivente – diante do mundo em progressiva 

Globalização –, é capaz de conduzir o Direito ao firmamento do Paradigma da 

Sustentabilidade a ser aplicada à emergência de uma Matriz energética com menos 

impacto ao meio ambiente, à sociedade e à economia, além de conferir mais 

Segurança energética global. 

Após identificada a hipótese e buscando responder ao problema proposto, 

expõem-se que o imperativo categórico que está situado na gênese do princípio da 

Sustentabilidade ou de uma evolução sustentável decorre da necessária eliminação 

de condutas que degradam o meio ambiente, intensificam o processo das mudanças 

climáticas e desconsideram as responsabilidades dos seres humanos para com o 
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meio ambiente e às futuras gerações. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de uma Matriz energética sustentável 

requer que o Direito Transnacional, por meio do pluralismo normativo, dispunha de 

mecanismos para equalizar – ou o mais próximo disso que se possa chegar – as 

demandas envolvendo interesses dos agentes transnacionais que disputam pela 

Soberania sobre os recursos naturais; políticas internacionais relacionadas à 

Segurança energética; e, sobretudo, a necessária mitigação dos danos ao 

ecossistema global que resultam da geração, armazenamento, distribuição e 

utilização da energia. 

A complexidade percebida no trânsito normativo, que se origina nos 

processos de acolhimento, conjugação e posicionamento das normas e interpretações 

advindas do Direito Transnacional, torna evidente a necessidade de pesquisas, como 

é caso do presente estudo, que revisitem as bases das construções jus-teóricas e 

apontem os elementos que deixaram de responder, de forma efetiva, às necessidades 

da sociedade global e dos ecossistemas essenciais.   

Considera-se que a Matriz energética sustentável poderá ser instalada por 

meio de um Direito transnacional enquanto mecanismo regulador, orientador, 

interpretativo, mais ad hoc do que piramidal e que não evidencie a cisão clássica 

existente entre os pressupostos normativos com caráter de hard e Soft Law.  

O processo de transição da Matriz energética global está intrinsicamente 

relacionado à Segurança energética dos Estados, a qual constitui-se como um fator 

que tem ganhado novos contornos diante dos recentes conflitos políticos e bélicos 

estabelecidos entre a Rússia e a Ucrânia e que incidem no fornecimento de energia a 

outras nações. Nesse sentido, a importância da presente pesquisa também é 

evidenciada ante a necessidade de estudos voltados aos instrumentos jurídico-

normativos transnacionais relacionados à Segurança energética global.  

Temas globais são capazes de gerar problemas e desafios em ampliada 

escala de complexidade. Nas questões voltadas à nova Matriz energética global, que 

já possuem natureza transnacional, os interesses, que são difusos, giram em 
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perspectivas cosmopolitas, pois estão relacionados aos sujeitos presentes e às 

futuras gerações. Sendo assim, faz-se necessário o desenvolvimento de estudos 

voltados às complexidades do mundo em que se vive. 

Acompanhado da relevância, o tema é substancial para a ciência do Direito, 

atribuindo viabilidade à pesquisa, pois é urgente o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de sistemáticas jurídicas voltadas à construção de uma Matriz 

energética que seja sustentável e que atenda as necessidades da presente e das 

futuras gerações. 

Acrescenta-se, ainda, o fato de o tema escolhido não ser muito explorado, 

sobretudo no sentido de interconectar o prisma da Sustentabilidade, Direito 

Transnacional, sociedade tecnológica e a emergência de uma Matriz energética 

sustentável, que seja capaz de satisfazer as necessidades de uma coletividade 

humana altamente dependente de energia. 

Identificados os pontos de partida da pesquisa, passa-se à apresentação 

da estrutura da tese, que é dividida em três partes e composta por oito capítulos.  

A primeira parte, sob o título “Sustentabilidade, Direito Transnacional e 

civilização tecnológica: cenários para a implementação da Matriz energética 

sustentável”, contempla três capítulos, conforme indicados abaixo: 

No primeiro capítulo, intitulado “Sustentabilidade, Direito e Estado na pós-

modernidade”, serão demonstrados os cenários no qual é formulada a 

Sustentabilidade e a sua projeção ao nível de Paradigma do direito na pós-

modernidade, bem como princípio jurídico formulado nos cenários globalizantes e 

transitivos da Soberania estatal.  

Ao tratar das “Configurações da Transnacionalidade e do Direito 

transnacional”, o segundo capítulo estudará a arquitetura do mundo 

transnacionalizado, no qual a Sustentabilidade, enquanto Paradigma do direito na 

pós-modernidade e princípio jurídico, perfila o arquétipo do Direito Transnacional. 

No terceiro capítulo, intitulado “Civilização tecnológica e a dependência 
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energética”, serão demonstrados os elementos constitutivos da Tecnologia e a sua 

importância à continuidade da vida humana (ao menos nas formulações conhecidas 

na atualidade). Neste capítulo, também será analisada a necessidade de energia para 

a utilização dos mecanismos tecnológicos. 

A segunda parte da tese, intitulada “Desenvolvimento da Matriz energética 

sustentável”, é composta pelo quarto, quinto e sexto capítulos, sendo eles: 

O quarto capítulo, denominado “Mecanismos para a geração de energia e 

as matrizes energéticas brasileira e italiana”, terá como objetivo especificar quais são 

as fontes energéticas mais utilizadas na contemporaneidade, os seus danos ao 

ecossistema global, assim como a composição e as principais características das 

matrizes energéticas brasileira e italiana.   

O quinto capítulo, intitulado “Crítica à Matriz energética contemporânea”, 

buscará estudar as problemáticas que resultam da atual Matriz energética global e os 

seus efeitos sobre as dimensões da Sustentabilidade.  

O sexto capítulo, sob o título “A emergência de uma Matriz energética 

sustentável”, analisará os panoramas voltados à construção da nova Matriz energética 

global. 

A terceira parte, por sua vez, é intitulada “Sustentabilidade, Tecnologia e o 

fenômeno jurídico transnacional da Soft law aplicável à Matriz energética sustentável”. 

Esta parte é formada pelos dois últimos capítulos, conforme referido nas linhas abaixo: 

O sétimo capítulo, intitulado “Espaços jurídicos dialogais e a emergência 

da Soft law”, demonstrará algumas das problemáticas dos sistemas regulatórios 

clássicos, assim como serão apontados elementos dialogais do Direito transnacional 

e as características do fenômeno da Soft law. 

O oitavo e último capítulo, intitulado “A Soft law enquanto manifestação do 

Direito Transnacional voltado à Matriz energética sustentável”, defenderá que a Soft 

law, situada no eixo do Direito Transnacional, demonstra mais condições para, além 

de responder às emergentes necessidades regulatórias do mundo contemporâneo e 
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construir propósitos compartilhados, atuar na elaboração dos pressupostos jurídico-

normativos voltados ao setor energético.  

O Método23 a ser utilizado na fase de Investigação24 será o Indutivo25; na 

fase de Tratamento dos Dados será o Cartesiano26, e o Relatório da Pesquisa é 

composto na base lógica Indutiva. As técnicas de Investigação serão a técnica do 

referente27, da categoria28, dos conceitos operacionais29, da pesquisa bibliográfica30 e 

do fichamento31, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí e 

da Università Degli Studi di Perugia. 

Complementando as fontes de pesquisa, haverá a consulta a textos de 

tratados, convenções, protocolos e outros instrumentos internacionais, publicações 

oficiais de organizações internacionais ligadas ao tema, além de reuniões com a 

Doutora Costanza Strinati, analista sênior na Climate Polity Initiative (CPI), com 

atuação no Global Landscape of Climate Finance32, situado no escritório da CPI em 

 
23 “Método: é a base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica, ou seja, Método é a forma lógico- 
comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, tratar os dados colhidos e relatar os 
resultados”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 
14.ed.rev.atual. e amp. Florianópolis: EMais, 2018. p. 94. 
24 “Investigação: é o momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do 
Referente estabelecido [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 
p. 91. 
25 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção 
ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 
95. 
26 Sobre as quatro regras máximas do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja-se 
LEITE, Eduardo de Oliveira. A monografia jurídica. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 
22-26.  
27 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa”. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 62. 
28 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia”. PASOLD, Cesar 
Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 31.  
29 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 
para os efeitos das ideias que expomos[...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: 
Teoria e Prática. p. 43. 
30 Técnica de investigação “[...] em livros, em Repertórios Jurisprudenciais e em coletâneas legais [...]”. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 112. 
31 “[...] é atividade da Ciência porque o Fichamento, como Técnica, deve ser acionado num contexto 
em que o seu utilizador tenha um Referente claramente explicitado antes de iniciar a operação [...]”. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 133. 
32 Antes atuar na CPI, Costanza Strinati trabalhou na Agência Internacional de Energia Renovável 
(IRENA), onde liderou o trabalho analítico sobre energia renovável, financiamento de transição 
energética e a avaliação das promessas de energia renovável NDC sob o Acordo de Paris. Costanza 
Strinati também trabalhou na Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 
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Londres. As reuniões tiveram como objetivo a análise de dados relacionados ao 

cenário energético global. 

As Categorias principais que compõe a presente Tete estão grafadas com 

a letra inicial em maiúscula, seus conceitos operacionais são apresentados no Rol de 

Categorias constante no início deste estudo. 

Esta Tese foi realizada com o apoio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil (CNPq) – Processo n. 

406626/2021-9 e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

– Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 

Os propósitos a que este trabalho se dedica não permitem, como é 

compreensível, aprofundar em detalhe o Paradigma filosófico das temáticas 

analisadas; desta forma, comunica-se, desde logo, que os filósofos e os elementos 

filosóficos serão abordados no sentido de indicar alguns dos fatos e fatores 

estruturantes das temáticas para as quais o estudo está voltado. Salienta-se que, no 

âmbito da presente tese, não cabe dizer o que é o direito ou desconstruir os seus 

elementos fundamentais, mas oferecer pontos de reflexão por meio dos quais se 

acredita ser possível o desenvolvimento de novas configurações jurídico-normativas 

à construção da Matriz energética sustentável à presente e futuras gerações – tendo 

a Sustentabilidade como vetor principiológico e Paradigma orientador, bem como a 

Soft law como mecanismo promotor.  

 
(UNIDO) em Viena, apoiando a preparação e implementação de projetos de energia renovável. 
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PARTE I 
SUSTENTABILIDADE, DIREITO TRANSNACIONAL E CIVILIZAÇÃO 

TECNOLÓGICA: CENÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ 
ENERGÉTICA SUSTENTÁVEL 

 

A Sustentabilidade, por meio das suas configurações multissituadas e 

multidimensionais será o fio condutor das reflexões formuladas nesta Tese. Nesse 

sentido, a Sustentabilidade paradigmática será disposta enquanto fenômeno com 

capacidades para fomentar experiências de proximidade, cuidado e alteridade, cujos 

efeitos repercutem na dimensão da vida social e buscam afastar comportamentos 

silentes diante de agressões ao meio ambiente e desigualdades sociais, as quais têm 

sido percebidas, por grande parte da população global, como critérios normais de 

sociabilidade. 

A primeira parte desta Tese, composta por três capítulos, irá refletir acerca 

da Sustentabilidade, enquanto pressuposto ético, dinâmico e em constante 

transformação, bem como das suas capacidades para a estruturação de modos de 

governança capazes de projetar o interesse geral como vetor operacional. Tal 

prerrogativa opera enquanto estrutura basilar à construção de dispositivos jurídico-

normativos transnacionais voltados ao desenvolvimento de uma Matriz energética 

sustentável às gerações presentes e futuras.  
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CAPÍTULO 1: SUSTENTABILIDADE, DIREITO E ESTADO NA PÓS-
MODERNIDADE 

 

O presente capítulo estará voltado à análise dos elementos responsáveis 

pela projeção do fenômeno da Sustentabilidade enquanto Paradigma do direito na 

pós-modernidade e princípio jurídico. Ainda, aos fatores relacionados ao processo de 

transição das Soberanias estatais e as novas configurações do Estado-nação 

Dessa forma, serão observadas as formulações teorética e prática dos 

espaços globalizados, as quais fomentam, a cada dia mais, a superação do mosaico 

de Soberanias estatais e o desenvolvimento de relações dialogais entre os seres 

humanos situados em diferentes partes do globo.   

 

1.1 O theatrum mundi no qual se desenvolve a Sustentabilidade 

A Sustentabilidade pode ser compreendida como um processo através do 

qual se tenta construir meios para que a sociedade global, bem como os elementos 

que compõe o ecossistema planetário, sejam capazes de se perpetuar no tempo. 

Nesse sentido, emerge através do ideal de sustentar33 uma ou mais condições em um 

cenário social complexo, no qual os seres humanos, Desterritorializados34, diluem-se 

 
33 Leonardo Boff expressa que “na raiz de ‘sustentabilidade’ e de ‘sustentar’ está a palavra latina 
sustentare com [...] dois sentidos: um passivo e outro ativo. O passivo diz que ‘sustentar’ significa 
equilibrar-se, manter-se, conservar-se sempre à mesma altura, conservar-se sempre bem. Neste 
sentido ‘sustentabilidade’ é, em termos ecológicos, tudo o que a Terra faz para que um ecossistema 
não decaia e se arruíne. Esta diligência implica que a Terra e os biomas tenham condições não apenas 
para conservar-se assim como são, mas também que possam prosperar, fortalecer-se e coevoluir. O 
sentido ativo enfatiza a ação feita de fora para conservar, manter, proteger, nutrir, alimentar, fazer 
prosperar, subsistir, viver. No dialeto ecológico isto significa: sustentabilidade representa os 
procedimentos que tomamos para permitir que a Terra e seus biomas se mantenham vivos, protegidos, 
alimentados de nutrientes a ponto de estarem sempre bem conservados e à altura dos riscos que 
possam advir.” BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012. p. 
31-32. 
34 O termo Desterritorializado é empregado no sentido de il prodotto di un nuovo tipo di individuo, figlio 
del personal computer, del cellulare e del cibo preconfezionato, un individuo solitario espressione 
dell’odierna solitudine democratica e che si esprime attraverso varie forme di rigetto. Nel vuoto delle 
società d’oggi questi individui si aggregano come nuove tribù deterritorializzate attraverso il vasto 
sistema della società in rete, si interconnettono, si scambiano informazioni ma non comunicano mai; 
perché il gioco sottile della tecnologia sta sostituendo l’informazione alla comunicazione.” Conforme 
DETERRITORIALIZZATO. In: TRECCANI. Roma: Istituto Della Enciclopedia Italiana Fondata da 
Giovanni Treccani. Disponível em: https://www.treccani.it/vocabolario/deterritorializzato_(Neologismi). 
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em uma estrutura global orientada por fatores consumistas, em detrimento dos 

sistemas naturais e sociais do planeta35. 

O prisma da Sustentabilidade resulta de inúmeros desdobramentos e 

processos históricos, os quais foram sendo delineados por acontecimentos em escala 

global. Em decorrência disso, a Sustentabilidade é composta pela contribuição de 

diferentes elementos e agentes, assim como de processos complexos e fluídos36, os 

quais imprimem características como a permeabilidade, abrangência e maleabilidade.  

Na contemporaneidade, o primado da Sustentabilidade está presente em 

manifestações públicas e privadas, as quais são influenciadas por fatores como os 

sistemas jurídico-normativos desenvolvidos no âmbito de atuação de agentes 

transnacionais, como por exemplo as normativas com caráter de Soft law. Desse 

processo decorre o fomento de linguagens e concepções orientadas pela busca de 

um contínuo processo evolutivo, com desdobramentos nas mais diversas áreas do 

conhecimento, mormente na dimensão jurídica37. Nesse cenário, a Sustentabilidade 

manifesta-se, sobretudo por meio da esfera ambiental, como mecanismo indutor de 

posicionamentos conservadores e reparadores38 voltados à salvaguarda do 

 
Acesso em 15 maio 2022. 
35 Para Rogério Haesbaert, “o que ‘desterritorializa’, de fato, na maioria das vezes, é justamente esse 
afastamento ou fragilização do Estado e a consequente onipotência de uma economia ‘flexível’, ‘fictícia’, 
especulativa e/ou ‘deslocalizada’. Aí não são os grandes empresários e os grandes executivos que 
estão ‘desterritorializados’ – ao contrário, são eles que têm a liberdade de escolher a 
(multi)territorialidade que mais lhes convém, mais flexível e mutante, é verdade, mas justamente por 
isso ainda mais prodigiosa.” COSTA, Rogério Haesbaert da. O mito da desterritorialização: do “fim 
dos territórios” à multiterritorialidade. 6 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. p. 367. 
36 ADAMS, William Mark. Green Development. London: Routledge, 2001. p. 23. 
37 Anna Robilant considera que “as language undergoes a constant and gradual reshaping driven by an 
inner power independent of accident and individual will, so does law. Therefore, in a later phase, 
corresponding to the maturity of civilization, law takes on a scientific character and becomes more 
complex and artificial. The sharpening of peculiar national cultural tendencies leads to the specialization 
and professionalization of the jurists as a distinct class. Law becomes the province of the jurists who, 
acting as representatives of the people, perfect its language and give it a scientific form.” ROBILANT, 
Anna de. Genealogias de Soft Law. Scandinavian Studies In Law, 1999-2015. Disponível em: 
http://www.scandinavianlaw.se/pdf/58-11.pdf. Acesso em: 12 jun. 2022. p. 245. 
38 Sérgio Aquino observa que “as ações enunciadas como sustentáveis traduzem metamorfoses 
necessárias para se criar outras condições de vida, bem como a possibilidade de uma paz mais 
duradoura, cuja compreensão acerca do novo, da postura em se identificar as próprias características 
dos fenômenos estimula um diálogo mais aberto entre humanos e não-humanos.” AQUINO, Sérgio 
Ricardo Fernandes de. A importância da Sustentabilidade como critério de Desenvolvimento do 
constitucionalismo Latino-Americano. In: AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de; DE BASTIANI, Ana 
Cristina (orgs.). As andarilhagens da sustentabilidade no século XXI. Florianópolis: Empório do 
Direito, 2015. p. 207. 
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ecossistema planetário.  

Por essa razão, o ideal da Sustentabilidade permeia as ações e atividades 

empregadas nos mais diversos setores – como é o caso do setor energético e da 

vasta gama de desdobramentos que dele derivam, seja direta ou indiretamente –, 

tendo como um dos seus principais mecanismos de implementação as sistemáticas 

jurídico-político-normativas voltadas ao equilíbrio do ecossistema planetário.39 

A Sustentabilidade, por meio das suas dimensões, opera enquanto 

estímulo para a construção de um panorama social capaz de estabelecer diálogos 

entre as diferentes sociedades40, além de promover condições de esclarecimento e a 

instauração de instrumentos que fomentam a sensibilidade enquanto vetor de 

respeito, integração41 e solidariedade42 a serem difundidos entre os indivíduos que 

compõe o panorama global. 

A solidariedade e a Sustentabilidade, através das suas facetas ética e 

moral, conduzem à conexão com o outro – que deixou de ser somente local, mas 

tornou-se também regional e global –, na medida em que os seus problemas e 

 
39 Para Freitas, o vocábulo Sustentabilidade refere-se ao “princípio constitucional que determina, com 
eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária 
do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente 
limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e 
precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar.” FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito 
ao futuro. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 43. 
40 ROGERS, Peter P.; JALAL, Kazi F.; BOYD, John A. An Introduction to Sustainable Development. 
Published by Glen Educational Foundation, Inc. London: Earthscan, 2008. p. 42. 
41 Nota-se que o termo integração nem sempre reflete a inclusão em sentido positivo, pois 
“historicamente, o advento de um novo nível de integração tem significado a exclusão ou perda relativa 
de poder de diferentes segmentos sociais. Tem também significado mudanças radicais nos modos de 
representar indivíduo, comunidade, sociedade, espaços públicos e privados. Integração é, de fato, uma 
metáfora sobre a crescente quantidade de território e pessoas englobada por sistemas socioculturais, 
políticos e econômicos. Quando nos referimos à integração, estamos tratando de processos complexos 
de lutas por hegemonia que não podem ser simplificados. Os resultados reais destes processos são 
sempre derivados do encontro de forças políticas diferentes e frequentemente opostas.” RIBEIRO, 
Gustavo Lins. A condição da transnacionalidade: Série Antropológica. Brasília: Departamento de 
Antropologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, 1997. p. 4. 
42 No que se refere aos juristas, Warat observa a carência de solidariedade, pois “[...] se mostram com 
uma inquietante incapacidade de escutar os sentimentos das pessoas. Esses sentimentos se 
encontram encobertos por camadas de representações ideológicas que são escutadas, porém, de um 
modo mais estridente que impossibilita qualquer outra escuta. Os juristas terminam só escutando, de 
modo autorreferencial, as vozes e crenças de sua ideologia funcional ou institucional; as escutam e 
ficam fascinados por elas a ponto de gerar um processo em que terminam devorando-se a si mesmos 
por conta de suas ideologias.” WARAT, Luis Alberto. A rua grita Dionísio! Direitos humanos de 
alteridade, surrealismo e cartografia. Tradução Vívian Alves de Assis, Julio Cesar Marcellino Júnior 
e Alexandre Morais da Rosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. p. 50. 
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emoções passaram a ser compartilhados43. A ampliação do alcance do senso de 

solidariedade, do qual resulta o compartilhamento das fortunas e desventuras da vida 

cotidiana, foi intensificado pelas facilidades proporcionadas pelas redes de 

comunicação desenvolvidas nas últimas décadas, as quais colaboraram para a 

desconstrução das compreensões clássicas do espaço-tempo. 

O outro, para o qual se faz necessário ser solidário, também é afetado pelo 

aquecimento global, pela indisponibilidade de recursos energéticos, ou ainda, pela 

possibilidade de ter sua Segurança energética ameaçada. A solidariedade, vista por 

essa ótica, evidencia que o outro deixou de ser somente aquele com quem se divide 

o tempo presente, mas é também o outro que constituirá as futuras gerações. Logo, 

solidarizar-se pressupõe a compreensão de que as decisões do tempo presente irão 

estabelecer as características do mundo no qual se viverá futuramente. 

A Sustentabilidade pressupõe a conexão com o contexto que a cerca, de 

tal forma que a vida possa ser concebida, a título exemplificativo, como uma obra de 

arte barroca, por meio da qual o ser sensibilizado conecta-se com o ambiente que lhe 

envolve. Tal qual fora descrito pela filosofia medieval, o barroco, assim como a vida, 

formula-se por um raciocínio tortuoso e de difícil compreensão, ou mesmo como uma 

perla con una rotondità irregolare, conforme a definição espanhola para o termo 

barrueco44. Através da arte barroca, a sensibilidade45 é potencializada pelo primado 

 
43 Nas palavras de Real Ferrer, “entender que lo ajeno también nos incumbe. Es lo que en psicología 
definirían como empatía y que desde esa ciencia se suele entender como una identificación intelectual, 
psíquica, emocional y afectiva entre sujetos, destacándose también en su dimensión de cohesionador 
social.” REAL FERRER, Gabriel. Sostenibilidad, transnacionalidad y trasformaciones del Derecho. In: 
Revista de Derecho Ambiental, n. 32, octubre-diciembre 2012, p. 65-82. Buenos Aires: Abeledo 
Perrot, 2012.; SOUZA, Maria Cláudia da Silva Antunes de; GARCIA, Denise Schmitt Siqueira (orgs.). 
Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade. Itajaí: Univali editora, 2013. E-Book. 
Disponível em: http://www.univali.br/ppcj/ebook. Acesso em: 20 fev. 2022. p. 10. 
44 Além dessas considerações, Antonio Benemia aponta que “o barocco o ‘peste del gusto’, da quanto 
scrive Francesco Milizia, ha avuto una forte propensione per il pittoricismo, l’illusionismo, la teatralità, il 
patetismo dei sentimenti e la movimentazione dell’ historia, associato a un forte gusto scenografico, con 
il preciso scopo di enfatizzarla retoricamente, per renderla persuasiva e convincente.” BENEMIA, 
Antonio G.; Seicento: Barocco romano e Barocco europeo in architettura, pittura e scultura. 2015. E-
Book Kindle. 
45 Não se pode esquecer que “vivemos porque podemos ver, ouvir, sentir, saborear o mundo que nos 
circunda. E somente graças ao sensível chegamos a pensar: sem as imagens que nossos sentidos são 
capazes de captar, nossos conceitos, tal qual já se escreveu, não passariam de regras vazias, 
operações conduzidas sobre o nada. A influência da sensação e do sensível sobre nossa vida é 
enorme, embora permaneça praticamente inexplorada. Enfeitiçada pelas faculdades superiores, a 
filosofia raramente mediu o peso da sensibilidade sobre a existência humana. Esforçando-se por provar 
e fundar a racionalidade do homem, procurando separá-lo a qualquer custo do resto dos animais, ela 
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da expressão e estabelece diálogos capazes de promover o agir crítico a partir de 

utopias carregadas de esperança46. 

Os pressupostos que revestem o barroco podem ser projetados sobre a 

Sustentabilidade, já que o barroco é apontado como la prima arte globale47, tal qual o 

caráter sistêmico e global que a Sustentabilidade vem adquirindo. Desse mesmo 

modo, a Sustentabilidade e o barroco evidenciam a globalidade, tanto territorial, 

quanto no sentido dos distintos elementos materiais e imateriais que compõe esse 

prisma, como os seres humanos e as suas relações, a natureza e as suas expressões. 

De forma similar ao barroco, a Sustentabilidade espalha-se e busca sensibilizar, em 

adição à evidência de conexões intersubjetivas e interbiosféricas. 

O ideal sustentável é formulado pelas relações dialogais e sensoriais 

estabelecidas entre os seres humanos e o meio ambiente. Por intermédio desse 

entendimento, a teia da vida48 é percebida como o contexto no qual se desenrola a 

Sustentabilidade e o espaço no qual se busca estabelecer os pressupostos de um 

ideal ético voltado ao viver e conviver de forma mais harmônica49, sem esquecer, 

conforme já referido, que os movimentos do presente serão responsáveis por 

 
frequentemente esqueceu que todo homem vive no meio da experiência sensível e que pode sobreviver 
apenas graças às sensações.” COCCIA, Emanuele. A vida sensível. Tradução Diego Cervelin. 
Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2010. p. 9. 
46 Osvaldo Melo destacou que “as utopias, unindo inteligência e emoção, razão e sentimento, funcionam 
como projetos sociais de transformação e mudança; melhor dizendo, como projeção da Sociedade que 
deve ser”. MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1994. p. 55. Nesse sentido, “utopia, em nenhum movimento, significa ausência de 
movimento, de sensações, de práxis, mas reivindica, constantemente, a indagação: O que é necessário 
para constituir esse ‘lugar inexistente’ e torná-lo real?”. AQUINO, Sergio Ricardo Fernandes de; 
DANELI, Jardel Anibal Casanova. (2016). QUAL EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS 
HUMANOS?. Revista Direitos Humanos E Democracia, Ijuí, v. 4, n. 8, p. 3–37, 2016. DOI: 
10.21527/2317-5389.2016.8.3-37. Disponível em: 
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia/article/view/5838. Acesso 
em: 15 maio 2021.  
47 “Altre forme artistiche, nel passato, si erano diffuse al di fuori della loro regione d’origine, come ad 
esempio il Romanico e il Gotico, divenute in seguito dei veri «stili internazionali». Ma fu il Barocco che 
costituì la prima espressione artistica «globale» che si diffuse, con la conquista europea, nei vasti paesi: 
delle Americhe, dell’Asia e dell’Africa.p.m” THUILLIER, Jacques; LEGER, Elena C. (orgs.). Atlante del 
Barocco Mondiale: Pittura e Sculturat. Roma: L'Erma di Bretschneider Srl, 2014. p. 09. Disponível em: 
https://en.lerma.it/erma_assets/BookStore/Preview/00012960-preview.pdf. Acesso em: 12 maio. 2021. 
48 CAPRA, Fritjof. As Conexões Ocultas: ciência para uma vida sustentável. Tradução Marcelo 
Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2005. p. 44. 
49 Freitas é enfático ao afirmar que “a dimensão ética da sustentabilidade, desse modo, reclama, sem 
subterfúgios, uma ética universal concretizável, como o pleno reconhecimento da dignidade intrínseca 
dos seres vivos em geral [...]” FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 3. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016. p. 67. 
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estabelecer os cenários do mundo futuro. É nesse contexto que se estabelece um 

novo matiz social, desejavelmente sustentável, transnacional e carnavalizado (o termo 

“carnavalizado” é utilizado em concordância com as reflexões de Mikhail Bakthin, Luis 

Alberto Warat e Zygmunt Bauman – demonstradas em nota de rodapé)50. 

Os pressupostos da Sustentabilidade recaem sobre a comunidade global, 

já que os elementos que compõe o ecossistema são interdependentes e não dispõem 

de condições para sobreviver isoladamente51. Desta forma, a Sustentabilidade tem 

um caráter globalizante e perfila-se sobre redes de suporte e diálogo52, as quais são 

formuladas sobre um cenário ainda marcado pelo aquecimento global, degradação do 

meio ambiente e quadros de desigualdades sociais53.  

Através de experiências humanas e ecológicas sistêmicas54, a 

 
50 Bakthin afirma que “os espectadores não assistem ao carnaval, eles o vivem, uma vez que o carnaval 
pela sua própria natureza existe para todo o povo. […] O carnaval possui um caráter universal, é um 
estado peculiar do mundo: o seu renascimento e a sua renovação, dos quais participa cada indivíduo. 
Essa é a própria essência do carnaval, e os que participam dos festejos sentem-no profundamente”. 
BAKTHIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 9. ed., São Paulo: Hucitec, 1999. p.18. Luis 
Alberto Warat utiliza a expressão “carnavalizar” ao observar os ambientes acadêmicos, quando afirma 
que “ao carnavalizar a aula, ter-se-á a esmagadora sensação de estar presente na vida. Sairemos dela 
leves. Teremos espantado os lugares pré-montados e negado a palavra autoritária. A didática 
carnavalizada é uma excelente possibilidade para destruir a relação mestre-discípulo”. WARAT, Luis 
Alberto. A ciência jurídica e seus dois maridos. 2. ed., Santa Cruz do Sul: Edunisc, 1985. p. 113. 
Bauman refere-se às “comunidades carnavalizadas”, as quais “dão um alívio temporário às agonias de 
solitárias lutas cotidianas, à cansativa condição de indivíduos de jure persuadidos ou forçados a puxar 
a si mesmos pelos próprios cabelos. Comunidades explosivas são eventos que quebram a monotonia 
da solidão cotidiana, e como todos os eventos de carnaval liberam a pressão e permitem que os foliões 
suportem melhor a rotina a que devem retornar no momento em que a brincadeira terminar”. BAUMAN, 
Zygmunt. Modernidade Líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 
249. 
51 Exemplo disso são os animais que dependem que as plantas realizem a fotossíntese, para assim 
suprirem a sua demanda de energia e as plantas, por sua vez, dependem, para a sua existência, do 
gás carbônico que é produzido pelos animais, assim como do nitrogênio que é gerado pelas bactérias 
fixadas em suas raízes. CAPRA, Fritjof. Alfabetização Ecológica: a educação das crianças para um 
mundo sustentável. São Paulo: Cultrix. 2006. p. 53. 
52 CAPRA, Fritjof. Alfabetização Ecológica: a educação das crianças para um mundo sustentável. São 
Paulo: Cultrix. 2006. p. 52. 
53 Ulrich Beck salienta que “o Neandertal e o Homo cosmopoliticus vivem num mundo em que a 
desigualdade se tornou social e politicamente explosiva. O problema da desigualdade surge hoje no 
contexto dos chamados desastres naturais que, com efeito, são causados pelos seres humanos, em 
contraste com um horizonte no qual a igualdade foi prometida a todos.” BECK, Ulrich. A metamorfose 
do mundo. Tradução Pedro Elói Duarte. Lisboa: Edições Almedina, 2016. p. 243. 
54 O reconhecimento do planeta como um espaço não fragmentado implica em uma visão ecológica 
mais ampla e profunda que a habitual. Corrobora para esse entendimento notar que “a percepção 
ecológica profunda reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos, e o fato de 
que, enquanto indivíduos e sociedades, estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza 
(e, em última análise, somos dependentes desses processos).” CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma 
nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: 
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Sustentabilidade provoca reflexões voltadas à reconfiguração de comportamentos 

sociais, bem como ao desenvolvimento de novas estruturas normativas e 

jurisdicionais. Dessa forma, a visão sistêmica conferida pela Sustentabilidade contribui 

para a construção de um cenário jurídico transnacional enquanto instrumento capaz 

de tornar viável a promoção de uma sociedade que seja solidária e que aceite e 

respeite as diferenças55. A ciência jurídica, quando orientada pelos pressupostos da 

Sustentabilidade, contribui para que o estar-junto-com-o-outro-no-mundo deixe de ser 

uma mentira existencial compartilhada por todos e torne-se o denominador comum 

nas experiências vividas56. 

Vista sob este prisma, a Sustentabilidade configura-se enquanto fenômeno 

capaz de orientar a criação de mecanismos voltados ao Desenvolvimento 

sustentável57, por meio dos quais são formuladas metodologias modificativas dos 

processos de exploração de recursos, direcionamento de investimentos, 

desenvolvimento tecnológico e condutas institucionais que não coadunam com as 

necessidades do presente, para além daquelas que são projetadas como as 

necessidades das gerações futuras58. 

 
Cultrix, 2006. p. 25. 
55 Nesse sentido, observa-se que “[...] a flor que nasce nas estepes geladas do leste europeu guarda 
idêntica natureza genética da flor que brota nas savanas da África. Do mesmo modo, a natureza 
humana. O ser humano de cor escura possui natureza genética igual ao da região nórdica, ou hindu, 
ou americana. O fio condutor do sentimento é comum a toda espécie da natureza humana.” SILVA, 
Moacyr Motta da. Direito e sensibilidade. In: DIAS, Maria da Graça dos Santos; MELO, Osvaldo Ferreira 
de; SILVA, Moacyr Motta da (org.). Política jurídica e pós-modernidade. Florianópolis: Conceito, 
2009. p. 231. 
56 MAFFESOLI, Michel. Homo Eroticus: As Comunhões Emocionais. São Paulo: Forense Universitária, 
2014. p. 250. 
57 Nas palavras de Paulo Cruz e Natan Braga, o Desenvolvimento sustentável é estabelecido a partir 
de três objetivos: “[...] um econômico, como não poderia deixar de ser, já que é ele a própria 
sobrevivência da eficiência e do crescimento quantitativo; outro social-cultural que procura difundir uma 
limitação para a pobreza, como atuação repartidora dos ganhos, como um avanço democrático em 
busca da igualdade; e um terceiro que é propriamente o objetivo ecológico que consiste na preservação 
dos sistemas físicos e biológicos (recursos naturais lato sensu), os quais servem de suporte para a vida 
dos seres humanos.” BRAGA, Natan Ben-Hur; CRUZ, Paulo Márcio. Democracia e Desenvolvimento 
Sustentável. Revista Filosofia do Direito e Intersubjetividade. Itajaí, v. 1, n. 2, 2009. p. 16-17. 
58 Ao que se refere às gerações futuras Giacomo Palombino pondera que “di chi ‘esisterà’ non è infatti 
dato conoscere le sembianze, non solo da un punto di vista fisiologico, ma anche sotto il profilo morale 
piuttosto che culturale; allo stesso modo, non è neppure possibile intercettarne in maniera esatta le 
esigenze, essendone, pertanto, difficilmente descrivibili le pretese. Al riguardo c’è chi sottolinea che 
queste ultime, almeno in teoria, possano individuarsi per mezzo di um processo di proiezione, ovvero 
trasferendo su chi ‘esisterà’ le stesse sembianze – e, dunque, le medesime esigenze – di chi già ‘esiste’. 
PALOMBINO, Giacomo. La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte 
costituzionale. Rivista Federalismi. Roma, n. 24, p. 242-272, jan. 2020. Disponível em: 
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Nesse sentido, a Sustentabilidade apresenta condições para fomentar a 

criação de instrumentos jurídicos em favor das gerações presentes e futuras – muito 

embora exista acentuada resistência à construção de sistemáticas regulatórias 

voltadas às futuras gerações, as quais são compreendidas como indeterminadas ou 

indetermináveis59. Notavelmente, esses pressupostos exigem não só o 

amadurecimento da ciência jurídica, mas de outras áreas do conhecimento60. 

O theatrum mundi, compreendido como uma analogia à vida cotidiana e às 

adversidades vivenciadas por todos, é o cenário no qual são formulados os 

pressupostos da Sustentabilidade, assim como os preceitos de um vínculo 

antropológico comum, enquanto elemento fundamental para o compartilhamento de 

responsabilidades61. O teatro da vida, encenado a partir das vivências dos indivíduos, 

ganha novas perspectivas na medida em que é estabelecida uma cultura centrada no 

convívio plural e na aceitação da diversidade62, no respeito e na promoção da 

 
https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2020/09/La-tutela-delle-generazioni-future-nel-dialogo-tra-
legislatore-e-Corte-costituzionale.pdf. Acesso em: 01 jan. 2022. p. 243. 
59 Para Tania Groppi, “uno dei principali problemi nell’adottare decisioni che tutelino le esigenze del 
futuro, a scapito, se necessario, di interessi del presente, è costituito dalla dinamica della democrazia 
elettorale, cioè dalla necessità delle élites politiche di conquistare il consenso a breve termine degli 
attuali elettori, senza tener in conto gli interessi di chi, non essendo presente, non può influire con il suo 
voto sulla contesa elettorale.” GROPPI, Tania. Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla 
prova del futuro. In: DPCE, n. 1, 2016. p. 51. 
60 PORENA, Daniele. Il principio della sostenibilità: Contributo allo studio di un programma 
costituzionale di solidarietà intergenerazionale. Torino: Giappichelli, 2017. p. 305. 
61 “O theatrum mundi, encenado no cotidiano, ilumina esse desvelo de saberes dialogais entre os seres 
humanos e o mundo como ‘ser próprio’. Essa Razão Sensível, matriz de uma Sensibilidade Jurídica, 
manifesta-se, antes, como intuição e, após, ação. Trata-se de uma atitude raciovitalista que não 
abandona a Razão, mas a obsessão eficientista do racionalismo.” AQUINO, Sergio Ricardo Fernandes 
de; DANELI, Jardel Anibal Casanova. QUAL EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS?. Revista 
Direitos Humanos E Democracia, Ijuí, v. 4, n. 8, p. 3–37, 2016. DOI: 10.21527/2317-5389.2016.8.3-
37. Disponível em: 
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia/article/view/5838. Acesso 
em: 15 maio 2021. p. 26-27.  
62 Quando se refere aos ecossistemas, “o papel da diversidade está estreitamente ligado com a 
estrutura de rede do sistema. Um ecossistema diversificado também será flexível, pois contém muitas 
espécies com funções ecológicas sobrepostas que podem, parcialmente, substituir umas às outras.” 
CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução de 
Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 235. 
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Dignidade humana63, percebida como base para o Constitucionalismo global64 e vetor 

referencial aos mecanismos necessários para o desenvolvimento da justiça social. 

Nesta óptica, a Sustentabilidade é percebida com significativo potencial axiológico e 

indutor para contribuir na resolução dos problemas da biosfera. 

 

1.2 Dimensões da Sustentabilidade 

A Sustentabilidade, além de apresentar potencial axiológico para ser 

aplicada e reconhecida no âmbito da nova ordem global, extravasa os limites do meio 

ambiente e dos recursos naturais, evidenciando uma multiplicidade de formas que se 

complementam e atuam em conjunto. Nesse sentido, a Sustentabilidade ambiental 

deixou de ser a única categoria acolhida de forma consensual pela comunidade 

científica, o que resultou em diversos desdobramentos, dentre as quais se destacam 

a: 

a) Dimensão ética: propõe que a solidariedade seja percebida enquanto 

dever universal, através da compreensão acerca de um vínculo antropológico comum. 

Está voltada à ligação intersubjetiva e natural entre os seres vivos e fomenta a 

manutenção de instrumentos para a salvaguarda dos seus direitos65; 

 
63 Na visão de Ingo Sarlet, a Dignidade humana refere-se à “qualidade intrínseca e distintiva de cada 
ser humano que o faz merecedor de respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa 
tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 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”. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 60. 
64 Conforme observa Canotilho, “o constitucionalismo global compreende a emergência de um Direito 
Internacional dos Direitos Humanos e a tendencial elevação da dignidade humana a pressuposto 
ineliminável de todos os constitucionalismos. [...] É como se o Direito Internacional fosse transformado 
em parâmetro de validade das próprias Constituições nacionais (cujas normas passam a ser 
consideradas nulas se violadoras das normas do jus cogens internacional”. CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes. Direito Constitucional. 6. ed., Coimbra: Almedina, 1993. p. 1217. Ao que se refere ao 
constitucionalismo moderno, Paffarini observa que “nasce dal tentativo di sottrarre certe materie dalla 
discrezionalità del potere politico, pertanto, distribuisce il potere fra “più poli” al fine di scongiurare 
“l’arbitrio di uno solo”, sia esso un sovrano, un dittatore o un partito. Ma lo spazio giuridico globale nasce 
già formato da più “poli” rappresentati dai diversi ordinamenti giuridici sovranazionali che singolarmente 
e grazie alle “connessioni” puntualmente costruite dalla giurisprudenza, entrano in relazione con gli 
ordinamenti statali.” PAFFARINI, Jacopo. Modelli costituzionali e società di mercato. Egacal: Lima, 
2015. p. 199. 
65 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed., Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 67. 
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b) Dimensão espacial ou territorial: reflete sobre o desequilíbrio ambiental 

e social provocado pela concentração de pessoas nos espaços urbanos. Essa 

dimensão da Sustentabilidade contribui para a organização das cidades, conferindo 

atenção à qualidade de vida e à biodiversidade66;  

c) Dimensão cultural: investiga os processos evolutivos do 

desenvolvimento cultural, tencionando resgatar as raízes endógenas dos modelos de 

modernização, as quais são consideradas necessárias para redirecionar esforços à 

implementação de mecanismos que respeitem as particularidades dos sistemas 

culturais67; 

A doutrina internacional confere especial atenção à Triple Bottom Line68 da 

Sustentabilidade, que se refere às dimensões ambiental, econômica e social. Essas 

dimensões, ao serem aplicadas em conjunto69, resultam em uma espécie de conceito 

federador70 para o cenário internacional e às políticas formuladas no âmbito das 

relações estabelecidas entre os Estados, como por exemplo, na aplicação da 

Convenção sobre Mudanças Climáticas, Convenção sobre Biodiversidade e a 

Convenção sobre Patrimônio cultural. Tais dimensões da Sustentabilidade 

apresentam as seguintes características: 

 
66 IAQUINTO, Beatriz Oliveira. A sustentabilidade e suas dimensões. Revista da ESMESC. 
Florianópolis, v. 25, n. 31. p. 157-178. 2018. Disponível em: 
https://www.revista.esmesc.org.br/re/article/viewFile/187/161. Acesso em: 12 maio 2021. p. 168-169. 
67 SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e meio ambiente. 
São Paulo: Nobel, 1993. p. 27. 
68 A expressão Triple Botton Line foi criada por John Elkington e refere-se às dimensões ambiental, 
econômica e social da Sustentabilidade. ELKINGTON, John. Sustentabilidade, canibais com garfo 
e faca. São Paulo: M. Books do Brasil Editora Ltda, 2012. p. 107. 
69 Roberto Bermejo considera que “al ser un concepto tridimensional, esta caracteristica se utiliza [...] 
como una barrera defensiva del status quo, alegando la necessidad de tener en cuenta todos los 
aspectos relevantes de las dimensiones social y economica a la hora de contemplar tambien la 
dimension ambiental. Y por sostentabilidad economica se entiende la preservacion de los elementos 
centrales del modelo imperante. Por otro lado, se pretenden acotar las dimensiones en compartimentos 
estancos. Pero resulta imposible separar las dimensiones social y economica, ya ambiental que la 
economia es una ciencia social. Y no se puede entender la dimension ambiental, la proteccion del 
entorno natural, separada de los factores economicos y sociales que estan deteriorandolo.” BERMEJO, 
Roberto. La gran transición hacia la sostenibilidad. Madrid: Catarata, 2005. p. 40. 
70 Nas palavras de Canotilho, a Sustentabilidade “perfila-se como um ‘conceito federador’ que, 
progressivamente, vem definindo as condições e pressupostos jurídicos do contexto da evolução 
sustentável”. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Princípio da sustentabilidade como Princípio 
estruturante do Direito Constitucional. Tékhne – Revista de Estudos Politécnicos. Barcelos, v. 8, n. 
13, p. 007-018, 2010. Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/pdf/tek/n13/n13a02.pdf. Acesso em: 27 
set. 2020. p. 9-10. 
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a) Dimensão ambiental: evidencia a necessária convergência de esforços 

globais para a construção de medidas voltadas à preservação do ecossistema 

planetário, sobretudo diante das agressões que lhe são conferidas pelo atual modelo 

de vida e das constatações de risco à espécie humana, que tem colocado em perigo 

o ambiente em que se vive e comprometido a sua perpetuação71. 

A Sustentabilidade ambiental, inaugurada em 1972, no âmbito da 

Conferência de Estocolmo, é considerada a primeira e mais conhecida dentre as 

dimensões da Sustentabilidade, sendo percebida como um critério normativo e 

operacional com capacidade para estabelecer limites aos processos que resultam na 

degradação do meio ambiente ou que impeçam a sua regeneração72. Um dos 

principais objetivos da Conferência foi o de sustentar a tese de inexistência de conflito 

real entre desenvolvimento e meio ambiente, os quais foram classificados como 

integrais e indivisíveis73. 

A dimensão ambiental da Sustentabilidade tem o condão de instituir 

mecanismos voltados às necessidades do ecossistema planetário74. Dessa forma, 

 
71 Ao considerar que a dimensão ambiental é essencial para a Sustentabilidade Real Ferrer observa 
que “nadie puede pensar en que se puede tener calidad de vida y um desarrollo personal adecuado em 
un entorno natural degradado (...) Com un aire irrespirable, com rios pestilentes, com nuestros campos 
y montañas arrasados y la fauna desaparecida ¿Quién puede ser feliz?” REAL FERRER, Gabriel. 
Calidad de vida, médio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía. Construímos juntos el futuro? Revista 
NEJ – Eletrônica. Itajaí, v. 17, n. 3, 2012, p. 312. 
72 A Conferência resultou na construção da Declaração de Estocolmo, por meio da qual, conforme 
aponta Marco Mancarella, “l’uomo ha iniziato a non considerare più l’inquinamento come sottoprodotto 
di un certo tipo di sviluppo, ma l’ambiente come una delle dimensioni essenziali dello sviluppo umano; 
da qui, lo slogan della Conferenza ‘non c’è sviluppo senza ambiente’. Il Preambolo si apre con 
un’affermazione di grande interesse in base alla quale l’uomo deve essere considerato, nello stesso 
tempo, artefice e creatura della natura, soggetto attivo e passivo della stessa; egli è responsabile 
dell’ambiente in cui vive, non solo oggi ma anche in futuro, nell’ottica di tutela delle generazioni future. 
Lo sviluppo, sebbene ancora non definito espressamente ‘sostenibile’, detiene un’evidente 
connotazione ambientalista: il progresso economico, sociale e tecnologico dell’uomo non può 
prescindere della prevenzione e risoluzione dei problemi ecologici.” MANCARELLA, Marco. Il Principio 
dello Sviluppo Sostenibile: tra Politiche Mondiali, Diritto Internazionale e Costituzioni Nazionali. In: 
CANÇADO, Antonio Augusto; LEAL, César Barros (org.). Diritti Umani e Ambiente. Fortaleza: 
Expressão Gráfica e Editora, 2016. p. 76. 
73 VEIGA, José Eli da. A desgovernança mundial da sustentabilidade. São Paulo: Editora 34, 2013. 
p. 52. 
74 Canotilho observa que a dimensão ambiental da Sustentabilidade impõem “(1) que a taxa de 
consumo de recursos renováveis não pode ser maior que a sua taxa de regeneração; (2) que os 
recursos não renováveis devem ser utilizados em termos de poupança ecologicamente racional, de 
forma que as futuras gerações possam também, futuramente, dispor destes (princípio da eficiência, 
princípio da substituição tecnológica, etc.); (3) que os volumes de poluição não possam ultrapassar 
quantitativa e qualitativamente a capacidade de regeneração dos meios físicos e ambientais; (4) que a 
medida temporal das ‘agressões’ humanas esteja numa relação equilibrada com o processo de 
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busca minimizar fatores como a agressão à camada de ozônio; emissão de gases que 

resultam no efeito estufa; excesso no consumo de água e produção de resíduos por 

habitantes; degradação das florestas e coberturas vegetais; bem como o 

desconhecimento acerca das responsabilidades socioambientais75.  

A sustentabilidade ambiental transcende as reflexões voltadas unicamente 

à perpetuação da espécie humana e oferece os pressupostos necessários para a 

compreensão de que todos os seres, humanos e não humanos, possuem valor 

intrínseco76. No tocante à sistemática global adotada à proteção do meio ambiente, 

evidencia-se, por meio da perspectiva da sustentabilidade ambiental, o fomento à 

participação cidadã e dos setores públicos às pautas ambientais, bem como o 

cumprimento dos sistemas jurídico-normativos nacionais e internacionais voltados à 

temática. 

A dimensão ambiental da Sustentabilidade pode ser percebida como um 

direito fundamental de terceira dimensão, no qual se enquadram os direitos de 

solidariedade e direitos dos povos77. A partir dessa perspectiva, volta-se à proteção 

dos agrupamentos humanos, no qual se inserem categorias de direitos, como aqueles 

voltados à paz, segurança, livre determinação dos povos, meio ambiente saudável78, 

assim como conjuntos reflexivos e operacionais voltados ao desenvolvimento de uma 

Democracia Ecológica.  

b) Dimensão econômica: formula-se com o objetivo de contribuir para que 

o aumento da geração de riqueza ocorra de forma ambientalmente sustentável e a 

 
renovação temporal; (5) que as ingerências ‘nucleares’ na natureza devem primeiro evitar-se e, a título 
subsidiário, compensar-se e restituir-se.” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da 
sustentabilidade como princípio estruturante do direito constitucional. Tékhne – Revista de Estudos 
Politécnicos. Barcelos, v. 8, n. 13, p. 007-018, 2010. Disponível em: 
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-99112010000100002. Acesso em: 
20 dez. 2021. p. 09. 
75 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 141. 
76 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 122. 
77 GOMES, Magno Federici; FERREIRA, Leandro José. Políticas públicas e os objetivos do 
desenvolvimento. Direito e Desenvolvimento, João Pessoa, v. 9, n. 2, p. 155-178, ago./dez. 2018. 
Disponível em: https://45.227.6.12/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/667/560. Acesso 
em: 12 maio 2021. p. 166. 
78 TEIXEIRA, Antônio Edílio Magalhães. Processo ambiental: uma proposta de razoabilidade na 
duração do processo. Curitiba: Juruá, 2008. p. 92. 
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sua distribuição seja realizada de forma justa e homogênea79. Por meio desta 

dimensão, considera-se necessário que o crescimento econômico esteja aliado ao 

desenvolvimento humano e que dessa comunhão impere a devida proteção ao meio 

ambiente. A Sustentabilidade econômica tem a prerrogativa, por meio da formulação 

de instrumentos que possam ser implementados no âmbito interno dos Estados, assim 

como na esfera global, de garantir o acesso mais justo às matérias-primas e à 

Tecnologia, visando a universalização de bens e serviços. 

 Intrinsicamente ligada àquilo que é gerado pela natureza, a 

Sustentabilidade econômica está voltada, principalmente, à colisão entre a finitude 

dos recursos naturais e o crescente padrão de consumo no mundo80, diante da 

supremacia do homem sobre o mundo animal e vegetal – que se configurou como 

precondição básica da história da humanidade81. Nesse cenário, a economicidade tem 

condições para contribuir à mediação de consequências a curto e longo prazo82.  

A Sustentabilidade econômica tem o condão de fomentar o 

desenvolvimento de mecanismos capazes de gerir as demandas que resultam do 

capitalismo exploratório, como no caso do capitalismo pós-fordista, que se 

caracterizou pela abertura e integração dos mercados financeiros globais e a 

consequente corrida planetária por lucros – através da fragmentação dos processos 

produtivos nas diferentes áreas do globo83. Em tal cenário residem os acordos 

econômicos e comerciais firmados pelos Estados e que influenciam as suas 

operações domésticas, como por exemplo, no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

 
79 CRUZ, Paulo Márcio; FERRER, Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica 
como Ampliação de seus Fundamentos. Revista Seqüência. Florianópolis, v. 36, n. 71, p. 239-278, 
dez. 2015. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-
7055.2015v36n71p239. Acesso em: 12 maio 2021. p. 244. 
80 Ignacy Sachs assevera que “é necessário uma combinação viável entre economia e ecologia, pois 
as ciências naturais podem descrever o que é preciso para um mundo sustentável, mas compete às 
ciências sociais a articulação das estratégias de transição rumo a este caminho.” SACHS, Ignacy. 
Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. p. 60. 
81 THOMAS, Keith. O homem e o mundo animal: mudanças de atitudes em relação às plantas e aos 
animais (1500-1800). Tradução João Roberto Martins Filho. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
p. 20. 
82 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 70. 
83 A insustentabilidade de tais práticas resultou, dentre outros fatores, na exploração da força de 
trabalho e de recursos naturais em Estados fragilizados, conforme é referido por Gustavo Ribeiro. 
RIBEIRO, Gustavo Lins. A condição da transnacionalidade. Série Antropológica. Brasília: 
Departamento de Antropologia – Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, 1997. p. 8. 
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ou o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. 

c) Dimensão social: opera para reduzir as possibilidades de um colapso 

social anteceder às catástrofes ambientais84. Busca-se, através da Sustentabilidade 

social, atender questões classificadas como direitos sociais, os quais correspondem 

ao acesso à moradia, alimentação, água potável, educação, saúde e, inclusive, 

participação democrática85. Esses direitos sociais, também percebidos como direitos 

fundamentais, devem permear o pleno Desenvolvimento sustentável, tendo em conta 

que a qualidade do meio ambiente também resulta da promoção da qualidade de vida 

humana86.  

Além dos direitos supramencionados, a Sustentabilidade social está 

voltada às problemáticas relacionadas à exclusão social, as quais podem ser 

identificadas, sobretudo, por meio de três privações: privação econômica, que se 

refere aos fatores como a insuficiência de renda em relação ao contexto em que se 

vive, empregos informais, e impossibilidade de acesso à riqueza; privação social, que 

está voltada aos mecanismos de solidariedade comunitária baseados na manutenção 

dos laços sociais e familiares, bem como aos fatos que impossibilitam a inserção de 

comunidades compostas por pessoas de baixa renda às atividades sociais; e privação 

política, que se refere às dificuldades de acesso ao poder público e à ineficácia dos 

preceitos democráticos, como a impossibilidade dos cidadãos intervirem em decisões 

políticas que afetam a sua vida87. 

 
84 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Tradução José Lins Albuquerque 
Filho. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. p. 71. 
85 PORENA, Daniele. Il principio della sostenibilità: Contributo allo studio di un programma 
costituzionale di solidarietà intergenerazionale. Torino: Giappichelli, 2017. p. 107. Inspirado nos Artigos 
6o ao 11o da Constituição brasileira, José Afonso da Silva considera que, através da Sustentabilidade 
social, é possível classificar e agrupar os direitos sociais fundamentais por meio das seguintes 
categorias: “(a) direitos sociais relativos ao trabalho; (b) direitos sociais relativos à seguridade, 
compreendendo o direito à saúde, à previdência e assistência social; (c) direitos sociais relativos à 
educação e cultura; (d) direitos sociais relativos à moradia; (e) direitos sociais relativos à família, 
criança, adolescente e idoso; (f) direitos sociais relativos ao meio ambiente.” SILVA, José Afonso da. 
Curso de direito constitucional positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 289.   
86 GOMES, Magno Federici; FERREIRA, Leandro José. Políticas públicas e os objetivos do 
desenvolvimento. Direito e Desenvolvimento, João Pessoa, v. 9, n. 2, p. 155-178, ago./dez. 2018. 
Disponível em: https://45.227.6.12/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/667/560. Acesso 
em: 12 maio 2021. p. 162. 
87 ARMIÑO, Karlos Pérez de; EIZAGIRRE, Marlen. Exclusión social. Disponível em: 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/96. Acesso em: 19 dez. 2021. 
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Cabe destacar a amplitude do espectro da Sustentabilidade social, que 

opera no âmbito da diversidade cultural, da garantia e aplicabilidade dos direitos 

humanos, e da eliminação de qualquer tipo de discriminação. Nesse sentido, a 

Sustentabilidade social reflete questões voltadas à consagração de uma convivência 

harmoniosa – ou o mais próximo desse pressuposto que se possa chegar – entre os 

agentes que figuram nessa relação88, motivando comportamentos capazes de 

rememorar, ou mesmo vivificar, o que é o Ser humano e as suas responsabilidades 

diante do Outro – aqui também compreendido o meio ambiente –, as quais, hoje, 

procuram-se sempre anestesiar através dos padrões de consumo89. 

Para além das dimensões supramencionadas, apresentam-se também 

com relevante importância ao presente estudo a emergência das dimensões jurídico-

política e tecnológica, as quais se configuram como mecanismos necessários para a 

implementação da Sustentabilidade, sobretudo no que se refere à construção de uma 

Matriz energética sustentável. 

a) Dimensão jurídico-política: tal dimensão contribui para o 

desenvolvimento de normativas e processos voltados à construção de modelos e 

práticas sustentáveis, em âmbito global. À vista disso, pode-se observar que, em 

2016, os termos Sustentabilidade ou sustentável já constavam no texto constitucional 

de 54, dos 193 Estados membros das Nações Unidas, o que denota a importância da 

Sustentabilidade e dos seus desdobramentos no âmbito das constituições estatais90.   

 
88 A expressão convivência harmoniosa, aqui empregada, não se refere à estabilidade ou equilíbrio 
entre os sistemas biológicos, pois se assevera que o seu comportamento é instável e, na maioria das 
situações, em desequilíbrio, ainda que as variações em determinado período possam ser difundidas 
como desvios em relação a uma média previamente estabelecida. VEIGA, José Eli da. A 
Desgovernança Mundial da Sustentabilidade. São Paulo: Editora 34, 2013. p. 103. No entanto, não 
se pode negar o fato de que a natureza se encontrava, ao seu modo, em equilíbrio quanto à questão 
do carbono, tendo sido o comportamento humano o responsável por desestabilizar esse sistema que 
até então operava de forma compensatória. FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 3. 
ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 69. 
89 Observa-se que “com cidadãos treinados a buscar a salvação de seus contratempos e a solução de 
seus problemas nos mercados de consumo, a política pode (ou é estimulada, pressionada e, em última 
instância, coagida) interpelar seus súditos como consumidores, em primeiro lugar, e só muito depois 
como cidadãos; e a redefinir o ardor consumista como virtude cívica, e a atividade de consumo como 
a realização da principal tarefa de um cidadão.” BAUMAN, Zygmunt; DONSKIS, Leonidas. Cegueira 
moral: a perda da sensibilidade na modernidade líquida. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2014. p. 24. 
90 GROPPI, Tania. Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro. In: DPCE, n. 
1, 2016. p. 44. Tania Groppia também observa que “ancor più numerose sono le costituzioni che 
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As estruturas jurídico-políticas possibilitam que a Sustentabilidade tenha o 

condão para orientar (por meio da estruturação de normativas como aquelas com 

caráter de Soft law)91, a tutela e salvaguarda de pressupostos voltados às gerações 

presentes e futuras, além de configurar-se como um dever constitucional de proteção 

aos titulares da cidadania ambiental. Há, nesse cenário, o que se considera como um 

processo intersubjetivo de pautas intertemporais de direitos e deveres fundamentais 

do human praesens para si, bem como para o human futurum.92 

Nesse sentido, a dimensão jurídico-política da Sustentabilidade refere-se a 

uma determinação principiológica vinculante com o objetivo de desenvolver a tutela 

efetiva de direitos, como os direitos fundamentais e a proteção da vida em suas mais 

diversas formas. Evidencia-se, diante do exposto, um modelo de desenvolvimento 

conduzido pela ideia da previsibilidade, da qual resultam compreensões acerca da 

necessidade de institutos voltados aos pressupostos da prevenção e precaução – 

frente aos danos conferidos ao ecossistema global93.  

A dimensão jurídico-política da Sustentabilidade também contribui para a 

formulação de pressupostos voltados ao necessário e pleno desenvolvimento do 

 
contengono riferimenti alle generazioni future (69 secondo il nostro computo, che include anche le 16 
costituzioni che si limitano a una menzione nel preambolo), riferimenti che in molti casi compaiono in 
disposizioni relative all’ambiente (in questo senso, 53 costituzioni). Il legame tra sostenibilità e futuro è 
reso evidente dal fatto che in molte costituzioni (25 su 54) il termine sostenibilità (o l’aggettivo 
‘sostenibile’) è utilizzato congiuntamente al riferimento alle generazioni future.” GROPPI, Tania. 
Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro. In: DPCE, n. 1, 2016. p. 53-54. 
91 Como por exemplo, as “[...] raccomandazioni, libri bianchi, preamboli premessi a dichiarazioni e 
documenti internazionali, linee-guida, codici di autoregolamentazione, ecc... [...], alle raccomandazioni 
delle autorità indipendenti, agli standards elaborati dai c.d. regolatori globali (in materie che spaziano 
dai prodotti agroalimentari alla gestione degli indirizzi IP) e, ancora, all’affermazione di un’autonoma lex 
mercatoria che governa le grandi transazioni commerciali, nonché al sistema degli arbitrati 
internazionali, definitivamente emerso come sistema giuridico autogenético.” VANNA, Francesco de. 
L’ordinamento giuridico di Santi Romano e il pluralismo oltre l’orizzonte dello Stato: alcuni percorsi 
interpretativi. In: Jura Gentium, XV (2018), 2. Disponível em: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6897210.pdf. Acesso em: 12 de jun. 2022. p. 49. 
92 A ideia de um “processo de estipulação intersubjetiva do conteúdo intertemporal dos direitos e 
deveres fundamentais das gerações presentes e futuras” é ventilada por Juarez Freitas, em sua obra 
denominada “Sustentabilidade: direito ao futuro”. FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 
3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 72. 
93 Conforme expressou Paolo Volponi, “[...] la natura e l’animale sono in realtà monto lontani dal nostro 
mondo, spezzati e in parte dimenticati, indagati, usati, condizionati, strumentalizzati, allevati, certamente 
tirati fuori dalla loro realtà, dalla loro condizione originaria, unitaria. Infatti oggi gli uomini e le loro società 
possono preparare i loro piani, affinare i loro propositi, stabilire programmi e anche darsi dei riferimenti, 
dei valori, senza più aver sopra, como fissi – como accadeva un tempo, nemmeno lontanissimo – questi 
due elementi celesti e fatali, condizionanti.” VOLPONI, Paolo. Del naturale e dell’artificiale. Ancona: 
Il Lavoro Editoriale, 1999. p. 155. 
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Estado Democrático de Direito, através do qual as liberdades civis, a salvaguarda dos 

direitos humanos e o teor dos textos constitucionais são firmados94. Esse quadro é 

elaborado na esfera interna, quando se busca cumprir os preceitos democráticos por 

meio da atuação do Estado e implementação do projeto nacional, e na esfera 

internacional, onde se instalam mecanismos voltados à preservação da 

biodiversidade95, prevenção da guerra e manutenção da paz, gestão do patrimônio 

global e cooperação científica e tecnológica internacional96. 

b) Dimensão tecnológica: muito embora seja uma proposta ainda não 

consolidada, a dimensão tecnológica da Sustentabilidade tem ganhado cada vez mais 

espaço nas interlocuções voltadas à temática e emerge como um novo pilar frente às 

suas capacidades para viabilizar a Sustentabilidade em todos os seus aspectos97. 

Nesse sentido, compreende-se que a Sustentabilidade requer inovações tecnológicas 

para existir, assim como as Tecnologias precisam ser sustentáveis para contribuir 

efetivamente à vida humana e não humana. 

Por meio dos fatores tecnológicos sustentáveis poderão ser construídos 

modelos sociais viáveis, já que as Tecnologias desenvolvidas e aplicadas sem levar 

em conta a Sustentabilidade podem resultar em danos severos aos seres humanos e 

ao meio ambiente. Outrossim, a tecnossociedade, sedenta por cada vez mais 

 
94 GOMES, Magno Federici; FERREIRA, Leandro José. Políticas públicas e os objetivos do 
desenvolvimento. Direito e Desenvolvimento, João Pessoa, v. 9, n. 2, p. 155-178, ago./dez. 2018. 
Disponível em: https://45.227.6.12/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/667/560. Acesso 
em: 12 maio 2021. p. 167. 
95 “Globalmente, “la biodiversità  è costituita dall’insieme delle differenze osservabili tra gli esseri viventi. 
Tali differenze possono essere descritte in termini di quantità, di variazione e di variabilità degli 
organismi; nonché, semplificando, in rapporto ai geni, alle specie e agli ecosistemi.” COMPLESSITÀ. 
In: TRECCANI. Roma: Istituto Della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani. Disponível em: 
https://www.treccani.it/enciclopedia/complessita/. Acesso em: 15 jan. 2022.  
96 MENDES, Jefferson Marcel Gross. Dimensões da sustentabilidade. Revista das Faculdades Santa 
Cruz. Santa Cruz do Sul, v. 7, n. 2, p. 49-59, out. 2009. Disponível em: 
https://unisantacruz.edu.br/revistas-old/index.php/REVSC/article/view/2926/2327. Acesso em: 12 out. 
2021. p. 52. 
97 Enrique Leff observa que “[...] a tecnologia se encarregaria de reverter os efeitos da degradação 
ambiental nos processos de produção, distribuição e consumo de mercadorias. A tecnologia, que 
contribuiu para o esgotamento dos recursos, resolveria o problema da escassez global, fazendo 
descansar a produção num manejo indiferenciado de matéria e energia; os demônios da morte 
entrópica seriam exorcizados pela eficiência tecnológica. Os sistemas ecológicos reciclariam os 
rejeitos; a biotecnologia inscreveria a vida no campo da produção; o ordenamento ecológico permitiria 
relocalizar e dispersar os processos produtivos, estendendo o suporte territorial para um maior 
crescimento econômico.” LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, 
complexidade e poder. Petrópolis: Vozes, 2001. p. 27.  
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Tecnologia, precisa ser orientada pelos valores da Sustentabilidade, de forma a serem 

evitadas as catástrofes provenientes da má utilização de todas estas inovações, 

ferramentas e recursos que surgem na velocidade do mercado.  

Nota-se que a Tecnologia tem o condão de fomentar a constante evolução 

do Paradigma da Sustentabilidade, possibilitando reflexões necessárias à 

manutenção da vida presente e futura. Dessa maneira, busca-se desenvolver a partir 

da Sustentabilidade tecnológica soluções aos problemas relacionados ao 

desenvolvimento humano, recuperação e preservação dos recursos naturais, além de 

edificar os pressupostos de uma nova Matriz energética global – que seja sustentável. 

Mais do que reconhecer as dimensões da Sustentabilidade, faz-se 

necessário perceber que essa categoria é responsável por impulsionar formulações 

éticas98 que resultam em uma espécie de solidariedade sincrônica com a geração 

atual, diacrônica com as gerações futuras99 e, indutora de processos capazes de 

estabelecer a necessária sintonia entre os elementos bióticos e abióticos 

responsáveis pela sustentação da vida. Assim sendo, as dimensões da 

Sustentabilidade, bem como o ideal solidário formulado em seu âmago, configuram 

um movimento de entrelaçamento mútuo, através de uma espécie de dialética da 

Sustentabilidade100 com a capacidade de fomentar a sensibilidade jurídica101.  

 
98 No âmbito das presentes reflexões, “o critério ético é tanto uma relação do sujeito com os demais 
como com o mundo e consigo mesmo, e estabelece consequências advindas do modo como é 
impostado cada relação.” SOARES, Josemar Sidinei; LOCCHI, Maria Chiara. O papel do indivíduo na 
construção da dignidade da pessoa humana. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 12, n. 1, 
p. 31-41, jan./jun. 2016. ISSN 2238-0604. Disponível em: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5560638.pdf. Acesso em: 12 maio 2021. p. 37. 
99 Não se pode afastar a compreensão de que “chiunque verrà ad esistenza potrà esistere solo perché 
le generazioni che lo hanno preceduto hanno compiuto determinate scelte, che hanno inciso sul suo 
concepimento e determinato complessivamente la sua identità.” PALOMBELLA, Gianluigi. Ragioni di 
giustizia, diritti e generazioni future. In: BIFULCO-A, Raffaele; D`ALOIA, Antonio (org.). Un diritto per 
il future: Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale. Napoli: 
Jovene Editore, 2008. p. 18. 
100 A dialética da Sustentabilidade é uma expressão empregada por Juarez Freitas, em sua obra 
denominada “Sustentabilidade: direito ao futuro”. FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 
2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 77. 
101 “A Sensibilidade Jurídica, retratada como razão sensível intuitiva, não elimina nenhuma experiência 
por mais trágica que possa se manifestar. É nesse diálogo entre diferentes lugares, seres e momentos 
no qual se consegue promover, talvez, condições de esclarecimento para o momento presente. Por 
esse motivo, compreende-se essa categoria – Sensibilidade Jurídica – no seguinte conceito 
operacional: é o ato de sentir algo junto a pluralidade de seres, lugares, momentos e linguagens que 
constituem a vitalidade e dinâmica da Terra, cujas diferentes maneiras de cumplicidade denotam 



52 
 

 

1.3 Sustentabilidade enquanto Paradigma do Direito na Pós-modernidade 

O termo “Paradigma” foi cunhado por Thomas Kuhn, em 1962, momento 

em que o autor, em sua obra intitulada “The Structure of Scientific Revolutions”102, 

conceituou Paradigma como o conjunto de realizações científicas com caráter 

universalmente reconhecido e com a capacidade de fornecer problemáticas e 

soluções modelares para um conjunto de indivíduos praticantes de uma ciência103. O 

vocábulo Paradigma também é compreendido como uma manifestação capaz de 

estabelecer relações primordiais que resultam em axiomas, determinam conceitos e 

comandam discursos e teorias104. 

No que tange à modernidade jurídica, as suas formulações basilares foram 

delineadas pelo Paradigma da liberdade. Naquele momento, o homem moderno 

reafirmou a sua condição primeva enquanto sujeito responsável pela sua existência e 

reivindicou a autonomia sobre a sua vida e seus atos105. A liberdade tornou-se o 

Paradigma indutor do direito e toda a produção jurídica, na altura, passou a ser 

construída por intermédio desse fio condutor106. Nesse sentido, a modernidade 

jurídica, enquanto resultado das revoluções burguesas, tornou-se o berço para o 

pensamento ontológico e possibilitou que a sociedade se voltasse a uma espécie de 

autorrealização ética, bem como estabelecesse, no âmbito estatal, o exercício político 

 
condições de pertença e participação, as quais precisam ser expressas pelo Direito [continental ou 
global] para assegurar condições – históricas ou normativas – sobre a importância do desvelo da 
Alteridade no vínculo comunicacional entre humanos e não humanos. Se a Sensibilidade Jurídica 
representa esse novo saber na Pós-Modernidade, reconhece-se, desde logo, que o seu locus não 
reside tão somente na dimensão legal, jurisprudencial ou doutrinária do Direito. Essa categoria se 
expressa como saber ecosófico a fim de oportunizar condições de se estar-junto-com-o-mundo e 
compreendê-lo sob seus diferentes matizes, além daqueles (im)postos pelos domínios do “Eu”. 
AQUINO, Sergio Ricardo Fernandes de; DANELI, Jardel Anibal Casanova. (2016). QUAL EDUCAÇÃO 
PARA OS DIREITOS HUMANOS?. Revista Direitos Humanos E Democracia, Ijuí, v. 4, n. 8, p. 3–37, 
2016. DOI: 10.21527/2317-5389.2016.8.3-37. Disponível em: 
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia/article/view/5838. Acesso 
em: 15 maio 2021. p. 28. 
102 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 
Participação especial Gabriel Real Ferrer. Lucas de Melo Prado (org.). Itajaí: Univali, 2012. p. 45. 
103 KUHN, Thomas Samuel. A estrutura das revoluções científicas. Tradução Beatriz Vianna Boeira 
e Nelson Boeira. 10. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. p. 13. 
104 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez/Unesco, 
2001. p. 26. 
105 JULIOS-CAMPUZANO, Afonso de. Em las encrucijadas de la modernidad: Política, Derecho y 
Justicia. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2000. p. 32. 
106 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 
Participação especial Gabriel Real Ferrer. Lucas de Melo Prado (org.). Itajaí: Univali, 2012. p. 42-44. 
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da vontade coletiva e igualdade de direitos107.  

A emergência dos direitos sociais e da justiça social108, enquanto resultado 

de mobilizações sociais que reivindicaram direitos trabalhistas, previdenciários e 

sociais109, ressoou na fixação de prerrogativas em textos constitucionais, como é o 

caso da Constituição do México, de 1917, Constituição alemã de Weimar, de 1919 e 

Constituição brasileira de 1934. No que tange ao modelo estatal moderno, a sua 

configuração ocorreu pela transformação da estrutura econômica, que foi 

impulsionada pelo crescimento da dimensão empresarial, tecnológica e concentração 

do capital110. 

Importa observar que, diante da diversidade de cenários sociais, que se 

acentuou por meio de fatores como a ausência da distribuição de capital e 

conhecimento tecnocientífico, fez-se necessária a coabitação entre o Paradigma 

moderno e o pós-moderno111 do direito. Nota-se que as verdades, princípios, valores, 

 
107 HABERMAS, Jürgen. El discurso filosófico de la modernidad. Traducción de Manuel Jiménez 
Redondo. Madrid: Taurus, 1989. p. 109.   
108 PASOLD observa que “quanto à JUSTIÇA SOCIAL, [...] é preciso incorporá-la como atitude e, 
coerentemente, exercê-la em comportamentos. Assim, quando se solicita JUSTIÇA SOCIAL, não se 
pode realizar o apelo ingênua ou maliciosamente - como se o seu destinatário único fosse o Estado, 
ou um outro, como o Governo. O verdadeiro destinatário dos apelos à JUSTIÇA SOCIAL é o seu 
Agente: - o todo social, ou seja, a Sociedade. A JUSTIÇA SOCIAL somente apresentará condições de 
realização eficiente, eficaz e efetiva se a Sociedade, no seu conjunto, estiver disposta ao preciso e 
precioso mister de contribuir para que cada pessoa receba o que lhe é devido pela sua condição 
humana. E, da parte do Estado, caso ele exerça uma efetiva, contínua e legítima Função Social. Neste 
contexto, destaco três pontos estratégicos: 1o - a noção de JUSTIÇA SOCIAL não pode ser presa a 
esquemas fixados a priori e com rigidez indiscutível; 2o - a conduta do Estado não pode ser paternalista 
para com os necessitados e protetora ou conivente para com os privilegiados; 3o - a responsabilidade 
pela consecução da JUSTIÇA SOCIAL na sua condição de destinação da FUNÇÃO SOCIAL, deve ser 
partilhada por todos os componentes da Sociedade”. As palavras em maiúsculas são utilizadas pelo 
autor na obra original. PASOLD, Cesar Luiz. A função social do Estado contemporâneo. 4. ed. Itajaí: 
Editora da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, 2013. p. 55. 
109 BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 186. 
110 MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. Coimbra: Centelha, 1973. p. 81. 
111 “Nella riflessione contemporanea viene spesso usato il termine postmoderno, per indicare la crisi e 
il tramonto della m. nelle società del capitalismo maturo, entrate, a partire dagli anni Sessanta del 
Novecento, in una fase caratterizzata dalle dimensioni planetarie dell'economia e dei mercati finanziari, 
dall'aggressività dei messaggi pubblicitari, dall'invadenza della televisione, dal flusso ininterrotto delle 
informazioni sulle reti telematiche. In contrasto con i caratteri tipici dell'ideologia modernista, la 
condizione culturale postmoderna si caratterizza soprattutto per una disincantata rilettura della storia, 
definitivamente sottratta a ogni finalismo, e per l'abbandono dei grandi progetti per l'uomo, elaborati a 
partire dall'Iluminismo e fatti propri dalla m., dando luogo, sul versante creativo, più che a un nuovo stile, 
a una sorta di estetica della citazione e del riuso, ironico e spegiudicato, del repertorio di forme del 
passato, in cui è abolita ogni distinzione tra i prodotti 'alti' della cultura e quelli della cultura di massa.” 
IACOLI, Giulio. Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco (2014). In: TRECCANI. 
Postmoderno/postmodernismo. Roma: Istituto Della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni 
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instituições e preceitos da modernidade fixaram-se de tal forma que ainda permeiam 

práticas institucionais e sociais da atualidade, tornando ilusório considerar que a 

modernidade esteja totalmente superada112.  

A emergência da pós-modernidade113 em âmbito jurídico, enquanto 

resultado de processos reflexivos projetados sobre os cenários de crise da 

modernidade114 e das transformações que recaíram sobre as regras da ciência, da 

literatura e das artes115 após o século XIX, mais precisamente os delineamentos que 

emergiram da pós-modernidade, resultaram em novas demandas sociais 

evidenciadas por transformações que ocorreram em quatro de seus pilares 

tradicionais: o conceito de Estado; a teoria da divisão de poderes; o discurso centrado 

no real e na verdade; e a neutralidade do juiz e a sua despolitização116. 

Nos anos subsequentes à década de 80, do século passado, surgiram as 

 
Treccani. Disponível em: https://www.treccani.it/enciclopedia/postmoderno-
postmodernismo_%28Storia-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco%29/. Acesso em: 25 
nov. 2021. 
112 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2005. p. 133. 
113 Sobre o cenário da pós-modernidade, nas palavras de Bauman “é numa época que Anthony Giddens 
chama de ‘modernidade tardia’, Ulrich Beck de ‘modernidade reflexiva’, Georges Balandier de 
‘supermodernidade’, e que eu tenho preferido (junto com muitos outros) chamar de ‘pós-moderna’: o 
tempo em que vivemos agora, na nossa parte do mundo (ou, antes, viver nessa época delimita o que 
vemos como a ‘nossa parte do mundo’).” BAUMAN, Zigmund. O mal-estar da pós-modernidade. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1998. p. 30. Ainda, sobre essa temática, Boaventura de Souza Santos considera que 
“como todas as transições são simultaneamente semi-invisíveis e semicegas, é impossível nomear com 
exatidão a situação atual. Talvez seja por isso que a designação inadequada de ‘pós-moderno’ se 
tornou tão popular. Mas, por essa mesma razão, este termo é autêntico na sua inadequação.” SANTOS, 
Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: 
Cortez, 2001. p. 50. Para Mayos, “la UE es el ejemplo más desarrollado de un sistema posmoderno. 
Representa la seguridad a través de la transparencia, y la transparencia a través de la 
interdependencia. La UE es más un sistema transnacional que supranacional; es decir, una asociación 
voluntaria de estados, más que estados subordinados a un poder central.” MAYOS, Gonçalo. 
Macrofilosofía de la globalización y del pensamiento único: un macroanálisis para el 
«empoderamiento». Barcelona: Editorial Académica Española, 2012. p. 54. 
114 Habermas entende que “o conceito de crise, desenvolvido na tragédia clássica, tem também uma 
contrapartida no conceito de crise encontrado na ideia de história enquanto salvação. Esta margem de 
pensamento entrou nas teorias evolucionistas sociais do século XIX através da filosofia da história do 
século XVIII. Pois Marx desenvolveu, pela primeira vez, um conceito científico-social de crises 
sistêmicas; é diante destes antecedentes que falamos hoje de crises sociais ou econômicas.” 
HABERMAS, Jürgen. A crise de legitimação no capitalismo tardio. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1999. p. 12. 
115 LYOTARD, Jean-François. A Condição Pós-Moderna. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1998, p. 15-16. 
116 GOMES, Mário Soares Caymmi. O direito na mudança paradigmática da pós-modernidade. Revista 
de informação legislativa, Brasília, v. 47, n. 188, p. 191-207, out./dez. 2010. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/47/188/ril_v47_n188_p191.pdf/at_download/file. Acesso em: 
02 jan. 2022. p. 196.  
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primeiras preocupações com relação à possibilidade de os seres humanos destruírem 

a vida no planeta, momento em que o reconhecimento dos danos ambientais e da 

emergência de mecanismos e relações transnacionais117 impulsionaram a 

desconstrução do primado da liberdade. 

Esse cenário evidenciou a necessidade de um novo paradigma para o 

direito, o qual pudesse convergir na produção dialética e democrática voltada à 

implementação de bens, valores e condutas capazes de corresponder à preservação 

da vida no planeta118. Notadamente, tais reflexões emergiram dos cenários de 

complexidade119 em que a sociedade esteve – e ainda está – inserida120.  

Por meio das reflexões voltadas ao novo Paradigma para o direito – e para 

o Estado – na pós-modernidade, a cátedra foi ocupada pelo primado da 

Sustentabilidade121. Essa projeção da Sustentabilidade justificou-se pela urgência de 

novas estruturas dirigidas à organização da sociedade122 e à condução de 

 
117 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 
Participação especial Gabriel Real Ferrer. Lucas de Melo Prado (org.). Itajaí: Univali, 2012. p. 40. 
118 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. O novo paradigma do Direito na pós-modernidade. Revista 
de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), São Leopoldo, v. 3, n. 
1, p. 75-83, jan./jun. 2001. Disponível em: http://www.rechtd.unisinos.br/pdf/111.pdf. Acesso em: 20 nov. 
2012. 
119 Para Morin, complexidade refere-se àquilo que foi e é construído em conjunto, só existindo “[...] 
quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o politico, o 
sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e 
retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as 
partes entre si.” MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: 
Cortez/Unesco, 2001. p. 38-39. Sobre o cenário de complexidade, Morin observa que “[...] a 
complexidade surge como dificuldade, como incerteza e não como uma clareza e como resposta. O 
problema é saber se há uma possibilidade de responder ao desafio da incerteza e da dificuldade. [...] 
Atualmente, vemos que existe uma crise da explicação simples nas ciências biológicas e físicas: desde 
então o que parecia ser resíduo não científico das ciências humanas, a incerteza, a desordem, a 
contradição, a pluralidade, a complicação etc., faz parte de uma problemática geral do conhecimento 
científico.” MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Tradução Maria D. Alexandre e Maria Alice 
Sampaio Dória. 13. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. p. 177. 
120 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 
Participação especial Gabriel Real Ferrer. Lucas de Melo Prado (org.). Itajaí: Univali, 2012. p. 49. 
121 Daniele Porena é enfático ao afirmar que “on the legal and, more precisely, on the constitutional 
level, it is clear that if the principle of sustainability and the related concern for future generations came 
to assume a paradigmatic consistency, the consequences would be anything but negligible.” PORENA, 
Daniele. On the concept of sustainability and future generations. A brief constitutional overview. Revista 
Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 18, n. 1, p. e4689, maio 2022. 
DOI: https://doi.org/10.18256/2238-0604.2022.v18i1.4689. ISSN 2238-0604. Disponível 
em: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4689. Acesso em: 04 out. 2021. p. 
8. 
122 Nota-se que “cada época possuiu seu critério para organizar a vida em sociedade. Os medievais 
possuíam o divino e o religioso como critério. A palavra de Deus era a verdade última, em especial a 
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comportamentos voltados à continuidade da vida humana – e não humana123. 

Sobre a ciência jurídica a Sustentabilidade possibilita que recaiam novos 

desdobramentos reflexivos e operacionais, os quais são importantes para que o 

Direito adquira condições para superar a sua conformação enquanto técnica simplória 

de comando e controle124 e, assuma a sua função primeva enquanto espaço para a 

formulação de mecanismos capazes de orientar e conduzir a sociedade diante das 

suas complexidades125. 

 
da Bíblia. Os modernos trouxeram o valor da razão e do indivíduo. Depois vieram as instituições. 
Vivencia-se hoje um novo momento. É necessário buscar um novo critério ético que seja capaz de 
promover o homem de forma mais integral. É essencial a luta pelos direitos humanos, porém também 
é essencial lembrar que o direito na perspectiva ontológica possui a responsabilidade de propiciar 
condições de vida excelente para as pessoas, condições que sejam compatíveis com a necessidade 
de autoconhecimento e aprimoramento existencial. O direito precisa buscar dar o mínimo, mas também 
pensar formas de oportunizar saltos maiores.” SOARES, Josemar Sidinei; LOCCHI, Maria Chiara. O 
papel do indivíduo na construção da dignidade da pessoa humana. Revista Brasileira de Direito, 
Passo Fundo, v. 12, n. 1, p. 31-41, jan./jun. 2016. ISSN 2238-0604. Disponível em: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5560638.pdf. Acesso em: 04 out. 2021. p. 39.  
123 Real Ferrer afirma que “el paradigma actual de la Humanidad es la sostenibilidad. La voluntad de 
articular una nueva sociedad capaz de perpetuarse en el tiempo en unas condiciones dignas. El 
deterioro material del Planeta es insostenible, pero también es insostenible la miseria y la exclusión 
social, la injusticia y la opresión, la esclavitud y la dominación cultural y económica.” REAL FERRER, 
Gabriel. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciudadanía ¿Construimos juntos el futuro?. 
Revista Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 17, n. 3, p. 305-326. set/dez 2012. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202/2413. Acesso em: 28 dez. 2021. 
124 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Cosmopolitismo e Governança Transnacional Ambiental: 
Uma agenda para o desenvolvimento sustentável. Revista direitos humanos e democracia, Ijuí, v. 4, 
n. 7, p. 239-257, ago. 2016. Disponível em: 
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia/article/view/5893. Acesso 
em: 04 out. 2021. p. 244. 
125 “In ogni società umana numero e varietà delle relazioni interne ed esterne crescono con la 
differenziazione dei ruoli, la divisione sociale e tecnica del lavoro, il tasso di associazionismo, il grado 
di sviluppo economico e politico, lo sviluppo della tecnologia, la proliferazione dei canali e dei sistemi di 
comunicazione. [...] È corretto asserire che le società contemporanee sono in genere più complesse di 
quelle del passato; che le società industriali avanzate sono più complesse di quelle meno 
industrializzate; e che il sistema-mondo presenta oggi una c. molto più elevata che non nel passato, 
anche recente. Alla elevatissima c. s. del mondo contemporaneo ci si riferisce spesso con il termine di 
globalizzazione. Esso sottolinea il fatto che la fittissima rete di relazioni sociali, politiche, economiche, 
culturali attraversante le frontiere di tutti i paesi del mondo condiziona in modo decisivo il destino degli 
individui residenti in ciascuno di essi (A. Giddens, E. Lazlo).” “[...] La complessità come proprietà dei 
mutamenti di stato d'una società. - Se si applica all'analisi d'una società il paradigma sistemico, si 
possono definire i suoi mutamenti come una serie di stati di altrettante sezioni spazio-temporali del 
sistema. La transizione da uno stato all'altro viene descritta da proposizioni o leggi, rappresentabili con 
vari tipi di linguaggio. Si dirà pertanto che un sistema sociale è tanto più complesso quanto più numerosi 
e variati sono gli stati che esso attraversa prima che si ripresenti il medesimo stato, e quanto meno è 
probabile che la medesima proposizione utilizzata per prevedere con successo il suo passaggio dallo 
stato i-esimo allo stato j-esimo riesca a prevedere quale sarà lo stato successivo a quello i-esimo 
quando questo si ripresenti. In questo caso si tratterà di transizioni caotiche, così dette perché in esse 
fattori minimi, virtualmente inosservabili, producono improvvisamente grandi salti di stato. In tal senso 
possono definirsi complessi sia piccoli gruppi, sia una folla o un sistema politico o una società, allorché 
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Através de instrumentos jurídicos estruturantes, orientadores e sensíveis 

às mutantes e complexas necessidades sociais e ambientais, a Sustentabilidade 

constitui-se como um meio vinculativo e Paradigma secular à condução da sociedade 

pós-moderna. Importante perceber, que além dos reflexos na ciência jurídica, esse 

novo Paradigma passou a refletir também na esfera política, o que ocorreu por meio 

do seu caráter multidimensional126, formulações históricas, conceituais e éticas 

voltadas a fatores como a redução das desigualdades127. 

Cada dia mais, a Sustentabilidade vem sendo reconhecida como um novo 

Paradigma para o direito, revelando-se por meio da sua capacidade de redefinir 

pautas axiológicas nos planos local, nacional, internacional e, sobretudo, na dimensão 

transnacional128, as quais recaem sobre as mais diversas ciências e, em especial, à 

 
manifestano all'improvviso comportamenti collettivi i quali sembrano apparentemente irrelati, per la loro 
drammatica entità, agli eventi che li hanno preceduti.” GALLINO, Luciano. Enciclopedia Italiana - V 
Appendice (1991). In: TRECCANI. COMPLESSITÀ SOCIALE. Roma: Istituto Della Enciclopedia 
Italiana Fondata da Giovanni Treccani. Disponível em: https://www.treccani.it/enciclopedia/complessita-
sociale_%28Enciclopedia-Italiana%29/. Acesso em: 14 maio 2022.  
126 BOSSELMANN, Klaus. The principle of sustainability: transforming law and governance. Helsinki: 
University of Helsinki. p. 4. p. 319. Nota-se que a garantia ao bem-estar pressupõe que a 
Sustentabilidade também seja percebida como um fator multidimensional, porque o bem-estar é 
multidimensional, conforme destaca Juarez Freitas. FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao 
futuro. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 61. 
127 “As desigualdades em seu sentido mais amplo: social, econômica, cultural e tecnológica, constituem 
um dos fatores de maior agressão ao ambiente. Estima-se que a miséria e a pobreza respondam por 
um terço de toda degradação ambiental no planeta. Neste contexto de crise multidimensional, surge 
um cenário extremamente receptivo para a emergência de novas instituições políticas e jurídicas que 
sejam capazes de agregar e articular atitudes solidárias e cooperativas. Com a capacidade de envolver 
as pessoas, instituições e estados na luta pela proteção de bens e valores imprescindíveis para 
assegurar a vida plena e duradoura no planeta. [...] Em síntese, a compreensão da sustentabilidade, 
enquanto novo paradigma do direito, deve resultar do aporte cognitivo fornecido pela sociologia, 
economia e também pela filosofia. Resta à Ciência Jurídica, a importante função de se adequar a esta 
pauta axiológica comum humanitária, captar as realidades sociais, os seus desvios e riscos e promover 
estratégias objetivando mitigá-los e controlá-los para a realização plena do bem comum.” GARCIA, 
Heloise Siqueira; CRUZ, Márcio Paulo. A sustentabilidade em uma (necessária) visão transnacional. 
Prisma Jurídico, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 210-224, jul./dez. 2016. ISSN 1677-4760. Disponível em: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93449824008. Acesso em: 21 fev. 2022. p. 212. 
128 CRUZ, Paulo Márcio; GLASENAPP, Maikon Cristiano. Sustentabilidade e a possibilidade de 
ambientes democráticos de governança transnacional. In: DEMARCHI, Clovis; NETO, Francisco José 
Rodrigues de Oliveira; ABREU, Pedro Manoel (org.). Direito, Estado e sustentabilidade. São Paulo: 
Intelecto Editora, 2016. p. 86. ZUMBASEN considera que “[...] the term “transnational” identifies an 
intricate connection of spatial and conceptual dimensions: in addressing, on the one hand, the 
demarcation of emerging and evolving spaces and, on the other, the construction of these spaces as 
artifacts for human activity, communication, and rationality, the term transnational is conceptual.” 
ZUMBASEN, Peer. Carving out typologies and accounting for differences across systems: towards a 
methodology of transnational constitutionalism. In: ROSENFELD, Michel; SAJÒ, Andreas (ed.). The 
Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford: Hardback, 2012. p. 17.  
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ciência jurídica129. Por meio da compreensão de que ubi societas, ibi ius,130 a 

Sustentabilidade atua enquanto vetor para formulação de perspectivas sensíveis às 

particularidades das espécies e pressuposto basilar para que os indivíduos sejam 

orientados à resolução de problemas em escala global131. Dessa sistemática decorre 

a superação de práticas e ordenamentos jurídicos defasados, bem como da 

arquitetura clássica dos Estados soberanos, que há muito deixaram de atender, com 

a necessária veemência, as necessidades dos seres humanos e da natureza.  

 

1.4 O princípio jurídico da Sustentabilidade 

A compreensão da Sustentabilidade, enquanto Paradigma para o direito na 

pós-modernidade, inspira a reestruturação de padrões e modelos operativos no 

âmbito da ciência jurídica. É desse movimento edificante que emerge o princípio 

jurídico da Sustentabilidade, do qual decorre um padrão de justiça e moralidade plural, 

 
129 “Pela importância e centralidade na ordem política atual, é possível afirmar assim que a 
Sustentabilidade pode ser compreendida como impulsionadora do processo de consolidação de uma 
nova base meta axiológica ao direito. Um dos objetivos mais importantes de qualquer projeto de futuro 
com sustentabilidade é a busca constante pela melhoria das condições de vida das populações mais 
fragilizadas socialmente. Isso porque os problemas sociais e ambientais estão necessariamente 
interligados e somente será possível tutelar adequadamente o meio ambiente com a melhora das 
condições gerais destas populações.” REAL FERRER, Gabriel; CRUZ, Paulo Márcio. Direito, 
sustentabilidade e a premissa tecnológica como ampliação de seus fundamentos. p. 15. In: SILVEIRA, 
Alessandra; ABREU, Joana Covelo de; COELHO, Larissa A. Sustentabilidade tecnológica: o papel 
das tecnologias digitais na promoção do desenvolvimento sustentável. Uminho: Braga, 2020. 
130 “A máxima comumente repetida ‘ubi societas, ibi ius’ é então ladeada pela máxima simétrica ‘ubi ius, 
ibi societas’, que na prática coincide com a função da lei indicada por Grotius (Epistulae ad Gallos CVI, 
Lipsiae et Francofurti 1634): a lei ‘omnes homines hominibus, et gentes gentibus sociat’. Nessa breve 
fórmula, é importante precisar que a ‘socialização’ possibilitada pelo direito também diz respeito aos 
povos, que de fato – pode ser complementado – estão associados entre si pelo direito internacional, do 
qual Grotius foi um dos fundadores.” RIPEPE, Eugenio. Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: 
Diritto (2012). In: TRECCANI. La teoria dell'ordinamento giuridico: Santi Romano. Roma: Istituto 
Della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani. Disponível em: 
https://www.treccani.it/enciclopedia/la-teoria-dell-ordinamento-giuridico-santi-romano_%28Il-
Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29/. Acesso em: 14 maio 2022. 
131 Márcio Staffen e Rafael dos Santos observam que “felizmente, o ser humano tem a faculdade de 
conscientizar sua própria força de intervenção e de alteração do entorno natural, inclusive para discernir 
que tal intervenção pode resultar em um processo de deterioração para o próprio planeta e, assim, 
mudar suas escolhas e projetos políticos. Por isso, aliado à dignidade da pessoa humana, surge a 
sustentabilidade como novo paradigma para que se possa fomentar uma qualidade de vida sadia para 
as gerações presentes e futuras, assegurando a perpetuidade da vida humana.” STAFFEN, Márcio 
Ricardo; SANTOS, Rafael Padilha dos. O Fundamento Cultural da Dignidade da Pessoa Humana e 
Sua Convergência para o Paradigma da Sustentabilidade. Veredas do Direito – Direito Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável, Belo Horizonte, v. 13, n. 26, p. 263-288, maio/ago. 2016. DOI: 
https://doi.org/10.18623/rvd.v13i26.814.  Disponível em: 
http://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/article/view/814. Acesso em: 21 fev. 2022. p. 279. 
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com eficácia interespécies e intergeracional132. Diante desse prisma, faz-se 

necessário perceber o Direito sob uma ótica moral pós-convencional de aspiração 

universalista, edificada por meio do procedimento público dialógico discursivo133. 

Na medida em que a Sustentabilidade foi amplamente difundida no âmbito 

da comunidade internacional e incorporada em textos constitucionais134, ordinários e 

tratados internacionais, passou a demandar sistemáticas para a sua aplicação e 

consolidação, como é o caso da responsabilização solidária, princípio da precaução, 

princípio da cooperação tecnológica ou na esfera de uma cidadania ambiental com 

contornos intergeracionais135. Dessa última categoria decorre a compreensão de que 

o patrimônio natural não foi estabelecido por nenhuma geração, razão pela qual 

devem ser considerados os direitos e deveres no contexto de cada geração para com 

as gerações vindouras136. 

 
132 Porena observa que “sembra aver trovato dignità e legittimazione l’idea della sostenibilità 
intergenerazionale delle scelte ‘sistemiche’. L’idea, cioè, di un principio capace di inspirare il processo 
normogenetico non solo nel campo della legislazione ambientale ma anche, e sempre più, in quello 
delle legislazioni economiche, sociale e culturali. Il principio di sostenibilità, in questa sua più vasta 
accezione, finirebbe per identificare, poi, anche una regola di redistribuzione dei costi e dei benefici 
maturati dalla collettività: ciò, lungo una prospettiva temporale non già limitata al presente ma, al 
contrario, capace di considerare anche i frutti e gli oneri ereditari dal passato e gli impegni, gli interessi 
e le aspettative da riservare al futuro.” PORENA, Daniele. Il principio della sostenibilità: Contributo 
allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale. Torino: Giappichelli, 2017. 
p. 306-307. 
133 HABERMAS, J. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução: Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997b. v. 2, p. 78. 
134 Observa-se que “la sua estensione al diritto costituzionale, attraverso l’inserimento di clausole 
esplicite nelle costituzioni nazionali, non è da considerare ininfluente, stante la limitata forza giuridica 
vincolante del diritto internazionale.” GROPPI, Tania. Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale 
alla prova del futuro. In: DPCE, n. 1, 2016. p. 48. 
135 Anthony Giddens, ao analisar a temática da Sustentabilidade, observa que se faz necessário “pensar 
a médio e longo prazo e desenvolver estratégias que se estendam por essas escalas temporais. Existe 
a obrigação de considerarmos de que modo as políticas atuais tenderão afetar a vida dos que ainda 
não nasceram.” GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, 
p. 88. 
136 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado Constitucional Ecológico e Democracia Sustentada. 
Revista CEDOUA, Coimbra, v. 2, n. 1, p. 9-16, fev. 2001. Disponível em: https://digitalis-
dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/5732/1/revcedoua8%20art.%201%20JJGC.pdf?ln=pt-pt. Acesso em: 01 
jan. 2022. p. 11. Daniele Porena destaca que “il dibattito teorico sul tema gius-filosofico delle future 
generazioni non è poi così recente. Ormai da tempo la letteratura si confronta infatti con il problema 
scivoloso del trattamento giuridico delle generazioni venture e non sono mancate, anche da parte della 
nostra giurisprudenza costituzionale, occasioni di apertura – via via sempre meno timide - rispetto a un 
tema che pur continua a illustrare non lievi criticità”. PORENA, Daniele. Anche nell’interesse delle 
generazioni future. Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della 
Costituzione. Federalismi.it, Roma, n. 15, p. 121-143, jun. 2022. ISSN 1826-3534. Disponível em: 
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=47290&dpath=document&dfile=010620221605
56.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 128. 
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O imperativo categórico que está situado na gênese da Sustentabilidade 

ou de uma evolução sustentável decorre da necessária emancipação dos seres 

humanos, para que não precisem mais viver às custas da degradação ambiental, de 

outros seres humanos, de outras nações ou mesmo às custas de outras gerações137. 

Evidencia-se, nesse sentido, um conceito holístico, respaldado por outros conceitos 

holísticos, como os que se referem ao fenômeno da Globalização, integração, justiça 

internacional, equidade geracional e, para alguns, com reconhecida semelhança ao 

princípio do Estado de Direito e do princípio democrático, o que denota a necessidade 

de operações metódicas de otimização e de concretização138. 

O princípio jurídico da Sustentabilidade emerge no contexto globalizante e 

no teor dos textos constitucionais na medida em que estabelece limites e conduz o 

processo civilizatório da humanidade139. A crise ambiental que se assiste refutou a 

racionalidade e os Paradigmas teóricos que conduziram o processo de crescimento 

econômico e resultaram em forte impacto à natureza, de tal modo que o ideal de uma 

Sustentabilidade ecológica140 se tornou um critério normativo para a reestruturação 

da ordem econômica, sob o amparo de revisitar as bases de produção.141 

 
137 Inegavelmente, a Sustentabilidade apresenta condições para fomentar a criação de instrumentos 
jurídicos em favor das gerações presentes e futuras – muito embora exista acentuada resistência à 
construção de sistemáticas regulatórias voltadas às futuras gerações, as quais são compreendidas 
como indeterminadas ou indetermináveis. 
138 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O princípio da sustentabilidade como princípio estruturante do 
direito constitucional. Tékhne – Revista de Estudos Politécnicos. Barcelos, v. 8, n. 13, p. 007-018, 
2010. Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-
99112010000100002. Acesso em: 20 maio 2022. p. 09. 
139 Tem-se que “la nozione di sostenibilità, in diritto costituzionale, è strettamente legata alla 
responsabilità intergenerazionale, ovvero alla possibilità che la costituzione imponga ai decisori politici 
del tempo presente di considerare anche le generazioni future, quando si tratti di fare scelte i cui effetti 
sono tali da pregiudicare le esigenze di queste.” GROPPI, Tania. Sostenibilità e costituzioni: lo Stato 
costituzionale alla prova del futuro. In: DPCE, n. 1, 2016. p. 49. 
140 Bosselmann é enfático ao afirmar que “[...] ‘Ecológico’ pode ser entendido como a modificação de 
‘justiça’ em muito, da mesma forma que ‘sustentável’ pode ser entendido como a modificação de 
desenvolvimento. Nesta base, os únicos caminhos possíveis para o desenvolvimento são aqueles 
ecologicamente sustentáveis. Da mesma forma, os únicos caminhos possíveis à justiça são aqueles 
que reconhecem a sustentabilidade ecológica”. BOSSELMANN, Klaus. O princípio da 
sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução de Phillip Gil França. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015. p. 133. 
141 LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2001. p. 15. Leff leciona que “para além da ecologização dos processos sociais, a resolução 
da problemática ambiental e a construção de uma nova racionalidade produtiva propõem a intervenção 
de um conjunto de processos sociais: a formação de uma consciência ecológica ou ambiental, a 
transformação democrática do Estado que permita e apoie a participação direta da sociedade e das 
comunidades na autogestão e cogestão de seu patrimônio de recursos, a reorganização transsetorial 
da administração pública e a reelaboração interdisciplinar do saber.” LEFF, E. Epistemologia 
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A consolidação da Sustentabilidade em âmbito jurídico pressupõe o dever 

dos Estados, sociedade civil, empresas, dentre outros agentes à adoção de condutas 

solidárias multissetoriais capazes de impedir a degradação dos sistemas naturais142. 

Nesse cenário, ao atentar para as questões ecológicas, a Sustentabilidade volta-se à 

melhoria das condições sociais de populações fragilizadas, já que os efeitos da 

degradação ambiental resultam em problemas sociais, assim como a crise ambiental 

decorre, em larga medida, da transnacionalização da pobreza, da miséria e da 

fome143. 

A Sustentabilidade, enquanto vetor de dispositivos jurídico-normativos, 

revela-se de suma importância para a geração presente, assim como para as futuras 

gerações144, pois busca estabelecer as responsabilidades a serem compartilhadas 

entre os Estados e sociedades145 pela concretização de um desenvolvimento imaterial 

e material, que seja socialmente inclusivo, durável, equânime, inovador, com 

valoração ética e eficiente para garantir, de modo preventivo e precavido, seja no 

presente ou no futuro, o direito ao bem-estar146. Dessa forma, não se pode negar que 

a Sustentabilidade, quando concebida e perfilhada sobre os ordenamentos jurídicos, 

modifica a compreensão global clássica do direito, já que opera pela congregação de 

condições jurídico-normativas de modelos de Desenvolvimento sustentável. 

Pensar um novo Direito por meio da Sustentabilidade pressupõe reflexões 

 
ambiental. Tradução: Sandra Valenzuela. 5. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2002, p. 126. 
142 BACHELET, Michel. Ingerência Ecológica: Direito ambiental em questão. Lisboa: Instituto Piaget, 
1995. p. 19. 
143 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São 
Paulo: Cortez, 2001. p. 42. 
144 Porena observa que “sul piano giuridico, è quanto mai chiaro che, ove la preoccupazione per le 
generazioni future, per come espressa nel principio di sostenibilità, arrivasse ad assumere consistenza 
paradigmatica nel quadro costituzionale, le conseguenze sarebbero tutt’altro che trascurabili”. 
PORENA, Daniele. Il principio della sostenibilità: Contributo allo studio di un programma 
costituzionale di solidarietà intergenerazionale. Torino: Giappichelli, 2017. p. 11. 
145 Josemar Soares e Maria Chiara Locchi observam que “na atualidade parece haver um entendimento 
geral de que o indivíduo nada precisa fazer para ser digno, coloca-se toda a responsabilidade de 
garantir a dignidade para o Estado, organismos internacionais e demais instituições, tirando qualquer 
tipo de responsabilidade das pessoas. O papel do Estado e das instituições é de fundamental 
importância para garantir a dignidade de todos, porém não se pode retirar toda e qualquer 
responsabilidade das pessoas.” SOARES, Josemar Sidinei; LOCCHI, Maria Chiara. O papel do 
indivíduo na construção da dignidade da pessoa humana. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, 
v. 12, n. 1, p. 31-41, jan./jun. 2016. ISSN 2238-0604. Disponível em: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5560638.pdf. Acesso em: 12 maio 2021. p. 36. 
146 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p. 140. 
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e desenhos jurídico-normativos que sejam capazes, inclusive, de reconhecer a 

natureza como sujeito de direito, o que, inegavelmente, rompe com os Paradigmas 

tradicionais que foram edificados pelas compreensões jurídicas ocidentais, as quais 

propuseram o direito como um atributo exclusivamente destinado aos seres humanos, 

seja direta ou indiretamente147. 

A presente reflexão encontra embasamento no fato dos tradicionais 

pressupostos jurídico-normativos, voltados tão somente aos seres humanos, não 

terem sido capazes de impedir o aumento da degradação ambiental nos últimos 

séculos. Ou seja, a ausência de dispositivos jurídicos eficazes à preservação do meio 

ambiente restringe as condições de vida às gerações futuras, já que o meio ambiente 

saudável é fator elementar à consecução da vida humana.  

Juntamente com o desenvolvimento dos pressupostos globalizantes 

vivenciados na atualidade, a Sustentabilidade vem ganhando cada vez mais espaço 

e projeção, o que resulta, dentre outros fatores, de uma espécie de emancipação 

social, pela qual a sociedade mundial passa a compreender e questionar, por meio de 

forças civilizadoras – como é o caso da Sustentabilidade – as capacidades jurídico-

normativas, ações políticas e as condutas de empresas e agentes poluidores. 

A Sustentabilidade, enquanto princípio jurídico e elemento ecossistêmico e 

 
147 Alberto Acosta considera que a projeção da natureza como sujeito de direito e, por conseguinte, na 
instauração de uma espécie de democracia da Terra, pressupõe que “los derechos humanos 
individuales y colectivos, deben estar en armonía con los derechos de las otras comunidades naturales 
de la Tierra; los seres vivos tienen derechos a seguir sus propios procesos vitales; la diversidad de la 
vida expresada en la Naturaleza es un valor sí mismo; los ecosistemas tienen valores propios que son 
independientes de la utilidad para el ser humano.” ACOSTA, Alberto; MARTÍNEZ, Esperanza. 
Derechos de la Naturaleza: El futuro es ahora. Quito. Ediciones Abya-Yala, 2009. p. 21. A expressão 
democracia de la Terra “se basa en democracia viva local con las comunidades locales, organizadas 
en principios de la inclusión, de la diversidad y de la responsabilidad ecológica y social que tiene la 
autoridad más alta en las decisiones relacionadas con el ambiente y los recursos naturales y los 
sustentos de la gente. La autoridad se delega a niveles más distantes del gobierno de la tierra es 
democracia viva.” ACOSTA, Alberto; MARTÍNEZ, Esperanza. Derechos de la Naturaleza: El futuro es 
ahora. Quito. Ediciones Abya-Yala, 2009. p. 106. Klaus Bosselmann aponta que “a assimilação ética e 
jurídica dessa preocupação básica mostra-se, ainda, pouco desenvolvida. Legalmente, os seres 
humanos valem muito mais do que o meio ambiente como objeto de proteção. Ainda não há uma 
concepção compartilhada de que o bem-estar humano depende do bem-estar de todo o mundo vivo. 
Por isso, não surpreende que o desenvolvimento dos direitos humanos ambientais, desde a década de 
1980, tenha sido dominado pelo antropocentrismo tradicional.” BOSSELMANN, KLAUS. O principio 
da Sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução Phillip Gil França. São Paulo: 
Revista dos Tribunais. 2015. p. 147. 
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evocativo, evidencia a necessidade de superação do l'inverno dello spirito148 que, de 

forma análoga, desperta os sujeitos à construção de sentidos e mecanismos 

sustentáveis – principalmente por meio da ciência jurídica – para salvaguardar o 

planeta e todos aqueles que nele habitam. Há, por essa via, o reconhecimento de um 

genius loci149 em lato sensu, com amplitude global, por meio do qual o genius confere 

identidade ao locus. Compreende-se, nesse sentido, que a natureza passa a ser 

considerada como sujeito de direito150 e o mundo reconhecido como uma espécie de 

casa comum151 e espaço de cuidado e reconhecimento da importância do outro, seja 

 
148 A analogia é extraída da obra de Marguerite Yourcenar, denominada “Memorie di Adriano”, na qual 
consta a passagem, que muito se assemelha às reflexões relacionadas à Sustentabilidade: “Costruire, 
significa collaborare con la terra, imprimere il segno dell'uomo su un paesaggio che ne resterà 
modificato per sempre; contribuire inoltre a quella lenta trasformazione che è la vita stessa delle città. 
Quanta cura, per escogitare la collocazione esatta d'un ponte e d'una fontana, per dare a una strada di 
montagna la curva più economica che è al tempo stesso la più pura!... L'ampliamento della strada di 
Megara trasformava il paesaggio delle rocce schironiane; quelle duecento miglia di via lastricata, dotate 
di cisterne e di guarnigioni, che uniscono Antinoa al Mar Rosso, hanno a, gli antichi sepolcri della via 
Appia, ma le sue stesse pro no creato nel deserto l'era della sicurezza dopo quella del pericolo. Il reddito 
di cinquecento città asiatiche non era di troppo per costruire una rete d'acquedotti nella Troade; 
l'acquedotto di Cartagine compensava, in certo modo, le asprezze delle guerre puniche. Elevare 
fortificazioni in fin dei conti equivale a costruire dighe: equivale a trovare la linea sulla quale si può 
difendere una sponda o un impero, il punto dove sarà contenuto, arrestato, infranto, l'assalto delle onde 
o quello dei barbari. Costruire un porto, significa fecondare la bellezza d'un golfo. Fondare biblioteche, 
è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti 
indizi, mio malgrado, vedo venire.” YOURCENAR, Marguerite. Mémoires d'Adrien, suivi de Carnets 
de notes de Mémoires d'Hadrien. Trad. di Lidia Storoni Mazzolani. 4. ed. Torino: Einaudi, 1982. p. 
120-121. 
149 Tem-se o genius loci enquanto expressão que corresponde ao espírito do lugar e, por consequência, 
aos elementos naturais que compõe esse cenário e são necessários à vida humana. Essa expressão 
era utilizada pelo império romano ao considerar que o genius loci seria “con cui l’uomo deve scendere 
a patti per acquisire la possibilità di abitare.” NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius Loci: Paesaggio, 
Ambiente, Architettura. Milano: Electa, 1979. p. 11. 
150 O Equador foi o primeiro país no mundo a reconhecer a natureza como sujeito de direito e imprimiu 
esse pressuposto no Artigo 71 da sua Constituição, por meio do qual aduz que “a natureza ou 
Pachamama onde se reproduz e se realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente sua 
existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos 
evolutivos.” SITEAL. Constitución de la República del Ecuador 2008. Disponível em: 
https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_ecuador_6002.pdf. Acesso em: 20 
jul. 2022. p. 33. 
151 A expressão casa comum foi empregada na Encíclica Laudato Si, quando no seu parágrafo inicial 
Papa Francesco expressou: “Nesta Encíclica, pretendo especialmente entrar em diálogo com todos 
acerca da nossa ‘Casa Comum’.” FRANCISCO. Laudato si: sobre o cuidado da casa comum. São 
Paulo: Paulus/Loyola, 2015. p. 10. Sérgio Aquino observa que “a metáfora de Francisco utilizada na 
Encíclica Laudato Si [...] precisa ser entendida a partir de seu significado simbólico e do conjunto de 
suas orientações. Essa é a base a partir da qual se pode originar uma reconfiguração da realidade, 
alternativa ao atual corpo de doutrinas de matriz utilitarista, que associa interesses perversos à 
liberdade e reduz a política, a economia e a cultura aos parâmetros do mercado excludente, 
submetendo, especialmente, a concepção de justiça e o ordenamento jurídico ao individualismo moral.” 
AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de; ZAMBAM, Neuro José. A “casa comum”: por uma 
epistemologia do cuidado e da justiça para a américa latina. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 14, 
n. 29, p. 101-123, maio/ago. 2017. p. 105.  
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humano ou não humano152. 

Acredita-se que a Sustentabilidade, enquanto princípio jurídico, é 

naturalmente aceitável na medida em que a tomada de consciência solidária desperta 

à construção de mecanismos jurídico-normativos sensíveis ao comportamento 

humano sobre outros seres humanos, assim como sobre o meio ambiente. Além disso, 

tem-se como outro elemento motivador da Sustentabilidade, enquanto princípio 

jurídico, o fato de tanto o direito ambiental internacional, quanto o doméstico, ainda 

não terem construído, de forma satisfatória e efetiva, instrumentos voltados à projeção 

do Paradigma da Sustentabilidade. Nesse cenário, o comportamento 

antropocêntrico153 segue impactando negativamente no ecossistema planetário154.  

Diante do exposto, ao acolher a Sustentabilidade como princípio jurídico, a 

Constituição e o conjunto jurídico-normativo adquirem condições para expandirem-se 

como expressão de desenvolvimento cultural, de autorrepresentação de um povo155 

enquanto espelho do seu legado cultural156 e dos elementos naturais que compõe os 

seus espaços de vivência. Diante disso, a Sustentabilidade constitui-se de suma 

importância enquanto elemento estruturante do Estado de Direito, ainda que se 

demonstre como um princípio aberto e sem soluções concretas, de tal forma que 

comporta interpretações e interpelações para a sua formalização. 

 

 

 
152 BOFF, Leonardo. Saber cuidar: Ética do humano - compaixão pela terra. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 
2013. p. 38-39. 
153 Bosselmann observa, a título de exemplo, que se “os direitos de propriedade continuam sendo 
compreendidos de maneira isolada e separada das limitações ecológicas, eles reforçarão o 
antropocentrismo e incentivarão um comportamento abusivo.” BOSSELMANN, KLAUS. O principio da 
Sustentabilidade: transformando direito e governança. Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Revista 
dos Tribunais. 2015. p. 145. 
154 BOSSELMANN, KLAUS. O principio da Sustentabilidade: transformando direito e governança. 
Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015. p. 30. 
155 Rossano aduz que “il popolo è una unità ideale di uomini organizzata politicamente che nella vita 
sociale si presenta unitariamente. In quanto unità ideale comprende anche le generazioni passate e 
quelle future e non va confuso con la somma dei singoli individui che ne fanno parte in dato momento 
storico.” ROSSANO, Claudio. Manuale di diritto pubblico. Napoli: Jovene Editore, 2012. p. 58. 
156 HÄBERLE, Peter. Teoría de la constitución como ciencia de la cultura. Traducción Emilio 
Mikunda. Madrid: Tecnos, 2000. p. 34. 
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1.5 A Soberania dos Estados em trânsito  

O Estado157, constituído a partir de processos de agregação, composição 

de fratrias, formação de tribos e por fim ordenação das cidades158, desenvolveu-se e 

configurou-se enquanto a forma mais elaborada para o oferecimento de condições de 

dignidade e qualidade de vida aos seres humanos159. Através desse arquétipo social 

e modelo político, foi estabelecida uma estrutura organizacional capaz de submeter 

os indivíduos ao exercício de funções contratualmente definidas160, como também à 

sua conformação diante de resoluções formuladas pelos representantes públicos161. 

Além de ser uma organização formulada pelas estruturas de poder, o 

Estado constituiu-se como um arranjo territorializado, estabelecido a partir de uma 

unidade interna soberana e detentora do monopólio legítimo da força, que lhe era 

assegurada através de um sistema jurídico centralizado na lei e convertido através da 

linguagem coercitiva do Estado com a Sociedade Civil. Essa configuração operativa 

buscou conferir liberdade e segurança aos indivíduos, bem como garantir a paz 

 
157 Conforme afirma Ernst Wolfgang Boeckenfoerde, assim como Bobbio, Matteucci e Pasquino, “o 
conceito de 'Estado' não é um conceito universal, mas serve apenas para indicar e descrever uma 
forma de ordenamento político surgida na Europa a partir do século XIII até os fins do século XVIII ou 
inícios do XIX, na base de pressupostos e motivos específicos da história europeia e que após esse 
período se estendeu — libertando-se, de certa maneira, das suas condições originais e concretas de 
nascimento — a todo o mundo civilizado”. BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de Política. Tradução de Carmen C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, João 
Ferreira, Luís Guerreiro Pinto Cacais e Renzo Dini. 11. Ed. Brasília: Editora UNB, 1998. p. 425. Para 
Canotilho, trata-se de “uma forma histórica de organização jurídica do poder dotada de qualidades, que 
a distinguem de outros “poderes” e “organizações de poder”. Quais são essas qualidades? Em primeiro 
lugar a qualidade de poder soberano”. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 7. Ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 89. 
158 COULANGE, Fustel de. A Cidade Antiga: estudo sobre o culto, o direito, as instituições da Grécia 
e de Roma. Tradução Jonas Camargo Leite e Eduardo Fonseca. 12. ed. São Paulo: Editora Hemus, 
1975. p. 101.   
159 O Estado foi reconhecido primeiramente na Grécia antiga através do termo polis, posteriormente em 
Roma, através da nomenclatura civitas, até que na idade media a expressão Estado foi criada. 
Maquiavel, por sua vez, introduziu o termo na literatura política e contribuiu significativamente para a 
formulação dos contornos teóricos deste agrupamento de indivíduos caracterizado pelo: a) poder de 
mando originário e soberano, tanto na esfera interna quanto internacional, com autoridade de ação, 
mando e coerção; b) estabelecido sobre um território, através de uma área claramente delimitada; c) e 
composto pelo povo, percebido como o conjunto de seus integrantes. HABERMAS, Jurgen. A inclusão 
do outro: estudos de teoria política. Tradução George Sperber, Paulo Astor Soethe e Milton Camargo 
Mota. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2004. p. 129-130. 
160 DIAS, Maria da Graça dos Santos. Direito e Pós-modernidade. Revista Novos Estudos Jurídicos, 
Itajaí, v. 11, n. 1, p. 103-115. jan./jun. 2006. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/424/366. Acesso em: 15 nov. 2021. p. 107. 
161 LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo: ensaio relativo à verdadeira origem, extensão 
e objetivo do governo civil. Tradução Alex Marins. São Paulo: Editora Martin Claret, 2004. p. 99.   
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pública162. 

Fatores históricos foram delineando o arranjo Estatal163. Nesse rumo, a 

função primeva do Estado, que incidiu na dissolução de grupos primitivos e no 

desenvolvimento de comunidades mais amplas e unidas por fatores de sobrevivência 

interna, como o sustento, e externa, quanto à necessidade de defesa, redefiniu-se e 

modificou as alianças corporativas da sociedade pré-moderna. Os Estados buscaram, 

na medida do possível, o desenvolvimento de uma sistemática fundamentada na 

coesão solidária de cidadãos. Por conseguinte, a emergência da estrutura estatal 

possibilitou que os indivíduos estabelecessem relações em uma ordem composta por 

cidadãos civilizados164, inseridos em matrizes político-jurídicas compostas por 

modelos operacionais desenvolvidos a partir de decisões e necessidades 

ideológicas165. 

A configuração estatal, enquanto a forma mais poderosa e extensa das 

organizações nacionais, tradicionalmente desempenhou as suas atividades por 

intermédio de sua organização monocêntrica166 e burocrática, o que constituía um 

sistema relativamente simples e com limites bem definidos, de forma similar à 

distinção percebida entre as esferas do público e do privado, do Estado e da 

sociedade, ao passo que desempenhava as funções que lhe cabiam na era liberal167.  

 
162 CRUZ, Paulo Márcio; GLASENAPP, Maikon Cristiano. Estados e os Novos Ambientes 
Transnacionais. Revista Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, v. 9, n. 31, p. 110-133. 
abr./jun. 2015. Disponível em: http://dfj.emnuvens.com.br/dfj/article/view/172/845. Acesso em: 09 jan. 
2022. p. 113. 
163 Ao longo da história, os Estados configuraram-se em distintas formas, como por exemplo: a) os 
antigos Estados Orientais; b) o Estado Helênico; c) o Estado Romano; d) O Estado da Idade Média; e) 
O Estado moderno; e, o Estado contemporâneo. PASOLD, Cesar Luiz. Concepção para o Estado 
Contemporâneo: síntese de uma proposta. In: CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart (org.). Temas 
de Política e Direito Constitucional Contemporâneos. Florianópolis: Momento Atual, 2004. p. 35. 
164 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: por uma teoria geral da política. Tradução Marco 
Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 73. 
165 CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no século 
XXI. Seleção e organização dos capítulos Emanuela Cristina Andrade Lacerda. Itajaí: Editora Univali, 
2011. p. 34. 
166 Monocêntrico no sentido de que “uma só organização central domina as restantes organizações; é 
a última e decisiva receptora de suas demandas, determinando por si mesma seu grau de intervenção 
na ordem interna das demais organizações.” GARCÍA-PELAYO, Manuel. As transformações do 
Estado Contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 97 
167 GARCÍA-PELAYO, Manuel. As transformações do Estado Contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. p. 93. 
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No entanto, com o passar do tempo, o Estado liberal tornou-se incapaz de 

oferecer respostas satisfatórias à grande parte das demandas que lhe eram 

apresentadas, as quais passaram a ser formuladas em contextos dinâmicos e com 

fronteiras ideológicas vagamente delineadas e porosas168. Nesse cenário, o Estado 

liberal, estabelecido por meio do primado da liberdade, passou a ser desconstruído 

por fatores como as lutas pelo Estado Social ocorridas no final do século XIX e início 

do século XX. Em outras palavras, os ideais e as ações socialistas fizeram com que 

as sociedades europeias aceitassem a flexibilização dos Paradigmas do Estado liberal 

e do direito moderno169. 

No que se refere ao Estado moderno, o processo transformador das suas 

estruturas e delineamentos acentuou-se em razão das tensões no mercado, como a 

inflação, questionamentos éticos do trabalho, ascensão dos sindicatos e distorções 

regulamentares, bem como por problemáticas instaladas no seu eixo estruturante, 

como os conflitos corporativos, práticas excessivamente burocráticas e a crise da sua 

Soberania. Em decorrência desses fatos, o Estado tornou-se imerso na sociedade civil 

e a nação inserta na sociedade planetária170.  

Conforme já referido, o final do Século XX foi marcado pela desconstrução 

dos Paradigmas que conduziram os processos edificantes dos saberes e instituições 

da modernidade. Em razão desse movimento, muito do que era considerado sólido foi 

se desfazendo, o que, inevitavelmente, estimulou o processo de enfraquecimento 

daquela que até então era considerada como a instituição central da modernidade, 

qual seja, o Estado – e o seu proeminente poder.171 

O Estado moderno, que até então era o detentor de grande parte do poder 

de agir efetivamente, viu essa capacidade se distanciar rumo ao espaço global 

politicamente sem controle172. Somado a isso, a sua capacidade política, enquanto a 

 
168 BAUMAN, Zygmunt; BORDONI, Carlo. Estado de Crise. Tradução Renato Aguiar. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2016. p. 21. 
169 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 
Participação especial Gabriel Real Ferrer. Lucas de Melo Prado (org.). Itajaí: Univali, 2012. p. 46. 
170 VV.AA. La gran transición: La promesa y la atracción del futuro. Santiago de Chile: Cepal, 2006. p. 
54.    
171 MORAIS, José Luis Bolzan de. As crises do Estado e da Constituição e a transformação 
espacial dos direitos humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 23. 
172 Santi Romano foi pontual ao observar que a crise do Estado Moderno caracterizou-se pela 
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habilidade para organizar as ações, tornou-se incapaz para exercer o seu papel na 

dimensão global, pois permaneceu enraizada na esfera local. Nesse cenário, o Estado 

passou a abdicar das suas funções, transferindo-as, subsidiando-as ou terceirizando-

as para outros operadores que demonstraram-se mais capacitados173. 

O prisma da modernidade passou a ser redesenhado e a crise dessa era 

foi potencializada pelo processo – que se evidencia a cada dia mais – de fenecimento 

dos modelos de Estado e de Direito arquitetados pelas fronteiras nacionais174. Os 

desdobramentos da Transnacionalidade, a intensificação da interdependência dos 

Estados e, em especial, a flexibilização das fronteiras ideológicas, culturais, políticas 

e geográficas dos Estados evidenciaram os sinais da emergência do Estado pós-

moderno175.  

Como resultado de inúmeras crises vivenciadas pelas sociedades 

contemporâneas e da superação de antigas concepções, como marxismo e 

liberalismo, o Estado pós-moderno passou a ser elaborado por sociedades 

hiperconectadas e sedentas por novas Tecnologias, as quais demandam do direito, 

sobretudo do direito internacional176, uma sistemática operacional dinâmica e sensível 

 
“convergenza di questi due fenomeni, l’uno dei quali aggrava necessariamente l’altro: il progressivo 
organizzarsi sulla base di particolari interessi della società che va sempre più perdendo il suo carattere 
atomistico, e la deficienza dei mezzi giuridici e istituzionali, che la società medesima possiede per fare 
rispecchiare e valere la sua struttura in seno a quella dello Stato.” ROMANO, Santi. Lo Stato moderno 
e la sua crisi. In: ROMANO, Santi. Scritti minori. Vol. 1, p. 311-325. Milano: Giuffrè, 1950. p. 322-323. 
173 BAUMAN, Zygmunt. Tempos líquidos. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 
2007. p. 8. 
174 Cruz e Bodnar observam que “A crise da liberdade como paradigma do Direito moderno se iniciou 
com as lutas pelo Estado Social, no final do Século XIX e no começo do Século XX. Foram as ideias e 
as ações socialistas que pressionaram as sociedades europeias a admitir a flexibilização dos 
paradigmas do Estado Liberal e do direito moderno. As sociedades ocidentais passaram conferir um 
evidente equilíbrio entre os dois conceitos: Estado de Liberdade e Estado de Igualdade.” CRUZ, Paulo 
Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. Participação 
especial Gabriel Real Ferrer. Lucas de Melo Prado (org.). Itajaí: Univali, 2012. p. 46. Paulo Cruz também 
observa que “as mudanças produzidas no âmbito da intervenção do Estado aconteceram por conta da 
tentativa dos governos de evitar conflitos sociais intensos. A preocupação diante do aumento 
desenfreado do desemprego provocado pela passagem de uma economia de guerra para outra de paz, 
as consequências internacionais da Revolução Russa – especialmente entre as classes trabalhadoras 
–, as revoltas sociais causadas pelos vários conflitos armados e de classes, e o acesso ao Poder da 
esquerda representaram algumas das causas que explicam os temores de muitos governos europeus 
no período entre guerras e que condicionaram as políticas implantadas pós a Segunda Guerra Mundial.” 
CRUZ, Paulo Márcio. Política, poder, ideologia e estado contemporâneo. Curitiba, 2002. p. 185. 
175 CHEVALLIER, Jacques. O estado pós-moderno. Tradução Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009. p. 284. 
176 Nesse sentido, pode-se afirmar que “[n]o direito internacional, a configuração, estritamente estatal, 
vigente durante séculos, deu lugar ao contexto pós-moderno, no qual claramente os estados não mais 
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aos fatores emergentes, como a Sustentabilidade e a construção de uma Matriz 

energética global sustentável e com seguro aprovisionamento.  

No domínio da evolução dos modelos estatais, a Soberania passou a 

pautar as relações do mercado internacional e a progressiva internacionalização da 

economia e do comércio177. Os indivíduos tornaram-se o centro das atenções e 

aqueles financeiramente privilegiados tiveram a propriedade privada178 como símbolo 

de prosperidade179, afastando os mais pobres para a periferia das cidades e, muitas 

vezes, dos fatores que resultam em qualidade de vida. 

O termo Soberania surgiu como característica elementar do Estado 

moderno, ou melhor, enquanto o poder supremo deste, materializando-se a partir do 

momento em que a instabilidade política evidenciou a necessidade de se repensar o 

exercício do poder político180. Nesse sentido, a Soberania constitui, é constitutiva e 

constituída pela compreensão de Estado Nação própria da modernidade181. Soberania 

refere-se a um conceito político, tanto quanto jurídico, a partir do qual se adensam as 

aporias e problemáticas que resultam do prisma juspositivista do Estado e do 

Direito182.  

O conceito de Soberania esteve atrelado à racionalização jurídica do poder, 

no sentido de transformação do poder de fato em poder de Direito, ou seja, no 

reconhecimento da força enquanto poder legítimo183. Essa compreensão acerca da 

 
conseguem fazer operar o sistema internacional como todo. Assim o tempo histórico e o contexto 
cultural obrigam a rever os fundamentos do direito internacional pós-moderno, para que este não se 
desligue da realidade, mas alcance a necessária efetividade de sua implementação como mecanismo 
regulador da convivência entre sujeitos e agentes do contexto internacional.” CASELLA, Paulo Borba. 
ABZ – Ensaios Didáticos. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2009. p. 168. 
177 POLANYI, Karl. The Great Transformation. Boston: Beacon Press, 1957. p. 163. 
178 Optou-se por não abordar os fatores ideológicos, militares, políticos, dentre outros, que resultaram 
em concessões, acesso e posse à propriedade privada. 
179 CRUZ, Paulo Márcio. Poder, Política, Ideologia e Estado Contemporâneo. 3. ed. Curitiba: Juruá, 
2002. p. 92. 
180 ARGUELHES, Diego Werneck. Soberania. In: BARRETO, Vicente de Paulo (org.). Dicionário de 
filosofia do Direito. São Leopoldo: Unisinos; Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 764. 
181 MORAIS, José Luis Bolzan de. As crises do Estado e da Constituição e a transformação 
espacial dos direitos humanos. p. 25. 
182 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. 
Tradução: Carlo Coccioli, Márcio Lauria Filho; Revisão da tradução: Karina Janini. São Paulo: Martins 
Fintes, 2002, p. 01. 
183 Bobbio, Matteucci e Pasquino consideram que “em sentido restrito, na sua significação moderna, o 
termo Soberania aparece, no final do século XVI, juntamente com o de Estado, para indicar, em toda 
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existência de uma espécie de relação abusiva estabelecida pelo Estado para com o 

Direito faz-se perceber, já que o primeiro reivindica o lugar do normativo e preconiza 

a ideia de um projeto político-jurídico autossuficiente. O Direito passa a ocupar um 

espaço tópico e utópico, que se justifica pela normatização do tecido social – em sua 

totalidade184.  

A Soberania configurou-se por meio de dois vetores, um em âmbito interno 

e o outro em âmbito externo. Através da perspectiva interna é exercida a autoridade 

suprema e exclusiva do Estado, fator esse que evidencia a sua hegemonia frente a 

qualquer outro sujeito e estabelece o predomínio que o ordenamento estatal 

desempenha em determinado território e população185. Quanto à perspectiva externa, 

a Soberania opera através da igualdade e independência no prisma internacional, 

desconsiderando qualquer poder ou autoridade supraestatal186. 

Os Estados soberanos, eclodidos através do Tratado de Westfália, 

passaram a vivenciar a relativização do seu poder absoluto187 diante da emergência 

de outros Estados soberanos na ordem jurídica internacional188, bem como pela 

emancipação de direitos, como é o caso dos direitos individuais, que passaram a ser 

ventilados sobre o mosaico de Soberanias. Em outras palavras, os seres humanos, 

que outrora eram orientados por estruturas jurídico-normativas desenhadas por 

 
sua plenitude, o poder estatal, sujeito único e exclusivo da política. Trata-se do conceito político-jurídico 
que possibilita ao Estado moderno, mediante sua lógica absolutista interna, impor-se à organização 
medieval do poder, baseada, por um lado, nas categorias e nos Estados, e, por outro, nas duas grandes 
coordenadas universalistas representadas pelo papado e pelo império: isto ocorre em decorrência de 
uma notável necessidade de unificação e concentração de poder, cuja finalidade seria reunir numa 
única instância o monopólio da força num determinado território e sobre uma determinada população, 
e, com isso, realizar no Estado a máxima unidade e coesão política.” BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, 
Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. p. 1179-1180. 
184 Warat considera que esses pressupostos resultam em “um discurso ‘uterino’ de socialização, um 
feitiço que instala, na sociedade, a ilusão de um lugar simultaneamente protetor dos interesses da 
sociedade e as liberdades pessoais. Em ambos os casos, é sempre o indivíduo visto como um 
selvagem potencialmente perigoso, como um culpado potencial que deve ser vigiado pelo Estado e 
pelo Direito.” WARAT, Luis Alberto. Epistemologia e ensino do direito: o sonho acabou. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2004. p. 207. 
185 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 133. 
186 GERVASONI, Tássia A. Estado e direito em trânsito na pós-modernidade. Florianópolis: Empório 
do Direito, 2017. p. 43. 
187 Esse não é um processo vivenciado, em igual medida, por todos os Estados, ainda que seja notável 
que as nações mais estatistas, como Cuba, Coreia do Norte e Vietnã estejam desconstruindo, de forma 
gradual, a sua blindagem à Globalização.   
188 FRAGA, Mirtô. O conflito entre tratado internacional e norma de direito interno: estudo analítico 
da situação do tratado na ordem jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 9. 
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operadores internos, passaram a vivenciar a influência dos direitos regional e global189 

e adquiriram significativa capacidade jurídica-processual no plano internacional.  

Nesse cenário, os Direitos Humanos dotaram-se de uma valoração 

supraestatal, por meio da sua impressão na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, assim como no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e no Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, momento em que os 

limites que até então eram exclusivamente internos passaram a exceder ao poder dos 

Estados. Esse movimento fez com que a ideia de Soberania fosse dissipada 

externamente por meio de um sistema ius cogens, tornando os indivíduos e os povos 

sujeitos de direito internacional, para além dos Estados190. 

Essa mudança de Paradigmas redesenhou as configurações que 

originalmente eram aplicadas, possibilitando a condescendência dos Estados diante 

da aplicabilidade de medidas para a salvaguarda de direitos considerados universais, 

como é o caso dos direitos humanos e do seu contínuo desenvolvimento191. Em outras 

palavras, o Estado moderno dividiu sua Soberania com novos agentes e as decisões 

públicas passaram a ser orientadas por atores transnacionais.  

No âmbito desse novo prisma, o modelo de Estado-moderno tornou-se 

permeável e transitivo192, resultando em novos desdobramentos às questões que 

podem afetar a sociedade global, como é o caso da transição da Matriz energética 

 
189 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do direito internacional. Belo Horizonte: 
Del Rey. 2015, p. 142. 
190 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. p. 
40-41. 
191 “i diritti dell’uomo, per fondamentali che siano, sono diritti storici, cioè nati in certe circostanze, 
contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una 
volta e non una volta per sempre.” BOBBIO, Norberto. L’età dei diritti. Torino: Et Saggi. 1997. p. 13. 
Luigi Ferrajoli considera que “lo Stato nazionale sovrano – questa invenzione europea, esportata in tutto 
il mondo e giunta al suo perfezionamento costituzionale negli ordinamenti più avanzati, quando ormai i 
poteri che contano sono emigrati fuori dai confini nazionali – non soltanto è oggi incapace di rispondere 
alle sfide globali, ma è anche in contraddizione con il principio della pace e con l’universalismo dei diritti 
umani.” FERRAJOLI, Luigi. Per una Costituzione della Terra: L’umanità al bivio. Milano: Feltrinelli. 
2022. p. 56. 
192 Habermas acrescenta ao afirmar que “[...] surgiram as corporações multinacionais como fortes 
concorrentes dos Estados nacionais. Mas esse deslocamento de poder deixa-se compreender 
conceitualmente melhor em termos de uma teoria dos meios do que em uma teoria do poder: o dinheiro 
substitui o poder. [...] apenas o poder deixa-se democratizar, o dinheiro não”. HABERMAS, Jürgen. A 
constelação nacional: Ensaios políticos. Tradução de Marcio Seligmann-Silva. São Paulo: Littera 
Mundi, 2001. Título original: Die postnationale Konstellation: Politischen Essays. p. 100. 
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global. No contorno dessa reconfiguração de arquétipos, o Estado soberano moderno, 

reconhecido pela sua hegemonia no cenário internacional, passou a dividir espaço 

com organismos transnacionais, dos quais emanam atitudes impositivas que não 

podem ser contrastadas pela escusa de Soberania estatal.  

Esse quadro acentuou-se diante da emergência de novas empresas 

transnacionais desvinculadas dos Estados, muito embora o seu poder financeiro e de 

tomada de decisões impactem fortemente as estruturas estatais, principalmente a 

esfera econômica193. Estes pressupostos não afastam a compreensão de que o centro 

de referência do sistema global ainda é o Estado, mas um Estado posto diante de 

complexidades que surgem continuamente, sobretudo sociais, e com as quais tem 

grandes dificuldades para lidar194. 

Não se pode ignorar que a Soberania é o elemento responsável pelo 

processo de interdependência, ainda crescente, entre os Estados-Nação, 

manifestando-se pelas interconexões entre a ideia de Soberania e os postulados de 

cooperação jurídica, econômica e social, assim como pela aproximação do conceito 

de Soberania dos processos de intervenção política, econômica e/ou militar195. No 

entanto, também é inegável que a geografia do Estado é confrontada pela adinamia 

dos preceitos relacionados à territorialidade, diante de um processo que pode ser 

denominado como a perda de limites e que resulta, de certo modo, em 

questionamentos quanto à extinção da geografia institucional do Estado.  

Desse processo decorre o refreamento político-jurídico do exercício do 

poder político e o Estado de limites já não limita como outrora196, resultando na 

 
193 MORAIS, José Luis Bolzan de. As crises do Estado e da Constituição e a transformação 
espacial dos direitos humanos. p. 28-29. 
194 García-Pelayo observa que “[...] como resultado das crescentes e heterogêneas demandas e 
estímulos por parte da sociedade, assistimos a uma transformação da estrutura e da função do Estado.” 
GARCÍA-PELAYO, Manuel. As transformações do Estado Contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. p. 100-110. 
195 MORAIS, José Luis Bolzan de. As crises do Estado e da Constituição e a transformação 
espacial dos direitos humanos. p. 27-28. 
196 MORAIS, José Luis Bolzan de. O fim da geografia institucional do Estado. A “crise” do Estado de 
direito! In: MORAIS, José Luis Bolzan de. (org.). Estado & Constituição: o “fim” do Estado de Direito. 
Florianópolis: Tirant Lo Blanch, 2018. Disponível em: 
https://ppgd.ufba.br/sites/ppgd.ufba.br/files/estadoeconstituicao.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 18-20. 
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emergência de um neoliberalismo197. Em outras palavras, a sua institucionalidade não 

apresenta mais condições para conferir a necessária proteção aos cidadãos perante 

uma autoridade com caráter público que acaba por subverter direitos e garantias que 

tenham sido reconhecidas constitucionalmente198.  

Ao que se refere às questões ambientais, a redefinição da Soberania 

estatal e, por conseguinte da Soberania territorial, firma-se no entendimento de que a 

proteção ao meio ambiente não é um fator territorial, mas global. Nesse cenário, a 

governança ambiental poderia ser formulada tendo em consideração o paralelo 

existente entre a propriedade e a Soberania, de tal forma que a primeira não seja 

definida sem a sua dimensão social, assim como a segunda não seja determinada 

sem a sua dimensão internacional. Além desses fatores, far-se-ia necessária a 

inclusão da dimensão ecológica às definições de propriedade e Soberania, do mesmo 

modo que a propriedade é constituída por realidades ecológicas, assim como a 

Soberania.199 

Instala-se nesse cenário, a essencial redefinição da Soberania, a qual é 

elaborada a partir de fatores como as estruturas dos direitos humanos universais e da 

aplicação do princípio da paz, com o objetivo de superar o que se entende como um 

 
197 Conforme aponta Piffer, “o prefixo ‘neo’, acrescido ao termo liberalismo é a nova roupagem atribuída 
ao liberalismo clássico, ora reformulado e reavivado. Tal fato ocorreu devido à necessidade de adequar 
o liberalismo a um contexto marcado por inúmeros acontecimentos históricos oriundos de grandes 
transformações sociais, políticas e econômicas pelas quais passou o mundo ocidental depois do 
período da Grande Depressão. [...] o neoliberalismo despontou exatamente no final da Segunda Guerra 
Mundial”. PIFFER, Carla. Transnacionalidade e imigração: a possibilidade de efetivação dos Direitos 
Humanos dos Transmigrantes diante de Decisões de Regresso na Itália e na União Europeia. 2014. 
Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) – Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, Itajaí, 2014. 
Disponível em: http://siaibib01.univali.br/pdf/carla%20piffer.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 43. 
198 MORAIS, José Luis Bolzan de. (org.). Estado & Constituição: o “fim” do Estado de Direito. 
Florianópolis: Tirant Lo Blanch, 2018. Disponível em: 
https://ppgd.ufba.br/sites/ppgd.ufba.br/files/estadoeconstituicao.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 20. 
199 Bosselmann considera que essas reflexões justificam-se diante da indivisibilidade do ambiente 
global. Nesse sentido, afirma que “para acomodar a indivisibilidade ambiental no direito internacional, 
duas abordagens são possíveis. Ou a ideia de soberania territorial é indeferida com o argumento de 
que o ambiente não pode ser dividido em territórios, ou a soberania territorial é redefinida com base 
nos aspectos de uso e conservação do ambiente (indivisível) a serem tratados. Seguindo esta 
abordagem, a soberania territorial precisa reconhecer a dupla natureza do ambiente que ocupa. A dupla 
natureza é mais bem entendida como consistindo de um direito de utilização ‘territorial’ dos recursos 
naturais e da obrigação de proteger o meio ambiente. A soberania territorial sobre os recursos naturais 
(ou ‘frutos’ do ambiente) só pode ser percebida, portanto, como intrinsecamente ligada à obrigação de 
proteger o meio ambiente (‘substância’).” BOSSELMANN, KLAUS. O principio da Sustentabilidade: 
transformando direito e governança. Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais. 
2015. p. 208-209. 
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constitucionalismo imposto pelas emergências globais e Crimes sistêmicos que 

colocam em risco o futuro da humanidade200. A Soberania, diante desses 

pressupostos, passa a ser compartilhada com os cidadãos.     

Esse entendimento é elaborado de forma harmônica quando posto frente 

ao Paradigma constitucional, por meio do qual não são admitidos poderes absolutos, 

além daqueles formulados através da compreensão de que a Soberania pertence ao 

povo e a mais ninguém. Nesse sentido, os poderes, assembleias representativas ou 

presidentes não podem usurpá-lo. Outrossim, também se configura imperioso o 

entendimento de que o povo não é um macrossujeito, mas o conjunto de todos os 

associados, e nesse apanhado a Soberania é pertencente a cada um em um cenário 

de poderes e contrapoderes, entendidos como os direitos fundamentais de que cada 

sujeito é titular.201 

 
200 Luigi Ferrajoli propõe ampliar a compreensão até então empregada para o vocábulo crime de forma 
a incluir agressões que, em sua grande maioria, não eram conhecidas em um passado recente. Desse 
entendimento resulta no que passou a chamar de Crimes sistêmicos. Esses crimes são aqueles que 
resultam de contextos formulados a partir de questionamentos tais quais: “come dobbiamo chiamare 
queste emergenze, consistenti tutte in terribili catastrofi umanitarie? Come dobbiamo concepire, sul 
piano giuridico, le devastazioni ambientali prodotte dal riscaldamento climatico, dalle deforestazioni e 
dalle cementificazioni, che stanno provocando l’innalzamento dei mari, l’inquinamento dell’acqua e 
dell’aria e l’inabitabilità di aree crescenti della Terra? Come dobbiamo considerare la nuova corsa agli 
armamenti e la produzione e la diffusione di armi convenzionali, responsabili ogni anno di centinaia di 
migliaia di omicidi e delle tante guerre che violano il principio della pace stabilito dalla Carta dell’Onu? 
Come dobbiamo qualificare, sulla base delle carte costituzionali e internazionali dei diritti, le violazioni 
delle libertà fondamentali messe in atto dai tanti regimi dispotici, i milioni di morti ogni anno per fame e 
malattie non curate e la crescita dello sfruttamento selvaggio del lavoro? E ancora: come dobbiamo 
configurare, giuridicamente, le negazioni dei diritti, dal diritto di emigrare al diritto alla vita, in danno di 
centinaia di migliaia di migranti, molti dei quali muoiono ai nostri confini per le colpevoli omissioni di 
soccorso promosse dai nostri governi?” FERRAJOLI, Luigi. Per una Costituzione della Terra: 
L’umanità al bivio. Milano: Feltrinelli. 2022. p. 40. Afirma o autor, que “non si tratta, si badi, dei crimini 
dei potenti, che sono pur sempre illeciti penali la cui gravità e la cui tendenziale impunità sono state 
fatte oggetto d’indagine da un’ormai ampia letteratura di criminologia critica. E neppure si tratta dei 
crimini di Stato o dei crimini contro l’umanità, oggi parimenti previsti dal diritto penale internazionale a 
seguito di quella grande conquista che è stata la creazione della Corte penale internazionale, pur se 
rimasti, finora, largamente impuniti. I crimini di sistema, pur consistendo in violazioni di massa di diritti 
umani costituzionalmente stabiliti, sono un’altra cosa. Non sono illeciti penali, difettando di tutti gli 
elementi costitutivi del reato. I loro tratti distintivi – quelli che, volendo usare il linguaggio penalistico, 
possiamo chiamare i loro ‘elementi costitutivi’ – sono due: il carattere indeterminato e indeterminabile 
sia dell’azione che dell’evento, di solito catastrofico, e il carattere indeterminato e plurisoggettivo sia dei 
loro autori che delle loro vittime, consistenti queste, di solito, in popoli interi e talora nell’intera umanità.” 
FERRAJOLI, Luigi. Per una Costituzione della Terra: L’umanità al bivio. Milano: Feltrinelli. 2022. p. 
43-45. 
201 Continua Luigi Ferrajoli ao afirmar, de forma categórica, que “la sovranità, in breve, è di tutti o, che 
è lo stesso, non è di nessuno; così come la cittadinanza spetta a tutti o, che è lo stesso, non spetta a 
nessuno.” FERRAJOLI, Luigi. Per una Costituzione della Terra: L’umanità al bivio. Milano: Feltrinelli. 
2022. p. 61. 
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Dessa conjuntura, desenvolve-se um apanhado de dispositivos normativos, 

discursos políticos e práticas operativas que projetam a dialética do mercado para um 

patamar vetor, com a capacidade de dirigir não só o Estado, mas também o âmago 

da subjetividade humana202. Nesse contexto, os poderes econômicos e financeiros se 

desenvolvem sem os delineamentos que antes eram estabelecidos pelo Estado e, 

muito pelo contrário, passam a estabelecer os contornos das políticas estatais, em 

seu próprio benefício203. 

As grandes corporações condicionaram os Estados à posição de 

competidores204 e, diante dessa disputa, os vencedores são aqueles que oferecem as 

melhores condições para a exploração do trabalho, mais flexibilidade para com a 

poluição ao meio ambiente, suscetibilidade à corrução, assim como processos 

regulatórios que possam ser transgredidos com mais facilidade205. Dessa 

transformação da Soberania estatal, da qual decorrem mudanças de funções e 

responsabilidades, as relações que os Estados conferiam aos seus cidadãos também 

passaram a ser redesenhadas.  

A complexa teia de associações nacionais compostas por corporações 

empresariais, igrejas, partidos políticos, associações civis e de classes profissionais 

 
202 Morais aponta que “por meio da generalização da concorrência, como norma de conduta, e da 
empresa, como modelo de subjetivação, avança como uma razão constitutiva da existência humana: 
uma nova razão do mundo.” Nesse sentido “sua fratura, sua fragmentação, sua transversalidade por 
formas e fórmulas regulatórias originadas em lugares diversos daqueles peculiares à esfera pública 
estatal.” MORAIS, José Luis Bolzan de. O fim da geografia institucional do Estado. A “crise” do Estado 
de direito! In: MORAIS, José Luis Bolzan de. (org.). Estado & Constituição: o “fim” do Estado de 
Direito. Florianópolis: Tirant Lo Blanch, 2018. Disponível em: 
https://ppgd.ufba.br/sites/ppgd.ufba.br/files/estadoeconstituicao.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 30. 
203 García-Pelayo observa que “essa realidade chega ao ponto de mais de uma pessoa se perguntar 
se estamos ante uma dispersão do Estado, ante sua colonização por partidos e organizações, ante um 
novo feudalismo, ante uma radical confusão entre o público e o privado.” GARCÍA-PELAYO, Manuel. 
As transformações do Estado Contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 110. 
204 “Uma consequência da globalização da economia é a emergência de novas instituições de governo 
para servir aos interesses do poder econômico internacional. Outra é a extensão do modelo terceiro-
mundista da sociedade a dois terços do mundo industrial. Os Estados Unidos estão tomando a 
dianteira, outra consequência do extraordinário poder e consciência de classe do setor empresarial que 
há sido capaz de resistir ao contrato social que sucedeu a luta popular. Cada vez mais a produção se 
desvia para zonas de baixos salários e se dirige a setores privilegiados da economia global. Assim 
acontece que grandes segmentos da população não são úteis para produção, nem talvez sequer como 
mercado: a diferença da época em que Henry Ford se deu conta de que não podia vender carros a 
menos que seus trabalhadores tivessem um salário decente em uma economia de caráter mais 
nacional” CHOMSKY, Avram Noam.  EL NUEVO ORDEN MUNDIAL (Y EL VIEJO). Tradução de de 
Carmen Castells. Título Original: World Orders: Old and New. Barcelona: Crítica, 1994. p. 231-232. 
205 FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo más allá del Estado. Madrid: Editorial Trotta, 2018. p. 20. 
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agindo e reagindo umas às outras extravasaram as fronteiras dos Estados e 

misturaram-se ao aparato que compõe o âmago de outras nações206. Convergências 

e divergências surgiram entre tais agentes, os quais adquiriram condições para, 

muitas vezes, afrontarem e redefinirem os movimentos dos próprios Estados. Nesse 

prisma, o Estado deixou de ser o único protagonista das relações estabelecidas em 

âmbito global e passou a posicionar-se em níveis semelhantes àqueles que são 

ocupados por grandes empresas multinacionais, organizações sem caráter 

governamental, alianças com propósitos militares e empreendedores privados. 

O Estado não sucumbiu, mas permitiu a relativização das suas estruturas 

legais e políticas, de tal forma que as características elementares não são mais 

reconhecidas. Esse novo modelo de Estado pode ser notado por meio da sua 

dimensão pública, como ocorre com os Estados-membro da União Europeia, ou em 

âmbito privado, quando se evidencia a marginalização do Estado diante das 

empresas.207 

Esse cenário é marcado por um processo que pode ser denominado como 

a turboglobalização208, da qual decorrem distintos fenômenos jurídico-normativos, 

como os princípios da lei da humanidade, lei cosmopolita, direito global, direito 

universal, direito universal público, direitos regionais, como é o caso da estrutura 

jurídica do espaço da união europeia e do espaço europeu, direito internacional 

público europeu, para além do Direito transnacional209. 

 
206 Nota-se que “[...] o Estado deixou de considerar a sociedade como um sistema estável, cujo 
equilíbrio se mantém apenas no caso de permanecerem imutáveis certos valores e status, para 
considerá-la como um sistema dinâmico, que mantém seu equilíbrio precisamente através das 
mudanças de valores e situações, realidade que exige uma constante e complexa ação reguladora por 
parte do Estado;” GARCÍA-PELAYO, Manuel. As transformações do Estado Contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Forense, 2009. p. 111. 
207 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. CRUZ, Paulo Márcio; 
STELZER, Joana (orgs.). Direito e transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009. p. 21. 
208 A expressão turboglobalización é empregada pelo filósofo catalão Gonçal Mayos, o qual compreende 
que essa terminologia melhor define a atual fase da Globalização. MAYOS, Gonçal Solsona. 
Macrofilosofía de la globalización y del pensamiento único: un macroanálisis para el 
«empoderamiento». Barcelona: Editorial Académica Española, 2012. p. 12. 
209 BOGDANDY, Armin Von. Common principles for a plurality of orders: a study on public authority in 
the european legal area. Jean Monnet Working Paper Series. v. 16/14, dez. 2014. Disponível em: 
https://jeanmonnetprogram.org/?s=Common+Principles+for+a+Plurality+. Acesso em: 2 mar. 2022. p. 
3-4. 
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CAPÍTULO 2: CONFIGURAÇÕES DA TRANSNACIONALIDADE E DO 
DIREITO TRANSNACIONAL 

 

Entendida como um dos reflexos do fenômeno da Globalização, a 

Transnacionalidade é constituída a partir da desterritorialização dos relacionamentos 

político-sociais. Nesse sentido, a Transnacionalidade é vinculada à Globalização na 

lógica do transpasse estatal, mas as teorias diferenciam-se pelo fato da primeira ser 

formulada por meio da ideia de diminuição das distâncias, e a segunda referir-se à 

compreensão do Estado como algo permeável. 

O Direito Transnacional, por meio do seu empenho metodológico, oferece 

mecanismos para a criação de normas mais dinâmicas e variadas, em concordância 

com as demandas mutantes da sociedade global. Desse modo, busca questionar a 

lógica e eficácia dos modelos que foram estabelecidos para o intercâmbio global e 

propor novos mecanismos, afora àqueles preexistentes. 

O segundo capítulo direcionará atenção aos fenômenos da 

Transnacionalidade e do Direito transnacional, buscando evidenciar as suas 

formulações nos espaços globalizados, dos quais decorre a necessidade de sistemas 

jurídico-normativos dinâmicos e com condições para responder às necessidades da 

sociedade tecnológica, cada vez mais dependente de energia.  

 

2.1 Postulados da Globalização e da Transnacionalidade  

Não se pode falar em Transnacionalidade sem antes analisar o fenômeno 

da Globalização, a qual, muito embora não possa ser confundida com a 

Transnacionalidade, confere-lhe distintivo lugar em seus espaços e interlocuções – o 

que resulta em mais um dos fenómenos-inter210. Ambas se constituem como 

 
210 Gonçal Mayos confere a classificação de “fenómenos-inter” “a los que caracterizan y dan lugar a un 
mundo cada vez más integrado, interdependiente e interrelacionado. Organizado a través de 
instituciones o nódulos, que necesitan funcionar en constante vinculación y comunicación, y que solo 
puede definirse detalladamente en función de esas vinculaciones. Usamos la denominación 
«fenómenos-inter» no solo por la similar flexión morfológica presente en términos como intercultural, 
interconstitucional, interdisciplinar o, el más famoso de todos ellos, Inter-net. La usamos, sobre todo, 
porque así explicitamos que los «fenómenos-inter» se caracterizan por la creciente mezcla – en unos 
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manifestações interligadas, através das quais a primeira serve como cenário para a 

construção da segunda211. 

A Transnacionalidade ocorre por meio de processos desenvolvidos no 

âmbito da Globalização, dentre eles, o transpasse das fronteiras nacionais. Em outras 

palavras, do fenômeno da Globalização resultam elementos responsáveis por 

viabilizar as formulações do Direito Transnacional, que será posteriormente analisado. 

A Globalização apresenta, sobretudo, características de natureza econômico-

comerciais fortalecidas pelo desenvolvimento tecnológico das comunicações, bem 

como dos meios de transporte212, dos quais resultam movimentos como a 

desterritorialização das relações político-sociais e, por conseguinte, o 

enfraquecimento do Estado-nacional.213   

A Globalização, que outrora foi chamada de aldeia global214 e na atualidade 

também é denominada de mundialização215, é um fenômeno que se desenvolve no 

cenário político, tecnológico, também no espaço cultural, assim como em outras áreas 

 
mismos territorios y ámbitos sociales – de fenómenos culturales, constitucionales y disciplinares, que 
hasta ahora tendían a mantenerse relativamente separados por fronteras territoriales. [...] Podemos 
incluir también entre los actuales «fenómenos inter» a la intersubjetividad, la intercomprensión, la 
interdemocracia, la internormatividad, la interjurisdiccionalidad, la interiusfundamentalidad...” 
SOLSONA, Gonçal Mayos. Nuevos ‘fenómenos’-inter: interconstitucionalidad e interculturalidad’. In: 
Interrelación filosófico – jurídica multinível: estúdios desde la interconstitucionalidad, la interculturalidad 
y la interdisicplinaridad para un mundo global. Tradução de Sergi Roca de los textos de Arnaldo Amaral 
y Alessandra Silveira. Dir. Gonçal Mayos, José Carlos Remotti, Yanko Moyano. Org. Gonçal Mayos, 
José Carlos Remotti, Yanko Moyano. Barcelona: Macrofilosofía Linkgua, 2016. p.41. 
211 PIFFER, Carla. Transnacionalidade e imigração: a possibilidade de efetivação dos Direitos 
Humanos dos Transmigrantes diante de Decisões de Regresso na Itália e na União Europeia. 2014. 
Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) – Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, Itajaí, 2014. 
Disponível em: http://siaibib01.univali.br/pdf/carla%20piffer.pdf. Acesso em: 01 jul. 2022. p. 121. 
212 Ambrosini observa que, “il ragionamento muove dall´idea che, grazie alla diminuzione dei costi dei 
trasporti e delle comunicazioni, sia diventato possibile, per un crescente numero di persone, vivere una 
vita duale, parlando due lingue, avendo casa in due paesi diversi, e conducendo una vita intessuta di 
continui e regolari contatti attraverso i confini nazionali.” AMBROSINI, Maurizio. Un´altra 
globalizzazione: la sfida dele migrazioni transnazional. Bologna: II Mulino, 2010. p. 45. 
213 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalidade da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo Márcio; 
STELZER. Joana. Direito e transnacionalidade. 2011. p. 16-25. 
214 A expressão aldeia global, enquanto sinônimo do vocábulo Globalização, foi empregada na década 
de 60 pelo filósofo canadense Marshall McLuhan. MCLUHAN, Marshall Helbert. A Galáxia de 
Gutenberg: a formação do homem tipográfico. São Paulo: Nacional; USP, 1972. p. 50. 
215 Para além do vocábulo mundialização, Octavio Ianni também se utiliza dos termos 
internacionalização, transnacionalização, sistemas mundiais e fábrica global como metáforas para se 
referir à Globalização empregada na atualidade. O autor observa que o “o globo não é mais apenas 
uma figura astronômica”, pois foi fortemente impactado pela “drástica ruptura nos modos de ser, agir, 
pensar e fabular”. IANNI, Octavio. Teorias da Globalização. 8.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2000. p. 43. 
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do conhecimento216. Notavelmente, a formulação dessa categoria ocorreu a partir de 

desdobramentos com impacto mundial e foi fortemente impulsionada por fatores como 

os sistemas de comunicação surgidos no final da década de 1960217, muito embora 

tenha sido reconhecida somente na década de 1980218, em decorrência de estudos 

realizados nas business management schools de Harvard, Columbia e Stanford219.  

Junto ao Paradigma do liberalismo globalizado dominante, que fora 

consolidado com o fim da URSS, a partir de 1989, a democracia tornou-se um 

mecanismo de otimização do mercado capitalista220. Um novo mundo passou a 

emergir enquanto resultado da intensificação da conectividade da sociedade em rede 

 
216 Nesse sentido, concorda-se com o conceito de Globalização proposto por Boaventura de Sousa 
Santos, o qual expressa que “aquilo que habitualmente chamamos de globalização são, de fato, 
conjuntos diferenciados de relações sociais; diferentes conjuntos de relações sociais dão origem a 
diferentes fenômenos de globalização. Nestes termos, não existe estritamente uma entidade única 
chamada globalização; existem, em vez disso, globalizações. A rigor, este termo só deveria ser usado 
no plural. [...] Proponho, pois, a seguinte definição: a globalização é o processo pelo qual determinada 
condição ou entidade local estende a sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a 
capacidade de considerar como sendo local outra condição social ou rival.” SANTOS, Boaventura de 
Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. p. 433. Nas palavras de Wallerstein, o termo Globalização “was invented 
in the 1980s. It is usually thought to refer to a reconfiguration of the world-economy that has only recently 
come into existence, in which the pressures on all governments to open their frontiers to the free 
movement of goods and capital is unusually strong”. WALLERSTEIN, Immanuel. World-Systems 
Analysis: An Introduction. Durham and London: Duke University Press, 2006. p. 93. Ulrich Beck 
entende ser a Globalização “os processos, em cujo andamento os Estados nacionais veem a sua 
soberania, sua identidade, suas redes de comunicação, suas chances de poder e suas orientações 
sofrer a interferência cruzada de atores transnacionais.” BECK, Ulrich. O que é globalização? 
Equívocos do globalismo – respostas à globalização. Tradução André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 
1999. p. 30. O autor considera que a “globalização é um processo de efeitos colaterais adicionais que 
transcorre em várias dimensões e não designa exclusivamente a globalização econômica. Também é 
uma diversificação cultural para atender à nova necessidade de formas de vida transnacionais. A isso 
se acrescenta o fato de que, no terreno político, se verifica uma pluralização dos agentes: os Estados 
já não são os únicos a interagirem e a manterem relações diplomáticas, entra em cena uma pletora de 
agentes transnacionais, desde a Organização Mundial do Comércio, a OMC, até a Anistia Internacional. 
De certo modo, também se incluem as igrejas, que já começam a elevar a voz, a fim de participar do 
jogo social do poder.” BECK, Ulrich. Liberdade ou capitalismo: Ulrich Beck conversa com Johannes 
Willms. São Paulo: Unesp, 2003. p. 59. 
217 GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós. Rio de 
Janeiro: Record, 1999. p. 20-21. 
218 ARNAUD, André-Jean. O direito entre modernidade e globalização: lições de filosofia do direito 
e do Estado. Tradução Patrice Charles Wuillaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 1. 
219 CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Tradução Silvana Finzi Foá. São Paulo: Xamã, 
1996. p. 23. 
220 Paulo Cruz e Zenildo Bodnar complementam as reflexões ao sinalizarem que “esta maneira de ver 
a Democracia exclui toda forma de identidade política que não seja a dos cidadãos ou grupos como 
meros agentes portadores de interesses egoístas e em inevitável conflito entre si. Enfoque totalmente 
insuficiente, caso se queira fazer frente aos novos desafios e assumir o pluralismo cultural que cada 
vez se reclama mais no mundo global.” CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, 
transnacionalidade e sustentabilidade. Participação especial Gabriel Real Ferrer. Lucas de Melo Prado 
(org.). Itajaí: Univali, 2012. p. 81. 
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que, por sua vez, foi formulada pelo processo globalizante promovido pela hegemonia 

capitalista consolidada após a década de 80221. Nesse contexto, viu-se a 

complexidade das relações políticas, sociais e econômicas serem intensificadas pelos 

avanços tecnológicos possibilitados pelas comunicações por satélite, assim como pela 

disseminação dos microprocessadores, conhecidos como computadores pessoais222. 

A integração entre os mercados da informação e da comunicação, 

enquanto frutos das redes eletrônicas e de satélites sem fronteiras e com 

operatividade permanente – responsáveis por redesenhar as características do 

espaço-tempo – possibilitaram que a Globalização pudesse contribuir à sociedade por 

meio de fatores como: tornar conhecida a interdependência global; motivar o 

pluralismo da diversidade; além de estender para várias camadas sociais o senso de 

pertencimento à realidade transnacional, na qual são formulados vínculos de 

solidariedade voltados ao desenvolvimento de uma sociedade global223.  

A reflexão que pressupõe a criação de uma sociedade global parte da 

lógica de uma responsabilidade planetária que, muito embora no tempo presente 

ainda seja percebida com um caráter eminentemente utópico, ainda que sob a 

concepção de princípios, busca difundir a compreensão de que os problemas gerados 

em escala global precisam ser enfrentados também em tal escala, ou seja, em seu 

próprio nível.224 

Operacionalizar soluções para problemáticas globais parte da 

 
221 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 
Participação especial Gabriel Real Ferrer. Lucas de Melo Prado (org.). Itajaí: Univali, 2012. p. 81. 
222 CRUZ, Paulo Márcio. Ensaio sobre a necessidade de uma teoria para a superação democrática do 
Estado Constitucional Moderno. Conpedi. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/recife/politica_paulo_marcio_cruz.pdf
. Acesso em: 22 maio 2022. p. 3. 
223 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. 
Participação especial Gabriel Real Ferrer. Lucas de Melo Prado (org.). Itajaí: Univali, 2012. p. 25. 
Marcelo Neves adverte que “[...] antes cabe considerar a globalização como resultado de uma 
intensificação da sociedade mundial. Esta, que começa a desenvolver-se a partir do século XVI e 
consolida-se estruturalmente com o surgimento de ‘um único tempo mundial’ na segunda metade do 
século XIX, em um processo de transformações paulatinas, que se torna finalmente irreversível, 
alcança um grau de desenvolvimento tão marcante, no fim do século XX, que aquilo já assentado no 
plano das estruturas sociais passou a ser dominante no plano da semântica: a sociedade passa a 
(auto)observar-se e (auto)descrever-se como mundial ou global.” NEVES, Marcelo. 
Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins, 2009. p. 27. 
224 BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores? Tradução de Alexandre 
Werneck. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p. 35. 
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renegociação e da reconstrução da teia de interdependência e interações globais. 

Tem-se, então, a desconstrução da ideia de controle sobre os danos e benefícios 

locais que resultam de movimentos de deriva das forças econômicas globais, para 

que possa emergir um novo prisma, em que as iniciativas econômicas promulgadas 

no cenário global não sejam conduzidas tão somente pelo intento de ganhos 

momentâneos, os quais, em larga medida, não se preocupam com seus efeitos sobre 

vítimas colaterais e dimensões sociais.225   

O desenvolvimento da Globalização também foi delineado pela 

reconfiguração da economia mundial226 e a pressão de governos e grandes 

corporações internacionais para a flexibilização de fronteiras à livre circulação de bens 

e capitais227. Ainda, pode-se mencionar a intensificação da interferência cruzada de 

atores transnacionais no âmbito dos Estados228. O impacto desses movimentos à 

 
225 BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores? Tradução de Alexandre 
Werneck. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p. 35. 
226 Michalet entende a Globalização como sendo “caracterizada por sua multidimensionalidade, que se 
refere, evidentemente, à dimensão das trocas de bens e serviços, mas também, à mobilidade da 
produção de bens e serviços e à circulação dos capitais financeiros.” MICHALET, Charles-Albert. O 
que é mundialização?. São Paulo: Edições Loyola, 2003. p. 15. Em mesmo sentido, Márcio Staffen 
observa que “notadamente os processos de globalização, de maneira crescente, criaram um mercado 
mundial, uma nova ordem supra e transnacional que permite a livre circulação de capitais, mercadorias, 
bens e serviços. Fez-se espaço para o exercício de um poder hegemônico de natureza técnica, 
econômica e financeira espraiado planetariamente, o qual demonstra a redução (crise) dos espaços 
políticos tradicionais.” STAFFEN, Márcio Ricardo. Hegemonia e direito transnacional?. Revista Novos 
Estudos Jurídicos, v. 20, n. 3, p. 1166-1187. set./dez 2015. Disponível em: 
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/8394. Acesso em: 10 out. 2021. p. 1169. 
227 Para Joana Stelzer, “o aumento da intensidade das relações comerciais acarretou infinitas 
necessidades e respostas que tornaram o espaço mundial mais integrado, no que tange às questões 
de comunicação e de transporte. O avanço tecnológico em diversas áreas do saber foi motivado por 
demandas do sistema comercial mundial que precisavam da diminuição de custos para amalgamar o 
intenso fluxo de bens. Não por coincidência, os períodos nos quais a globalização é avaliada como 
mais intensa, é também o período no qual as trocas comerciais são mais significativas. [...] Entre as 
forças que constam no elenco de impulsão global citem-se os inventos, como o motor a explosão 
(inclusive em relação ao uso na aviação) os contêineres (especialmente para a navegação 
internacional), a tecnologia da informação e as comunicações (microprocessadores, computadores 
pessoais, telefones celulares, internet). Ainda nesse contexto, cumpre lembrar também a inventividade 
que diz respeito aos métodos de produção, que permitiram criar novos produtos, como o plástico, 
aumentar a produção de alimentos e mesmo incrementar a eficiência produtiva (just in time). As 
reformas políticas também fomentaram o fim de geopolíticas estanques e motivaram a globalização, a 
exemplo do fim da Guerra Fria, da Queda do Muro de Berlim, da criação da União Europeia, das 
reformas econômicas na China e do desmantelamento da União Soviética.” STELZER, Joana. O 
fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana. 
(orgs.) Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009, p. 23. 
228 Cruz e Bodnar, ao embasarem suas reflexões em Beck, apontam para “o surgimento de uma faixa 
de ação própria das sociedades mundializadas. Isso pode ser percebido na relação dos estados 
nacionais com as empresas multinacionais, o que acaba vinculando um possível futuro Direito 
Transnacional. Essa previsão se justifica pela persecução da criminalidade transnacional, pelas 
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sociedade global evidenciou o necessário desenvolvimento de regulamentações, 

convenções e instituições internacionais voltadas às transações que ultrapassam 

fronteiras e que tenham condições de evitar que a Globalização signifique a servidão 

de tudo às forças do mercado229. 

A Globalização, muitas vezes, intensifica os quadros de desigualdades 

sociais, já que enquanto representa desenvolvimento para algumas sociedades, para 

outras impõe retrocessos e condições precárias de vida230. Por essa razão, faz-se 

importante olhar para a Globalização através das lentes da Sustentabilidade e 

estabelecer mecanismos capazes de minimizar os seus efeitos negativos, sobretudo 

quando atingem comunidades em condições insuficientes à qualidade de vida231. A 

 
possibilidades de realização de uma política cultural transnacional, pelas possibilidades de ação dos 
movimentos sociais transnacionais e, principalmente, em função da vital questão ambiental. A 
discussão sobre um Estado Transnacional, trazido por Beck, é uma das possíveis matrizes para a 
discussão teórica a partir do fenecimento do Estado Constitucional Moderno e da crise financeira 
internacional. Beck aponta ainda que há uma racionalização subjacente: o Estado Constitucional 
Moderno apesar de ser antiquado para as demandas transnacionais, é ainda irrenunciável como 
espaço público garantidor das políticas internas e internacionais de transição. O Estado Constitucional 
moderno fará parte da organização de espaços transnacionais de governança e participará da 
configuração política do processo de globalização.” CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. 
Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. Participação especial Gabriel Real Ferrer. 
Lucas de Melo Prado (org.). Itajaí: Univali, 2012. p. 33. A obra na qual os autores buscaram as suas 
referências reflexivas é BECK, Ulrich; GIDDENS, Antony; LASH, Scott. Modernização reflexiva: 
política tradição e estética na ordem social moderna. São Paulo: Unesp, 1997. p. 172. 
229 Ulrich Beck afirma que a “globalização deveria servir acompanhada por uma melhor coordenação 
da política entre Estados nacionais soberanos, pelo aprimoramento da fiscalização de bancos e 
instituições financeiras, pela derrubada do dumping fiscal entre Estados (por exemplo, dentro da União 
Europeia) por uma cooperação mais estreita entre organizações internacionais e pelo seu próprio 
fortalecimento, a fim de que adquiram maior eficiência e flexibilidade.” BECK, Ulrich. O que é 
globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. Tradução André Carone. São 
Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 227. Para José Eli da Veiga “globalização acelerada, desregulamentação 
financeira e novas tecnologias direcionadas ao virtual e ao imaterial. Essa conjuntura foi marcada pela 
informalidade, com ausência de normas e instituições adequadas a crescente diversidade entre as 
Nações. [...] Houve aumento da volatilidade nos mercados financeiros e da instabilidade nos mercados 
energéticos, complementado pelo agudo aumento dos preços das commodities, principalmente dos 
alimentos, as vésperas da crise global que se impôs em 2008, embora tenha tido seu início em 2007”. 
VEIGA, José Eli da. A desgovernança mundial da sustentabilidade. São Paulo: Editora 34, 2013. p. 
18. 
230 Berggruen observa que “la globalización contemporánea ofrece grandes oportunidades pero 
también presenta enormes desafíos. Aunque la responsabilidad mayor para aprovechar esas 
oportunidades y superar esos desafíos reside en la políticas y acciones estrictamente nacionales de 
cada país, también es cierto que para conseguir esos objetivos se requiere de mayor cooperación y 
coordinación internacionales – tanto para evitar que mucha gente en muchos países quede marginada 
de los beneficios de la globalización como para resolver problemas que por sua propia naturaleza solo 
pueden ser atendidos satisfactoriamente midoante la acción colectiva de las naciones.” BERGGRUEN, 
Niclolas; GERDELS, Nathan. Gobernanza inteligente para el siglo XXI. Traducción Federico 
Corriente Basús y Miguel Izquierdo Ramon. Madrid: Prisa Ediciones, 2012. p. 23.  
231 Para Bauman, “seja qual for o sentido de ‘globalização’, ela significa que somos todos dependentes 
uns dos outros. Distâncias importam pouco, agora. Qualquer coisa que ocorra localmente pode ter 
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Globalização é um destino irremediável e irreversível do mundo232, com movimentos 

e impactos – positivos e negativos –, que muitas vezes são imprevisíveis, mas em 

outros casos são conduzidos por aqueles que detêm as forças econômicas e políticas.  

Não se pode mais retroceder ao ponto de partida no qual emergiu a 

Globalização, pois as interconexões da civilização contemporânea, bem como a sua 

interdependência, já são globais. O que ocorre em um lugar, nas dimensões 

econômica, social e ambiental da Sustentabilidade, gera um efeito que pode ser 

sentido em todos os outros. Nessa lógica, tem-se o exemplo da Segurança energética 

de uma nação ou de uma região global, que por maior e melhor estruturada que seja, 

não pode proteger-se sozinha dos impactos gerados por outras nações233. Vive-se um 

momento histórico de dependência mútua com dimensões planetárias, o que direciona 

ao que anteriormente fora elaborado no primeiro capítulo do presente estudo, no 

sentido da necessária responsabilidade de uns para com os outros234. 

 
consequências globais. Como os recursos, as ferramentas técnicas de know-how que os seres 
humanos adquiriram, suas ações podem alcançar enormes distâncias de espaço e tempo. [...] O que 
podemos (ou nos abstemos de fazer) pode influenciar as condições de vida (ou morte) de pessoas em 
lugares que nunca visitaremos e de gerações que jamais conheceremos.” BAUMAN, Zygmunt. A ética 
é possível num mundo de consumidores? Tradução de Alexandre Werneck. Rio de Janeiro: Zahar, 
2011. p. 77-78. Bauman também observa que “a conclamação para amar a teu próximo como a ti 
mesmo, diz Sigmund Freud, é um dos preceitos fundamentais da vida civilizada (e, de acordo com 
alguns, uma de suas exigências éticas fundamentais). Mas é também o que de mais antagônico pode 
haver com o tipo de razão que essa mesma civilização promove: a razão do interesse individual, da 
busca da felicidade.” BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de consumidores? 
Tradução de Alexandre Werneck. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p. 37. 
232 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 7. 
233 A título de exemplo, pode-se observar as palavras de Maria Barros Silva e Nuno Calaim Lourenço, 
os quais observam que, “the energy sector is cyclical by nature. History offers several examples of 
market expansion followed by very sudden contractions. Unfortunately, the current crisis differs from 
previous ones. To put things into dire perspective, the European Union (“EU”) heavily relies on fossil fuel 
(gas, oil and coal) imports for its energy needs, amounting to circa 60% of gross energy consumption in 
the past 5 years. The EU imports 90% of its gas, with Russia previously accounting for 45% of those 
imports, as well as for 25% of oil and 45% of coal. Although European domestic production of renewable 
energy sources has increased significantly in recent years, the intermittent nature of the so-called ‘green 
energy’, coupled with limited renewable-energy storage and a drastic and intransigent reduction in the 
production of EU coal, lignite and gas has meant that the EU remains energy dependent.” SILVA, Maria 
Barros; LOURENÇO, Nuno Calaim. REPOWER EU – A challenge and an opportunity. UNIO-EU Law 
Journal – The Official Blog, 23 jun. 2022.  Disponível em: 
https://officialblogofunio.com/2022/06/23/repower-eu-a-challenge-and-an-opportunity/. Acesso em: 20 
jul. 2022. 
234 Bauman, ao seguir com a sua reflexão, adverte que “há, porém, poucos sinais (se tanto) de que nós, 
que compartilhamos o planeta, estamos dispostos a levar a sério a responsabilidade subjetiva por essas 
nossas responsabilidades objetivas.” BAUMAN, Zygmunt. A ética é possível num mundo de 
consumidores? Tradução de Alexandre Werneck. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p. 32-33. 
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A virada do século XX para o século XXI marcou um momento no qual os 

Estados intensificaram o processo de afastamento do seu caráter eminentemente 

nacional e plurinacional e evidenciaram as suas características transnacionalizadas. 

Assim, as capacidades econômicas estatais passaram a serem orientadas por 

empresas transnacionais sediadas em um Estado-nação e do qual estendem seus 

braços operativos e financeiros, por meio dos quais exercem significativa influência 

nos movimentos políticos de outros países235. É certo que os Estados-sede são, quase 

que em sua totalidade, aqueles que dispõem de maior poder econômico, científico-

tecnológico, militar e político236. 

Nesse cenário, as dimensões social, econômica e política seguiram o 

mesmo fluxo transnacionalizante. Dessa forma, transnacionalizaram-se crimes 

facilitados pelo consumismo e pela subcultura multiplicada pela mídia eletrônica; a 

miséria pelo êxodo das periferias – entendido como o proletariado externo –, que 

seguiram rumo aos centros nos quais o proletariado interno não supre as demandas 

de trabalho; os fundamentalismos religiosos – encabeçados pelo Islã –, por meio das 

migrações dos seus fiéis aos grandes centros econômicos, como ocorre na Europa e, 

ainda que em menor medida, nos Estados Unidos e em outros continentes; assim 

como a cultura da civilização hegemônica anglo saxônica.237 

A sociedade mundial passou a ser caracterizada por uma pluralidade de 

campos de comunicação, os quais se formam através de relações que são 

simultaneamente concorrentes e complementares238. Diante disso, os 

 
235 Nesse cenário, “os conflitos entre Estados com suas empresas contra outros Estados e outras 
empresas são parte do amplo conflito das culturas e civilizações”. CHACON, Vamireh.  Globalização 
e Estados Transnacionais. Relações Internacionais no século XXI. São Paulo: Senac, 2002. p. 19. 
236 CHACON, Vamireh.  Globalização e Estados Transnacionais. Relações Internacionais no 
século XXI. São Paulo: Senac, 2002. p. 19. 
237 CHACON, Vamireh.  Globalização e Estados Transnacionais. Relações Internacionais no 
século XXI. São Paulo: Senac, 2002. p. 20-21. 
238 Para Marcelo Neves, “trata-se de uma unitas multiplex. Não se confunde com a ordem internacional, 
pois essa diz respeito fundamentalmente às relações entre Estados. A ordem internacional é apenas 
uma das dimensões da sociedade mundial. Também não se deve confundir o conceito de sociedade 
mundial com a noção controversa de ‘globalização’. [...] Um aspecto importante a ser considerado em 
relação à sociedade mundial refere-se ao fato de que os sistemas que detêm o primado no plano 
estrutural e semântico, isto é, a economia (associada à técnica e à ciência) e a mídia, respectivamente, 
não dependem de segmentação territorial para se reproduzirem. No caso da política, a situação é 
distinta. Embora seja um sistema da sociedade mundial, a sua reprodução ainda depende fortemente 
da segmentação territorial em Estados. A política diferencia-se primeiramente como sistema funcional 
da sociedade mundial, distinguindo-se de outras esferas de comunicação. [...] Essas observações 
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posicionamentos contrários ao que poderia ser chamado de sociedade mundial têm 

sua força de convencimento dissolvida, ao passo que as características basilares da 

modernidade são incorporadas ao que se entende por tendências globalizantes. 

Por meio da Globalização, a sociedade mundial vivencia processos que 

resultam na construção de um sentimento empático, o qual pode ser entendido como 

a humanização da humanidade. Em outras palavras, a sociedade tem se tornado mais 

tolerante e receptiva uns aos outros, pois os progressos tecnológicos e na área da 

comunicação facilitaram a cooperação entre os indivíduos, além de intensificarem os 

processos imigratórios, que por sua vez intensificam o cosmopolitismo através da 

fusão de culturas e promoção de espaços de diversidade cultural. Os seres humanos 

aproximam-se, cada vez mais, do que é diferente e tornam-se mais tolerantes e 

acolhedores uns para com os outros.239  

 Ao que se refere à nova ordem mundial, pode-se destacar duas 

compreensões. Por um lado, ela emerge de uma ordem estruturada sobre uma rede 

tridimensional de conexões entre instituições estatais desagregadas. Por outro lado, 

o vetor situa-se nas redes de agentes privados – quase públicos – que operam no 

plano global, ainda que os regimes autônomos de regulação apontem convergência 

de atores, organizações e regimes privados e públicos no cenário de fragmentação 

do direito global.240 

A Globalização resultou em novas compreensões, interpretações e 

aproximações das estruturas normativas e jurídico-operacionais. Esse efeito foi 

motivado por fatores como a influência das redes globais de intercâmbios 

instrumentais, responsáveis por conectar e desconectar indivíduos, grupos, regiões, 

assim como países, por meio de um fluxo ininterrupto de decisões estratégicas que 

 
referentes à política podem ser analogamente aplicadas ao direito, na medida em que o acoplamento 
estrutural do sistema político e do sistema jurídico através de Constituições não tem correspondência 
no plano da sociedade mundial.” NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF 
Martins, 2009. p. 26-31. 
239 Rifkin menciona que “todas estas transformações juntas acabaram por alterar o próprio 
entendimento da noção cultural que se exige em um movimento de transnacionalidade.” RIFKIN, 
Jeremy. La civilización empática: la Carrera hacia una conciencia global en un mundo en crisis. 
Tradução de Genis Sánchez Barverán e Vanessa Casanova. Madrid: Paidós, 2010. p. 49. 
240 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins, 2009. p. 32-33. 
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carregam em si interesses e objetivos processados em rede241.  

Nesse novo cenário global, em que cérebros eletrônicos e espaços de 

comunicação são continuamente redesenhados, novas características são impressas 

sobre a sociedade, enquanto resultado da evolução da Tecnologia e da 

interdependência eletrônica. Esses elementos, formulados no decorrer da era da 

eletricidade, aproximam indivíduos instalados nas mais diversas localidades do 

mundo e possibilitam a instauração de uma espécie de configuração de tribos em 

escala global242. Basta olhar para os jovens da atualidade, os quais estão cada vez 

mais imersos no mundo virtual e desconsideram qualquer limitação territorial imposta 

pelos Estados. Esses jovens estabelecem diálogos por meio de linguagens universais 

e assim formulam suas próprias comunidades de afinidades. Para esses, o virtual 

tornou-se o real e cindir essas dimensões tornou-se irrelevante.   

No que tange à ciência jurídica, o fenômeno da Globalização resultou em 

grande impacto ao relativizar alguns dos seus conceitos, princípios e categorias, 

sobretudo aqueles voltados à importância econômica das fronteiras geográficas; ao 

processo de desregulamentação dos mercados; à desterritorialização da produção; à 

fragmentação dos procedimentos de representação e decisão política; e, ao 

desenvolvimento de novos mecanismos para a resolução de conflitos, dentre 

outros.243 

De forma similar ao que ocorre com a Globalização, a Transnacionalidade 

também é confundida com os processos de internacionalização e multinacionalização. 

Faz-se necessário, diante disso, elucidar que a internacionalização resulta das 

relações estabelecidas entre países e desenvolve-se de formal bilateral ou 

multilateral. Esse processo ocorre quando mais Estados operam conjuntamente 

através de uma relação interestatal, ou seja, inexistindo a aplicação em escala 

global244. O vetor situa-se na cooperação entre os Estados e no respeito mútuo, já que 

 
241 Tais reflexões, assim como a utilização da expressão redes globais de intercâmbios instrumentais, 
estão presentes na obra “A sociedade em rede” de Manuel Castells. CASTELLS, Manuel. A sociedade 
em rede. 8 ed. Tradução Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 41. 
242 MCLUHAN, Marshall Helbert. A Galáxia de Gutenberg: a formação do homem tipográfico. São 
Paulo: Nacional; USP, 1972. p. 50. 
243 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 13. 
244 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
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a internacionalização percebe as Soberanias de forma horizontalizada. 

A multinacionalização, por sua vez, é percebida como o berço da 

Globalização, tendo se desenvolvido sob forte influência de fatores como a Primeira 

Guerra Mundial e o prosseguimento do modelo fordista. A construção da 

multinacionalização também foi influenciada pelo surgimento das organizações 

governamentais e das empresas privadas que passaram a adotar o modelo de 

fracionamento e distribuição das unidades de produção em escala global. Esse 

processo resultou no surgimento das companhias multinacionais245. 

A emergência da Transnacionalidade ocorreu por meio de um processo de 

transformação das capacidades nacionais246, assim como do desenvolvimento de 

distintas formas de autoridade privada, as quais resultaram na consolidação de novos 

mercados e processos industriais247, possibilitando o surgimento de novas relações 

de poder e redistribuição da Soberania em âmbito global248. Nesse cenário, 

intensificou-se a fragmentação de determinadas responsabilidades estatais e uma 

nova distribuição de operações para agências especializadas, bancos centrais e 

instituições supranacionais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial (BIRD)249. Nesse sentido, a perspectiva fenomenológica do Paradigma 

 
Márcio; STELZER, Joana (org.). Direito e transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009. p. 22. 
245 Inicialmente, a multinacionalização não resultava na adequação das empresas e marcas aos locais 
para onde estariam expandindo, ou seja, as empresas mantinham uma forte identidade com o país de 
origem e as unidades no exterior repetiam as estruturas internas de organização da matriz. Esse fator 
ganhou novos contornos nas décadas de 1960 e 1970, quando a sociedade global começou a vivenciar 
um processo de mundialização de estilos e costumes, assim como a expansão tecnológica e produtiva. 
246 Paulo Cruz e Maurício Oliviero observam que “diversamente da expressão inter, a qual sugere a 
ideia de uma relação de diferença ou apropriação de significados relacionados, o prefixo trans denota 
a emergência de um novo significado construído reflexivamente a partir da transferência e da 
transformação dos espaços e dos modelos nacionais”. OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. 
Reflexões sobre o Direito Transnacional. Revista Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 17, n. 1, p. 18-
28. 2012. Disponível em: https://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635/2178. Acesso 
em: 29 out. 2021. p. 23. 
247 A título exemplificativo, pode-se mencionar a constatação de Renato Ortiz, o qual menciona que “o 
‘Ford-Fiesta’ é montado em Valência (Espanha), mas os vidros vêm do Canadá; o carburador da Itália; 
os radiadores da Áustria; os cilindros, as baterias e a ignição da Inglaterra; o pistão da Alemanha; o 
eixo de transmissão da França”. ORTIZ, Renato. Mundialização e cultura. 2. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1996. p. 108.   
248 Registra-se que “a integração e a divisão, a globalização e a territorialização, são processos 
mutuamente complementares. Mais precisamente, são duas faces do mesmo processo: a redistribuição 
mundial de soberania, poder e liberdade de agir desencadeada (mas de forma alguma determinada) 
pelo salto radical na tecnologia da velocidade.” BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As consequências 
humanas. Tradução Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 77. 
249 SASSEN, Saskia. Territorio, Autoridad y Derechos: De los ensamblajes medievales a los 
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transnacionalizante firma-se sobre processos como o enfraquecimento do Estado 

soberano, a ultravalorização do capitalismo e a desterritorialização. 

O primeiro aspecto fenomenológico da Transnacionalidade refere-se ao 

enfraquecimento do Estado soberano, o qual esmaeceu diante das forças econômicas 

que passaram a reger as relações mundiais. Diante disso, a nova configuração do 

sistema político formulou-se por meio da substituição monocêntrica de poder dos 

Estados nacionais, que disputam entre si por uma distribuição policêntrica de poder, 

na qual figuram distintos atores transnacionais e nacionais que concorrem e, em 

menor medida, cooperam entre si250. Nesse cenário, o Estado soberano, impactado 

pelas comunidades supranacionais251, passou a diluir-se e submeter-se às condições 

que o permitem atuar, mesmo que de forma secundária, nas questões transpassantes 

que incidem sobre todos. 

O crescimento capitalista, enquanto segundo aspecto fenomenológico da 

Transnacionalidade, desenvolveu-se no âmago dos espaços nacionais e tornou-se 

dominante do cenário global252. Nota-se que os agentes que operam os processos 

com o fito capitalista demonstram-se sedentos por espaços não regulamentados, 

assim como buscam transitar pelo mundo globalizado253 de forma a não colidir com 

as barreiras impostas por legislações internacionais e regulamentações políticas, 

jurídicas e sociais instauradas pelos Estados. Nesse espaço, o comércio assume uma 

posição imperativa frente ao processo capitalista-transnacionalizante, já que 

influencia fortemente as operações realizadas entre os agentes que formulam os 

movimentos Desterritorializados. 

O terceiro aspecto fenomenológico da Transnacionalidade, a 

desterritorialização – inclusive de poder254 –, é considerado como uma das suas 

 
ensamblajes globales. Madrid: Katz, 2010. p. 220-221. 
250 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo – respostas à globalização. 
Tradução André Carone, 1999. São Paulo: Paz e Terra. p. 72. 
251 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Tradução 
João Ferreira e Carmen Varriale. Brasília: UNB, 1986. p. 1.187-1.188. 
252 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo 
Márcio; STELZER, Joana (org.). Direito e transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2009. p. 30. 
253 TOURRAINE, Alain. Um novo paradigma: para compreender o mundo de hoje. Tradução Gentil 
Avelino Titton. Petrópolis: Vozes, 2006. p. 34. 
254 TEIXEIRA, Alessandra de Oliveira. Sustentabilidade humanista e corporações transnacionais: 
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principais características, pois se refere ao processo de transpasse fronteiriço, ou 

seja, evidencia a borda permeável do Estado, na qual as estruturas do poder político, 

econômico, social e cultural internacionais ou globais tornam-se descentralizadas255. 

Esse entendimento pode ser exemplificado pelo fluxo das operações empresariais, 

que além de não responderem aos sistemas político-jurídico dos Estados, são 

favorecidas pelas benesses econômico-comerciais que lhes são conferidas.  

A expressão "Transnacionalidade" refere-se, de forma genérica, às 

dimensões que ultrapassam as fronteiras do Estado. No entanto, o termo também 

denota um caráter semântico ambíguo, já que é utilizado para referir-se às ordens, 

instituições ou problemas transnacionais que sejam considerados em sentido estrito, 

aplicando-se também às formulações mais abrangentes, como às ordens, instituições 

e problemas internacionais e supranacionais.256 

As relações transnacionais podem ser caracterizadas por meio de cinco 

fatores principais257:  

a) há um elemento horizontal que se evidencia nas relações que são 

estabelecidas; 

 b) tais relações não demonstram mais um caráter de excepcionalidade ou 

ocasionalidade, razão pela qual o sentimento de pertencimento, bem como o 

 
desafios da sociedade líquida. 2020. Tese (Doutorado em Ciência Jurídica) – Universidade do Vale do 
Itajaí – UNIVALI, Itajaí, 2020. Disponível em: 
https://www.univali.br/Lists/TrabalhosDoutorado/Attachments/310/TESE%20DE%20DOUTORADO%2
0ALESSANDRA.pdf. Acesso em: 05 out. 2021. p. 13. 
255 IANNI, Octavio. A sociedade global. 15. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. p. 93. 
256 Marcelo Neves aponta que “no sentido mais estrito [...], a mesma expressão refere-se ao 
transnacional no sentido proposto por Teubner, que aponta para ordens normativas privadas ou quase 
públicas que surgem e se desenvolvem no plano global independentemente tanto do Estado e de suas 
fronteiras quanto de ordens construídas com base em Estados, ou seja, supranacionais e 
internacionais.” Observa o autor que “o termo “supranacional" [refere-se] a ordens abrangentes na 
dimensão temporal material e social nas quais, exceto o tratado fundador e suas alterações, as 
respectivas normas e decisões, fundadas nesse tratado, vinculam diretamente os cidadãos e órgãos 
dos Estados-membros, sendo paradigmática a União Europeia.” NEVES, Marcelo. 
Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins, 2009. p. 84. 
257 PIFFER, Carla. Transnacionalidade e Imigração: a possibilidade de efetivação dos Direitos 
Humanos dos Transmigrantes diante de Decisões de Regresso na Itália e na União Europeia. Tese 
(Doutorado em Ciência Jurídica) – Universidade do Vale do Itajaí ́– UNIVALI, Itajaí,́ 2014. Disponível 
em: http://siaibib01.univali.br/pdf/Carla%20Piffer.pdf. Acesso em: 20 mar. 2021. p. 125. 
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apanhado cultural e institucional de um determinado grupo ou país, manifesta-se por 

uma Transnacionalidade que é incentivada de diversas maneiras;  

c) diante da dissolução dos delineamentos da unidade estatal, enquanto 

resultado do processo de desterritorialização, manifestam-se conflitos de interesses 

sem origem definida;  

d) os Estados tornam-se cada vez mais coadjuvantes diante das redes de 

legalidade que, por vezes, são paralelas, sobrepostas, complementares ou mesmo 

antagônicas, tipicamente resultantes das relações transnacionais;  

e) as estruturas de controle e proteção social enfraqueceram-se frente às 

novas redes de legalidade, as quais resultaram em regras e normativas que se 

encontram situadas em distintos territórios, mas são regidas por corporações 

transnacionais – que por sua vez, orientam-se a partir dos desdobramentos da 

Globalização. 

As relações transnacionais impactam fortemente as políticas interestatais, 

por conta da emergência do pluralismo internacional e do desenvolvimento de novas 

habilidades por parte dos Estados, no sentido de influenciarem uns aos outros. Além 

disso, as relações transnacionais também criam espaços para o surgimento de novos 

atores autônomos que exercem as suas funções através de políticas externas 

privadas, com capacidades para oporem-se ou colidirem-se com as políticas 

estatais.258 

Ao desempenharem funções descentralizadas, os atores transnacionais 

desconsideram o princípio territorial do Estado e, com isso produzem efeitos sobre 

uma gama muito maior de pessoas, corporações, Estados, dentre outros agentes 

sobre os quais recaem as suas operações.  

Nesse cenário, torna-se evidente que as atividades e relações 

transnacionais apresentem um caráter mais inclusivo – quando analisadas pela 

perspectiva global – que aquelas conduzidas pelos Estados nação. Esse efeito 

 
258 NYE JR., Joseph S.; KEOHANE, Robert O. Transnational Relations and World Politics: An 
Introduction. International Organization, Madison, v. 25, n. 3, p. 329- 349, 1971. p. 337. 
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também se aplica à ciência jurídica, na medida em que o apanhado normativo passa 

a pairar sobre a esfera global e recai sobre um conjunto muito maior de indivíduos 

situados para além dos delineamentos territoriais impostos pelos Estados. Outrossim, 

esse signo distintivo da Transnacionalidade possibilita que os operadores jurídicos 

lancem mãos às normas que lhes forem mais convenientes.  

 

2.2 Interfaces do Direito Transnacional 

Um dos primeiros pesquisadores a empregar a terminologia 

“Transnacionalidade” foi Philip Jessup, através do estudo denominado Transnational 

Law259. A pesquisa foi apresentada em 1956 para as Conferências Storrs Lectures at 

Yale260, realizadas na Yale Law School. Jessup buscou evidenciar a sua preocupação 

em relação à emergência de uma comunidade global complexa e inter-relacionada, 

instalada no cenário de um Direito Internacional que não oferecia as necessárias 

respostas às demandas que lhe eram apresentadas e que se preocupava tão somente 

com as relações estabelecidas entre os Estados261. 

Na altura, Jessup buscou demonstrar que o Direito Transnacional inicia 

com os indivíduos e alcança a sociedade dos Estados, englobando o direito regulador 

das ações e dos eventos que transcendem as fronteiras nacionais262. Em outras 

palavras, comprovou que o Direito Transnacional não parte de uma perspectiva 

voltada unicamente ao que pressupõe qualquer foro particular263, pois os seres 

 
259 JESSUP, Philip C. Direito transnacional. Tradução Carlos Ramires Pinheiro da Silva. São Paulo: 
Fundo de Cultura, 1965. p. 12. 
260 KOH, Harold Hongju. Transnational Legal Process. Nebraska: Nebraska Law Review, v. 75, n. 
181, 1996. Disponível em: 
https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/1387/Transnational_Legal_Process.pdf?s
equence=2&isAllowed=y. Acesso em: 19 out. 2021. p. 186. 
261 JESSUP, Philip C. Direito Transnacional. Tradução Carlos Ramires Pinheiro da Silva São Paulo: 
Fundo de Cultura, 1965. p. 11. 
262 Nas palavras de Paulo Cruz e Maurizio Oliviero, “Jessup estava preocupado, na época, em não 
polemizar e evitava fazer afirmações que ensejassem discussões acadêmicas sobre a utilização do 
termo Direito Transnacional. Para evitar os longos debates, ele reduziu a noção dessa categoria como 
sendo apenas uma fonte mais abundante de normas com que se guiariam para além das fronteiras 
nacionais.” OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o Direito Transnacional. 
Revista Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, Univali, v. 17, n. 1, 2012. Disponível em: 
http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635/2178. Acesso em: 08 ago. 2021. p. 21. 
263 JESSUP, Philip C. Direito Transnacional. Tradução Carlos Ramires Pinheiro da Silva São Paulo: 
Fundo de Cultura, 1965. p. 14. 
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humanos, ao desenvolverem novas necessidades e facilidades para resolvê-las, 

produziram uma quantidade cada vez maior de normas que passaram a compor um 

emaranhado normativo proporcionalmente mais complexo. Nesse cenário, fatores 

envolvendo a História e a Geografia, além das preferências e conveniências dos 

indivíduos e das sociedades, motivaram a descentralização das autoridades 

responsáveis por criarem as normas264. 

A teoria de Jessup firmou-se no fato de o Direito Transnacional fornecer um 

aparato normativo muito mais abundante, por meio do qual seria possível operar sem 

a preocupação de identificar se é o Direito Público ou o Privado que se deve aplicar. 

O autor considerou que, diante desta perspectiva, seria possível tomar consciência de 

que muitos dos problemas, sobretudo entre governos e povos de dois países 

diferentes, que até então eram classificados essencialmente como internacionais e 

inevitavelmente geradores de violência e conflitos, poderiam ser simplesmente 

problemáticas humanas capazes de emergir em qualquer dos níveis da sociedade, 

seja individual, comunitário, inter-regional ou internacional265. Nesse sentido, grande 

parte dos problemas é resultado de conflitos de interesses ou vontades, sejam eles 

imaginários ou reais266.  

O Direito Transnacional, delineado por Jessup, contemplou as regras 

enquadradas nas categorias do Direito Nacional e Internacional Público e Privado, 

assim como das dimensões cível e criminal267 e resultou em grande repercussão na 

 
264 JESSUP, Philip C. Direito Transnacional. Tradução Carlos Ramires Pinheiro da Silva São Paulo: 
Fundo de Cultura, 1965. p. 16. 
265 Para além destas reflexões, Jessup firmou o seguinte questionamento: “Apesar das vastas 
diferenças de organização e procedimento entre os campos nacional e internacional, se achamos que 
há elementos comuns aos dramas domésticos e internacionais, não poderia a maior experiência com 
a solução dos primeiros ajudar a resolver os outros?” JESSUP, Philip C. Direito Transnacional. 
Tradução Carlos Ramires Pinheiro da Silva São Paulo: Fundo de Cultura, 1965. p. 21-22. Marcelo 
Neves observa que “a existência de problemas comuns a mais de uma ordem jurídica, exigindo 
modelos normativos diversos, não é algo novo, como demonstra, sobretudo a experiência com re-
entries no âmbito do direito internacional privado clássico. [Nesse sentido] aquela questão que era 
pontual, resolvida conforme normas de direito ordinário interno e tratados ratificados por Estados, 
inclusive com a previsão de homologação de atos jurídicos praticados inicialmente à luz de outra ordem, 
transformou-se profundamente com a proliferação de ordens jurídicas e a emergência de casos 
jurídicos transterritorializados relevantes para diversas ordens jurídicas.” NEVES, Marcelo. 
Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2012. p. 128. 
266 JESSUP, Philip C. Direito Transnacional. Tradução Carlos Ramires Pinheiro da Silva São Paulo: 
Fundo de Cultura, 1965. p. 18. 
267 Jessup considerava que “não há razão inerente por que o tribunal judicial, seja nacional ou 
internacional, não devesse ser autorizado a escolher dentre todos estes corpos legais a regra 
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academia norte-americana em razão do seu caráter insólito e inovador268, muito 

embora a implementação de estruturas normativas transfronteiriças e sem a 

interferência dos Estados já tivesse ocorrido anteriormente. Menciona-se, a título 

exemplificativo, o Direito Canônico Medieval, através do qual a lei canônica era 

obrigatória para todos os seus fiéis, independentemente da nacionalidade269. 

Atualmente, a abordagem do Direito Transnacional formula-se de maneira 

distinta do que fora apresentado por Jessup, pois além da sua capacidade para ser 

aplicado aos casos que transcendem as fronteiras nacionais, o Direito Transnacional 

expandiu-se e possibilitou que fossem contempladas as normas consideradas 

transnacionais também na sua origem. Em outras palavras, estabeleceu-se uma 

estrutura jurídico-normativa que, além de ser transnacional por resultar de fontes 

extranacionais, opera e é aplicada sobre os ordenamentos jurídicos exclusivamente 

nacionais270. 

O Direito Transnacional e os seus desdobramentos, assim como os fatores 

que envolvem a emergência de ordens jurídicas com caráter internacional e 

supranacional, em formulações distintas àquelas conhecidas no âmbito do direito 

internacional público clássico, tem despertado a atenção de juristas, economistas e 

cientistas sociais em geral, os quais têm se interessado cada vez mais pelos estudos 

 
considerada mais de acordo com a razão e a justiça para a solução de qualquer controvérsia particular. 
A escolha não necessita ser determinada pela territorialidade, personalidade, nacionalidade, domicílio, 
jurisdição, soberania, ou qualquer outra rubrica, salvo se esses rótulos são reflexões razoáveis da 
experiência humana com a conveniência absoluta e relativa da lei e do foro – lex conveniens e forum 
conveniens.” JESSUP, Philip C. Direito transnacional. Tradução Carlos Ramires Pinheiro da Silva. 
São Paulo: Fundo de Cultura, 1965. p. 87. 
268 Nesse sentido, “os problemas a examinar são, em grande parte, os comumente chamados 
internacionais, e o direito a se aplicar consiste nas normas a eles aplicáveis. Mas o termo “internacional” 
é enganador, já que sugere que nos preocupamos apenas com as relações de uma Nação (ou Estado) 
com outras Nações (ou Estados). [...] Assim como a palavra ‘internacional’ é inadequada para definir o 
problema, também a expressão ‘direito internacional’ o é. [...] Todavia, eu usarei, em lugar de ‘direito 
internacional’, a expressão ‘direito transnacional’ para incluir todas as normas que regulam atos ou fatos 
que transcendem fronteiras nacionais.” JESSUP, Philip C. Direito Transnacional. Tradução de Carlos 
Ramires Pinheiro da Silva. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1965. p. 11-12. 
269 Para Giaro, os pressupostos normativos do direito canônico medieval podem ser considerados como 
o primeiro projeto transnacional de direito da história. GIARO, Tomaz. Transnational Law and its 
historical precedents. Warszawa: Miscellanea Studia Iuridica, 2016. p.77. 
270 GLENN, H. Patrick. Transnational Common Laws. Fordham International Law, Nova York, v. 29, n. 
3, p. 457-471, 2005. p. 458. 
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voltados à temática.271  

Dentre os fatores que chamam a atenção da ciência jurídica tradicional, 

destaca-se a pretensão das novas ordens jurídicas (que emergem a partir do Direito 

Transnacional), estabelecerem-se enquanto ordens que prescindem do Estado, ou até 

mesmo como ordens jurídicas que prevalecem contra os Estados. Desse movimento 

decorrem fatores que questionam e, muitas vezes minimizam o próprio princípio da 

Soberania estatal, considerado, até então, espinha dorsal do direito internacional 

público clássico.272  

Cabe destacar que o prefixo trans não indica um Estado mundial ou um 

superestado, mas sim a existência de variados espaços jurídicos, de regulação, 

intervenção e governança, que dispõem de mecanismos de controle e funcionamento 

submetidos às sociedades transnacionais. Esse movimento decorre do surgimento de 

novas instituições jurídico-normativas multidimensionais, com respostas mais 

satisfatórias aos fenômenos contemporâneos globais273, em uma escala mais adiante 

das limitações impostas pelos Estados274. 

Em decorrência desse processo, a conjugação das ordens jurídicas 

transnacionais, públicas e privadas exige que os pressupostos já pacificados na 

modernidade sejam revisitados e reestruturados, sobretudo ao que se refere às 

 
271 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins, 2009. p. 83. 
272 Marcelo Neves observa que é “nesse contexto que surge a discussão sobre Constituições 
transversais além do Estado, no âmbito da qual não é suficiente a referência nem à noção de 
juridificação nem a um conceito histórico-universal de Constituição, pois está em jogo a controvérsia 
sobre o surgimento de instituições que configurem equivalentes funcionais à Constituição transversal 
do Estado constitucional.” NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins, 
2009. p. 83. 
273 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a Emergência do Estado e do 
Direito Transnacionais. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (org.). Direito e 
Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2010. p. 57-58. 
274 Ao analisar o Direito Transnacional, Márcio Staffen e Luis Guerra alertam que “whether from the 
point of view of Philosophy, or from the point of view of Legal Science, sustaining Transnational Law 
only through matter, that is, its substance, means the denial of Transnational Law itself. Furthermore, it 
collapses with elementary conditions for the function, meaning and structure of Law in a broad sense, 
from which National Law does not escape. Without form, Transnational Law becomes ‘something’, 
without internal articulation, without constitutive command and without principle of unity.” STAFFEN, 
Márcio Ricardo; GUERRA, Luis Alberto Petit. The form of Transnational Law. Revista Seqüência, v. 42, 
n. 87, p. 1-18. ago. 2021. Disponível em:  
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/82466/46996. Accesso em: 05 nov. 2021. p. 
12.  
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sistemáticas jurídico-normativas situadas para além da ordem estatal275. Esse 

movimento decorre do caráter não unívoco do Direito Transnacional e das suas 

manifestações serem distintas àquelas formuladas no âmbito do direito formal, que 

resultam de um Estado ou estrutura governamental. 

O Direito Transnacional é engendrado pela composição de práticas 

costumeiras, arranjos normativos, proposições desenvolvidas por escritórios de 

advocacia, contratos privados, audiências privadas de arbitragem, organismos 

internacionais, dentre outros espaços que formulam operações regulatórias muito 

mais complexas que aquelas concebidas pelo direito formal276, e que podem ser 

compreendidas como fontes do direito277.  

O Direito Transnacional busca superar as distinções existentes entre o 

público e o privado, assim como operar por meio de instrumentos flexíveis278, como é 

o caso das normativas com caráter Soft law279. No que se refere ao direito doméstico 

 
275 TEUBNER, Gunther. Fragmented Foundations: Societal Constitutionalism Beyond the Nation State. 
In: DOBNER, Petra. LOUGHLIN, Martin (org.). The Twilight of Constitutionalism? Oxford: Oxford 
University Press, 2010. p. 331-332. 
276 Nesse sentido, Menkel-Meadow afirma que “beyond formal law enacted by states are a variety of 
more ‘informal’ forms of legal activity, including ‘private’ tribunals, like the International Chamber of 
Commerce in Paris, that administer private international commercial arbitration proceedings; the 
International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), a hybrid arbitration body which 
decides disputes between private investors and nation-states; 15 and the thousands of informal 
‘networks’ that have developed among both intergovernmental and non-governmental (NGO) bodies to 
deal with specific legal and social issues, including global terrorism, national security, environmental and 
climate change, monetary and banking policy, women’s16 and children’s rights, health, Internet, 
intellectual property, labor, food and drug safety, migration policies, and a host of other ‘transnational’ 
issues. MENKEL-MEADOW, Carrie. Why and How to Study “Transnational” Law. UC Irvine Law 
Review, Irvine, v. 1, n. 1, p. 97-129, mar. 2011. p. 103-104. 
277 Seguindo o entendimento de que as “fontes do direito são aqueles fatos ou atos dos quais o 
ordenamento jurídico faz depender a produção de normas jurídicas”. BOBBIO, Norberto. Teoria do 
ordenamento jurídico. Apresentação Tércio Ferraz Sampaio Junior. Tradução Maria Celeste C. J. 
Santos; Revisão Técnica Cláudio De Cicco. 6. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1995. p. 
45. 
278 VAGTS, Detlev F. Transnational business problems. New York: The Foundation Press, 1986. p. 
31-32. 
279 As normativas com caráter Soft law serão melhor analisadas no capítulo sete do presente estudo, 
mas buscando demonstrar, de forma introdutória, algumas das suas características, pode-se mencionar 
que elas ocorrem por meio de fatores como: a) emprego de tratados e convenções multilaterais, assim 
como dos seus anexos e apêndices, com perfil mais brando e menos formal; b) reconhecimento das 
ONGs enquanto agentes oficiais para o cumprimento dos tratados e convenções; c) adoção, que tem 
se mostrado cada vez mais frequente, da técnica dos tratados e convenções do tipo quadro. SOARES, 
Guido Fernando Silva. A proteção internacional do meio ambiente. Barueri: Manole, 2003. p. 97. As 
convenções do tipo quadro, que devem ser compreendidas como “convenção-moldura”, estabelecem, 
assim como emolduram, as bases jurídicas de acordos, bem como os direitos e deveres das partes. 
Essa estrutura, em um primeiro momento, não trata da sua regulamentação pormenorizada, o que se 



96 
 

 

e internacional280, o Direito Transnacional apresenta um caráter híbrido, constituindo 

assim um processo contínuo de elaboração e inovação, ao demarcar novas posições 

metodológicas e estruturas jurídico-normativas mapeáveis281. Nesse processo, os 

modelos normativos estatais ou internacionais não são substituídos, mas 

complementados pelas práticas transnacionalizadas282.  

O Institut de Droit Internacional283 (IDI), por meio da relatoria de Michel 

Virally na sessão ocorrida em Cambridge, em 1983, analisou a distinção existente 

entre os textos internacionais que apresentam caráter jurídico e estabelecem relações 

mútuas entre os seus autores, daqueles nos quais não há essa natureza. A análise 

revelou da parte dos sujeitos que operam no cenário internacional, como os Estados 

e ONGs, a frequente adoção de textos das mais variadas modalidades e 

denominações, os quais resultavam em acentuada dificuldade para identificar se as 

normativas possuíam ou não caráter jurídico, bem como distinguir se a aderência das 

partes é expressa ou tácita284.  

Na contemporaneidade, essa questão segue gerando debates e 

 
dá posteriormente por meio de anexos e apêndices. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito 
internacional público. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 264. 
280 Koh leciona que “the transnational law represents a hybrid of domestic and international law that has 
assumed increasing significance in our lives. Perhaps the best operational definition of transnational 
law, using computer age imagery, is: (1) law that is ‘downloaded’ from international to domestic law: for 
example, an international law concept that is domesticated or internalized into municipal law, such as 
the international human rights norm against disappearance, now recognized as domestic law in most 
municipal systems; (2) law that is ‘uploaded, then downloaded’: for example, a rule that originates in a 
domestic legal system, such as the guarantee of a free trial under the concept of due process of law in 
Western legal systems, which then becomes part of international law, as in the Universal Declaration of 
Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, and from there becomes 
internalized into nearly every legal system in the world; and (3) law that is borrowed or ‘horizontally 
transplanted’ from one national system to another: for example, the ‘unclean hands’ doctrine, which 
migrated from the British law of equity to many other legal systems.” KOH, Harold Hongju. Why 
Transnational Law Matters. In: Faculty Scholarship Series, Yale Law School Legal Scholarship 
Repository, Paper 1793, v. 1, n. 1, p. 745-753, 2006. p. 745-746.  
281 CALLIESS, Gralf-Peter; ZUMBANSEN, Peer. Rough Consensus and Running Code: a theory of 
transnational private law. Oxford: Hart publishing, 2010. p. 6. 
282 VAGTS, Detlev F. Transnational business problems. New York: The Foundation Press, 1986. p. 
32 
283 Fundado em 1873, o Instituto de Direito Internacional atua por meio de práticas como a arbitragem 
entre Estados e a implementação de mecanismos pacíficos para a solução de controvérsias. Em 1904 
o Instituto foi laureado com o Nobel da Paz como reconhecimento pela sua atuação em áreas como os 
direitos humanos e resolução pacífica de conflitos. IDI. About the Institute: Institute of International 
Law. Disponível em: https://www.idi-iil.org/en/a-propos/. Acesso em: 13 nov. 2021. 
284 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020. p. 206-207. 
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controvérsias, diante das variadas composições jurídico-normativas existentes no 

cenário internacional285. Nota-se que o teor desses textos normativos pode apresentar 

caráter obrigatório, não obrigatório, ou mesmo com ampla margem de apreciação no 

tocante ao cumprimento do seu conteúdo286. Essa configuração torna difícil identificar, 

de forma efetiva, o caráter jurídico dos instrumentos normativos que emergem 

continuamente no âmbito das relações transnacionais, especialmente aqueles 

conjecturados para o cenário econômico internacional ou relacionados ao meio 

ambiente287. 

O Direito Transnacional formula-se no âmbito dos entrelaçamentos 

existentes entre as ordens jurídicas que compõem a sociedade mundial288, 

evidenciando-se diante da crescente interdependência dos meios de intermediação 

política, que resultam dos tratados jurídico-internacionais e legislações estatais. Esse 

processo dialogal, que pode ser formal ou informal, estabelecido entre os diversos 

agentes que integram o panorama transnacionalizado, intensifica-se por meio do 

Direito289, o que denota a existência de um pluralismo jurídico-normativo global290, 

 
285 Valerio Mazzuoli analisa as distinções e denominações existentes no âmbito das normativas 
internacionais, as quais podem ser distinguidas como acordo internacional, celebrado por escrito, 
concluído entre Estados ou Organizações Internacionais, regido pelo Direito Internacional, celebrado 
em instrumento único ou em dois ou mais instrumentos conexos e ausente de classificação específica. 
Esses documentos podem ser denominados como tratado, convenção, pacto, acordo, acordo por troca 
de notas, acordo em forma simplificada ou acordo do executivo, gentlemen’s agreements, carta, 
protocolo, ato ou ata, declaração, modus vivendi, arranjo, concordata, reversais ou notas reversais, 
ajuste ou acordo complementar, convênio ou compromisso, estatuto, regulamento, código, constituição 
ou contrato. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2020. p. 238-259. 
286 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020. p. 207. 
287 DUPUY, Pierre-Marie. Soft law and the international law of the environment. Michigan Journal 
of International Law, Ann Arbor, v. 12, p. 420-435, 1991. Disponível em: 
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1648&context=mjil. Acesso em: 09 jan. 
2022. p. 420-422. 
288 KOH, Harold Hongju. Transnational legal process. Nebrasca Law Review, Lincoln, v. 75, n. 181, p. 
181-206, 1996. p. 184. 
289 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2012. p. 117. 
290 Piiparinen afirma que o pluralismo jurídico está “‘embedded’ in a wider phenomenon of pluralisation 
generated by globalization, which triggers and generates pluralisms in all fields of social life, including 
cultural and political ones. Pluralism characterizes virtually everything in global society – instruments 
and constitutive parts of global governance, as well as spaces and locations in which globalization 
generates effects. And more, normative pluralism could be understood as the plurality of normative 
orders that have the potential to mobilize individuals or group not only through compulsion but also by 
evoking their compliance.” PIIPARINEN, Touko. Exploring the Methodology of Normative Pluralism in 
the Global Age. In: Normative Pluralism and International Law. Exploring Global Governance. 
Cambridge: University Press, p. 35-63, 2013. p. 42-46. 
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enquanto resultado das normas emanadas pelos distintos agentes que compõem os 

planos nacional e internacional.   

O Direito Transnacional é organizado enquanto um conjunto ou sistema, do 

qual derivam normas com a capacidade de responder às pautas axiológicas 

compostas por elementos de difícil assimilação pelas estruturas de direitos nacional, 

comunitário e internacional291. Em decorrência disso, o Direito Transnacional 

apresenta uma espécie de diferenciação funcional de ordens jurídicas transnacionais, 

que são desvinculadas do direito estatal por meio da sua transterritorialidade, muito 

embora se faça necessária a anuência dos Estados para a implementação de 

decisões proferidas em patamar internacional. Consequentemente, são afastadas as 

clássicas delimitações dos níveis entre as ordens jurídicas estatal, supranacional e 

internacional292.  

Frente a essas formulações, um tribunal judicial, seja na esfera nacional, 

regional ou internacional, faz uso de uma espécie de autonomia para escolher, dentre 

as distintas estruturas legais, a norma com mais concordância à razão e à justiça para 

a solução de controvérsias particulares293. Dessa forma, a adoção de medidas mais 

adequadas não considera os fatores Soberania, territorialidade, nacionalidade, 

jurisdição, domicílio, dentre outros294. 

O Direito Transnacional evidencia-se em espaços de governança 

transnacionais constituídos por elementos como: a) Estados que estejam 

gradualmente renunciando suas competências soberanas; b) instituições com 

estruturas organizacionais capazes de operar nos processos de regulação, 

 
291 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A Transnacionalidade e a Emergência do Estado e do 
Direito Transnacionais. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana. (org.). Direito e 
Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 200. p. 65. 
292 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2012. p. 116. 
293 Menkel-Meadow acentua que “there are a greater variety of laws (cases, codes, statutes, directives, 
administrative rulings, resolutions, awards, judgments, compromis), legal materials, documents, and 
procedural rules to learn in international analysis, but there are also more interpretive tools, forms and 
metrics of analysis to learn, including cultural, sociological, historical, and linguistic, as well as legal. 
Thus, international legal analysis teaches the importance of pluralism and multi-disciplinarity in legal 
analysis and multiple interpretative strategies.” MENKEL-MEADOW, Carrie. Why and How to Study 
“Transnational” Law. UC Irvine Law Review, Irvine, v. 1, n. 1, p. 97-129, mar. 2011. p. 106. 
294 JESSUP, Philip C. Direito transnacional. Tradução Carlos Ramires Pinheiro da Silva. São Paulo: 
Fundo de Cultura, 1965. p. 87. 
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intervenção e aplicação das normas com caráter transnacional; c) mecanismos com 

capacidade fiscal nos mais variados espaços transnacionais, como nos campos 

ambiental, financeiro e aqueles voltados à circulação de bens e serviços; d) processos 

em âmbitos difusos transnacionais, como em questões voltadas aos Direitos 

Humanos, manutenção da paz, dimensão ambiental, dentre outros; e) concepções 

pluralistas capazes de acolher nações que não estejam organizadas conforme o 

prisma judaico-cristão ocidental; f) estruturas públicas transnacionais desenvolvidas a 

partir da cooperação, solidariedade e consenso; g) elementos coercitivos capazes de 

impor direitos e deveres que tenham sido estabelecidos democraticamente por meio 

de consenso, e; h) técnicas para a implementação de uma democracia transnacional 

deliberativa e solidária.295 

O processo jurídico-normativo transnacional é elaborado sobre a migração 

de normas, regras e modelos legais que transitam em dimensões para além das 

fronteiras estatais296. Esse cenário pode ser caracterizado por quatro fatores 

principais, pois: a) não é tradicional, já que resulta no rompimento das categorias 

público e privado, nacional e internacional; b) não é estatal, já que os atores que irão 

figurar nesse processo não são tão somente estatais; c) é dinâmico, visto que se 

modifica, transformando-se de público para privado, de interno para internacional; d) 

é normativo, porquanto desse processo dialogal emergem novas normas que podem 

ser reconhecidas pelo ordenamento jurídico interno e tornadas obrigatórias.297 

No tocante à aplicação do Direito Transnacional, esta pode ser percebida 

na Lei de Arbitragem Transnacional, no direito do esporte, nas leis internacionais 

voltadas aos Direitos Humanos, à segurança nacional, às questões penais 

internacionais, ao direito do comércio internacional e direito financeiro internacional, 

ao direito ambiental internacional, à regulação da internet e das práticas de arbitragem 

comercial internacional, à estrutura normativa voltada ao direito da União Europeia298, 

 
295 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A Transnacionalidade e a Emergência do Estado e do 
Direito Transnacional. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (org.). Direito e Transnacionalidade. 
Curitiba, 2009. p. 56-57. 
296 SHAFFER, Gregory; BODANSKY, Daniel. Transnationalism, Unilateralism and International Law. 
Cambridge University Press, Cambridge, v. 1, n. 1, 2011. DOI: 10.1017/S2047102511000033. p. 32. 
297 KOH, Harold Hongju. Transnational Legal Process. Nebraska Law Review, Lincoln, v. 75, n. 181, 
p. 181-207, 1996. p. 184. 
298 No que se refere à Sustentabilidade, o preâmbulo da Carta de Direitos Fundamentais da União 



100 
 

 

da Organização Mundial do comércio, assim como a autorregulação privada realizada 

por empresas transnacionais. Nesses prismas normativos, distintos padrões globais 

são reconhecidos, integrados e por sua vez internalizados por sistemas legais 

nacionais.   

Com o objetivo de balizar os novos poderes transnacionais, o ordenamento 

jurídico Transnacional revela-se em categorias próprias, as quais são formuladas a 

partir de normas e padrões de regulação mais amplos e, muitas vezes, mais 

complexos que os tradicionais299. Dessa forma, em um espaço global desprovido de 

estruturas de governança regulatória e de intervenção, formulações que podem ser 

classificadas quanto ao seu conteúdo e à sua forma300, apresentam-se como 

características factíveis de um Direito Transnacional.  

Nesse sentido, o conteúdo do Direito Transnacional reflete o intento político 

de comunidades interconectadas e que carregam em si valores e objetivos essenciais, 

notáveis a partir de decisões básicas que conferem unidade e coerência à sua 

organização301. Esses fatores revelam-se em temáticas valorativas (como a 

ambiental, de direitos humanos, voltadas à paz mundial e solidariedade), assim como 

 
Europeia menciona que “L’Unione [...] cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e 
assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di 
stabilimento.” Ainda, pode-se mencionar o Artigo 37, que se refere à proteção ao meio ambiente e 
expressa que “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono 
essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo 
sostenibile.” CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA. Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee, 18 dez. 2000. Disponível em: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf. 
Acesso em: 20 jul. 2022. p. 17.  
299 MENKEL-MEADOW, Carrie. Why and How to Study “Transnational” Law. UC Irvine Law Review, 
Irvine, v. 1, n. 1, p. 97-129, mar. 2011. p. 103. 
300 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o Direito Transnacional. Revista Novos 
Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 17, n. 1, p. 18-28. 2012. Disponível em: 
https://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635/2178. Acesso em: 29 out. 2021. p. 24. 
301 Luigi Ferrajoli salienta que “grazie a questa crescente integrazione, l’umanità forma già una società 
civile planetaria. Ma è attraversata da conflitti e confini che le impediscono di affrontare i suoi tanti 
problemi globali, i quali richiedono risposte politiche e istituzionali altrettanto globali che certamente non 
possono essere date dai singoli Stati nazionali. È quindi inverosimile, in mancanza di limiti e vincoli 
costituzionali, che quasi 8 miliardi di persone, 196 Stati sovrani, 10 dei quali dotati di armamenti nucleari, 
un capitalismo vorace e predatorio e un sistema industriale ecologicamente insostenibile, possano a 
lungo sopravvivere senza andare incontro alla devastazione del pianeta, fino alla sua inabitabilità, alle 
guerre endemiche senza vincitori, alla crescita delle disuguaglianze e della povertà e, insieme, dei 
razzismi, dei fondamentalismi, dei terrorismi, dei totalitarismi e della criminalità.” FERRAJOLI, Luigi. Per 
una Costituzione della Terra: L’umanità al bivio.” Milano: Feltrinelli. 2022. p. 17.  
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por intermédio da distribuição do poder social e político.302  

No que se refere à sua forma, a essência do ordenamento jurídico 

transnacional está na produção de normas arquitetadas formal e materialmente, por 

meio de validações que se consolidam conforme procedimentos e órgãos 

estabelecidos no espaço público transnacional, revelando assim um ordenamento 

jurídico transnacional formulado de maneira escalonada.303  

 Da compreensão e desenvolvimento do Direito Transnacional, evidencia-

se que as instituições nacionais, supranacionais e internacionais não devem ser vistas 

de forma reducionista, tão somente como órgãos de uma federação conjunta 

completa, desenhada para os modelos de Estados nacionais. Os poderes conferidos 

às autoridades nacionais, supranacionais, internacionais e transnacionais estão 

intimamente conexos devido à Globalização e ao funcionamento interligado das 

instituições, razão pela qual a legitimidade do exercício das autoridades públicas 

nacionais só pode ser verificada neste contexto multinível. 

 O Direito Transnacional instala-se em um espaço-tempo no qual a 

diversidade jurisdicional impele que as distintas ordens jurídicas enfrentem a interação 

e a abertura para outras estruturas jurídicas. Os pressupostos desenvolvidos a partir 

da abordagem transnacional buscam considerar as realidades jurídicas circundantes 

das ordens jurídicas nucleares, fomentando assim um processo que culmina em uma 

espécie de convergência normativa, além de canalizar os conflitos sociais 

transfronteiriços em processos judiciais.304 

O pluralismo jurídico-normativo, enquanto elemento basilar e fator 

estrutural do Direito Transnacional305, é operado, sobretudo, pelos organismos de 

 
302 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o Direito Transnacional. Revista Novos 
Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 17, n. 1, p. 18-28. 2012. Disponível em: 
https://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635/2178. Acesso em: 29 out. 2021. p. 24-
25. 
303 OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o Direito Transnacional. Revista Novos 
Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 17, n. 1, p. 18-28. 2012. Disponível em: 
https://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635/2178. Acesso em: 29 out. 2021. p. 25. 
304 MANSILLA, Isabel Turégano. Derecho transnacional o la necesidad de superar el monismo y el 
dualismo en la teoría jurídica. Derecho PUCP, Lima, n. 79, p. 223-265, nov. 2017. DOI: 
https://doi.org/10.18800/derechopucp.201702.010. p. 225. 
305  “Em essência, o pluralismo de ordens jurídicas consiste na coexistência de normas e decisões de 
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poder heterogêneos com capacidade de obrigação originária; pelas novas 

organizações políticas de caráter supranacional, que se avolumam progressivamente; 

assim como pelas corporações, cuja lógica empresarial é imposta sobre as formas 

clássicas do Estado de Direito306. Não se trata tão somente de um processo 

responsável por diferenciar os níveis das ordens jurídicas estatais, supranacionais e 

internacionais, mas principalmente de uma diferenciação funcional de ordens jurídicas 

desvinculadas, enquanto resultado da transterritorialidade do direito307. 

A visão pluralista parte do pressuposto de que os requisitos para a 

interação social, como parte das estruturas de direito internacional público, direito da 

União Europeia e direito nacional, não são percebidos como elementos de uma ordem 

jurídica unitária, de tal forma que são afastados os Paradigmas de uma autoridade 

suprema, ou hierarquia como símbolo de ordem geral308.  

 
diferentes matrizes com ambição de regência do mesmo espaço social, gerando uma série de 
consequências relacionadas à convergência ou divergência de sentidos entre as normas e decisões de 
origens distintas. As ordens jurídicas plurais, então, são aquelas que convergem e concorrem na 
regência jurídica de um mesmo espaço (a sociedade nacional)”. RAMOS, André de Carvalho, 
Pluralidade das ordens jurídicas: uma nova perspectiva na relação entre o Direito Internacional e o 
Direito Constitucional. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
v. 106/107, jan./dez. 2011/2012. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67955/70563. Acesso em: 22 maio 2022. p. 498. 
306 FRYDMAN, Benoit. O fim do Estado de Direito: governar por standards e indicadores. Tradução 
Maria Beatriz Krug. 17. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016. p. 94. 
307 Para Marcelo Neves, “o transconstitucionalismo específico entre ordem internacional e ordem estatal 
apresenta-se na forma de uma ‘Constituição’ em que se ‘engatam’ a responsabilidade do Estado 
perante o seu contexto social interno e a sua ‘responsabilidade interestatal’, mas também abrange o 
entrelaçamento dessas responsabilidades estatais com a ‘responsabilidade interestatal’ da organização 
internacional, que, por sua vez, serve à ‘intermediação entre ordens sociais estatais’. Ou seja, tanto em 
uma perspectiva quanto em outra, os problemas constitucionais passam a ter uma relevância 
simultânea, exigindo novos modelos de análise: não só o provincianismo estatalista deve ser aqui 
rejeitado; igualmente é prejudicial a um modelo racionalmente adequado de solução de conflitos o 
pseudouniversalismo internacionalista, que, antes, constitui uma outra forma de visão provinciana dos 
problemas constitucionais. [...] Com a transterritorialização dos problemas constitucionais no âmbito de 
um crescente ‘‘entrançamento’ das relações internacionais’, essa situação implica reações em ambas 
as direções. Por um lado, o Estado constitucional reage para que anseios referentes aos direitos 
fundamentais, à democracia e à justiça social não sejam descartados na vala da globalização, dando 
maior atenção à dimensão internacional em suas constituições; por outro, a resposta à crescente 
internacionalização da política e do direito reside na ascensão da Constituição nas esferas 
‘supraestatais’, de tal maneira que o direito internacional torna-se frutífero para fins constitucionais.” 
NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins, 2009. p. 135-136. 
308 No que se refere à União Europeia, Alessandra Silveira adverte que “não é nem deve converter-se 
num Estado federal, pois está em condições de oferecer ao mundo um modelo bastante mais 
sofisticado de organização poder político do que aquele do Estado, próprio da modernidade 
constitucional. Não obstante, a União Europeia funciona como um sistema federativo – e a sua ordem 
jurídica assenta, desde sempre, na principiologia federativa – lealdade, primado, efetividade, efeito 
direto, interpretação conforme, etc.” SILVEIRA, Alessandra. Que futuro desejamos para nós próprios, 
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No cenário transnacional, o pluralismo manifesta-se por meio de uma 

abordagem mais radical, pois parte da premissa do conflito e da compreensão da 

interação como a luta pelo poder, em um cenário no qual a racionalidade jurídica 

acaba por ocultar o antagonismo subjacente309. Do mesmo modo, o pluralismo 

jurídico-normativo parte do pressuposto de que os distintos regimes e instituições 

apresentam condições para estabelecerem relações jurídicas que sejam estáveis e 

que respeitem a sua individualidade e independência normativa310. 

O Direito Transnacional não se desenvolve em um ambiente 

eminentemente pacífico, já que a tendência é o aparecimento de colisões na medida 

em que é operacionalizado311. Fazem-se necessárias pontes de transição com 

condições para atenderem às necessidades de uma racionalidade transversal entre 

as ordens jurídicas, muito embora o dinamismo de prismas, como no âmbito do 

transconstitucionalismo, impedem que tais pontes mantenham-se de forma 

permanente e estática312. 

 
para os nossos filhos e para a nossa União? A propósito do Livro Branco sobre o futuro da Europa: 
abram, por favor, o frigorífico!. In: SILVEIRA, Alessandra (coord.). UNIO E-book – Workshop 
CEDU/UNISC 2016: Interjusfundamentalidade, Internormatividade e Interjurisdicionalidade. Braga: 
Centro de Estudos em Direito da União Europeia, 2016. p. 16. 
309 BOGDANDY, Armin Von. Common principles for a plurality of orders: a study on public authority in 
the european legal area. Jean Monnet Working Paper Series, New York, v. 16/14, dez. 2014. 
Disponível em: https://jeanmonnetprogram.org/?s=Common+Principles+for+a+Plurality+. Acesso em: 2 
mar. 2022. p. 34-35. 
310 Bogdandy afirma que “dialogic pluralism is the natural choice for those who prefer Hegel’s insistence 
on the normal case as the starting point for scientific thought rather than Carl Schmitt’s exceptionalism.” 
BOGDANDY, Armin Von. Common principles for a plurality of orders: a study on public authority in the 
european legal area. Jean Monnet Working Paper Series, New York, v. 16/14, dez. 2014. Disponível 
em: https://jeanmonnetprogram.org/?s=Common+Principles+for+a+Plurality+. Acesso em: 2 mar. 2022. 
p. 35. 
311 Quando referiu-se ao cenário estadunidense, Harold Koh observou que “generally speaking, the 
transnationalists tend to emphasize the interdependence between the United States and the rest of the 
world, while the nationalists tend instead to focus more on preserving American autonomy. The 
transnationalists believe in and promote the blending of international and domestic law; while 
nationalists continue to maintain a rigid separation of domestic from foreign law. The transnationalists 
view domestic courts as having a critical role to play in domesticating international law into U.S. law, 
while nationalists argue instead that only the political branches can internalize international law. The 
transnationalists believe that U.S. courts can and should use their interpretive powers to promote the 
development of a global legal system, while the nationalists tend to claim that U.S. courts should limit 
their attention to the development of a national system. Finally, the transnationalists urge that the power 
of the executive branch should be constrained by judicial review and the concept of international comity, 
while the nationalists tend to believe that federal courts should give extraordinarily broad deference to 
executive power in foreign affairs.” KOH, Harold Hongju. Why Transnational Law Matters. In: Faculty 
Scholarship Series, Yale Law School Legal Scholarship Repository, Paper 1793, v. 1, n. 1, p. 745-753, 
2006. p. 749-750. 
312 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins, 2009. p. 128-129. 
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O transconstitucionalismo surge nesse cenário sob uma perspectiva que 

vai além dos entrelaçamentos entre as ordens jurídicas – reconhecido como o 

transnacionalismo jurídico –, mas desenvolve-se, no plano reflexivo, por meio de um 

processo de inter-relacionamento de suas estruturas normativas, as quais passam a 

ser reconhecidas como autovinculantes e dispõem de primazia313. Nesta óptica, há 

uma conversação constitucional, que se mostra incompatível com os pressupostos de 

um constitutional díktat314 de uma ordem em relação à outra. Esse entendimento 

evidencia o quão descabível é falar de uma estrutura hierárquica entre ordens, ou 

seja, o processo de incorporação recíproca das temáticas implica uma revisão e, por 

conseguinte, uma releitura de sentido à luz da ordem receptora.315 

No que concerne à operacionalização de tais reflexões, pode-se dizer que 

 
313 “El transconstitucionalismo, que incluye tanto dimensiones empíricas como aspectos normativos, es 
ambivalente, considerando que la racionalidad transversal que se despliega en él - las ‘transiciones’ y 
los ‘entrelazamientos’ entre las racionalidades involucradas en él - implica, por un lado, diálogos y, por 
otro, comunicaciones agónicas, es decir, conflictos. Ambas formas están relacionadas con el 
aprendizaje permanente en condiciones de doble contingencia. Sin embargo, no son formas 
comunicativas dirigidas al consenso, sino a la absorción y disipación del disenso estructural que es 
inherente a los problemas constitucionales de la sociedad mundial. El diálogo transconstitucional entre 
ordenamientos jurídicos significa que existe la disposición para aprender unos de los otros, la 
disposición a reconstruir la identidad a partir de la alteridad. Pero este diálogo no siempre es posible. 
El transconstitucionalismo puede aprovechar posturas agónicas mínimamente reflexivas y, por tanto, 
susceptibles de promover un aprendizaje recíproco a posteriori. De ahí por qué el 
transconstitucionalismo rechaza un método para optimizar la ponderación entre perspectivas de 
ordenes en colisión respecto a asuntos típicamente constitucionales. En lugar de promover el 
narcisismo de optimización basado en una identidad constitucional excluyente, el 
transconstitucionalismo exige contención frente al orden del otro, admitiendo la revisión de la identidad 
a través de la observación del otro. Esto no significa negar que todo observador tiene un punto ciego, 
ni negar el hecho de que ‘yo veo lo que tú no ves’. El argumento transconstitucional se fundamenta en 
el supuesto de que ‘el otro puede ver tu punto ciego’. Y esta base conceptual es incompatible tanto con 
un cosmopolitismo eurocéntrico u occidental como con un cierto post-colonialismo ligado a identidades 
culturales que no están contaminadas por ningún flujo constitucional. NEVES, Marcelo. Del 
Transconstitucionalismo a la Transdemocracia. Revista General de Derecho Público Comparado, 
Logroño, n. 29, 2021. ISSN 1988-5091. Disponível em: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8030372. Acesso em: 22 de maio 2022. pp. 12-13. 
314 Díktat trata-se, na linguagem política, de um “trattato di pace imposto dai vincitori, senza possibilità 
di negoziare. Il termine è stato in partic. riferito dai Tedeschi al trattato di pace che concluse la prima 
guerra mondiale, ed esteso poi anche a indicare il trattato imposto all’Italia dopo la seconda guerra 
mondiale (per il quale si usa anche il calco ital. dettato), e talora, con sign. più generico, ogni imposizione 
unilaterale di volontà che esclude la possibilità di negoziati.” https://www.treccani.it/vocabolario/diktat/. 
DIKTAT. In: TRECCANI. Roma: Istituto Della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani. 
Disponível em: https://www.treccani.it/vocabolario/diktat/. Acesso em 15 maio 2022. 
315 Marcelo Neves, além de desenvolver as reflexões supramencionadas, afirma que “há reconstrução 
de sentido, que envolve uma certa desconstrução do outro e uma autodesconstrução: tanto conteúdo 
de sentido do ‘outro’ são desarticulados (falsificados!) e rearticulados internamente, quanto conteúdos 
de sentido originários da própria ordem são desarticulados (falsificados!) e rearticulados em face da 
introdução do ‘outro’.” NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins, 2009. p. 
118. 
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o processamento partirá de uma postura indutiva das construções e reconstruções de 

estruturas de acoplamento que serão aplicadas no domínio das novas operações do 

sistema. Nesse sentido, desenvolve-se um processamento relacional de coexistência 

entre a estrutura, aqui compreendida como critérios normativos, e as operações, que 

se referem aos atos jurídicos, seguindo um fluxo de trocas e aprendizados316. 

Esses pressupostos constitucionais perfilam-se para além dos 

delineamentos territoriais dos Estados e propõem novos mecanismos jurídico-

normativos para lidar com questões como as catástrofes ecológicas, guerras 

nucleares, produção e posse de armas, lesões que sejam conferidas às liberdades 

fundamentais e aos direitos sociais, exploração do trabalho, migrações forçadas, 

assim como o processo de transição para uma Matriz energética que seja 

sustentável317. É nesse contexto que emergem novas configurações 

constitucionalistas, caso da Constituição do Equador, que reconhece a natureza na 

posição de sujeito de direito e motiva outros Estados a adotarem o mesmo 

entendimento, como também a proposta de uma “Constituição para a Terra”, nos 

moldes delineados por Luigi Ferrajoli318. 

Tais reflexões não buscam afirmar que as constituições estaduais estejam 

seguindo rumo ao desaparecido ou a um processo de relativização da sua 

importância, no entanto, a cada dia mais, surgem assuntos que não podem ser 

 
316 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins, 2009. p. 128-129.  
317 FERRAJOLI, Luigi. Per una Costituzione della Terra: L’umanità al bivio. Milano: Feltrinelli. 2022. 
p. 28-29. 
318 Ao anteceder os 100 Artigos proclamados na Constituzione della Terra, Luigi Ferrajoli expressa que 
“noi popoli della Terra, che nel corso delle ultime generazioni abbiamo accumulato armi micidiali in grado 
di distruggere più volte l’umanità, abbiamo devastato l’ambiente naturale e messo in pericolo, con le 
nostre attività industriali, l’abitabilità del nostro pianeta; consapevoli della catastrofe ecologica che 
incombe sulla Terra, del nesso che lega la sopravvivenza dell’umanità e la salvaguardia dell’ambiente 
e del pericolo che, per la prima volta nella storia, il genere umano, a causa delle sue aggressioni alla 
natura, possa avviarsi all’estinzione; decisi a salvare la Terra e le generazioni future dai flagelli dello 
sviluppo insostenibile, delle guerre, dei dispotismi, della crescita della povertà e della fame, che hanno 
già provocato devastazioni irreversibili al nostro ambiente naturale, milioni di morti ogni anno, lesioni 
gravissime della dignità delle persone e un’infinità di indicibili provazioni e sofferenze; decisi a vivere 
insieme, nessuno escluso, in pace, senza armi mortali, né fame né muri ostili, a garantire un futuro 
all’umanità e alle altre specie viventi e a realizzare l’uguaglianza nei diritti fondamentali e la solidarietà 
tra tutti gli esseri umani, assicurando loro le garanzie della vitta, della dignità, delle libertà, della salute, 
dell’istruzione e dei minimi vitali, promuoviamo un processo costituente della Federazione della Terra, 
aperto all’adesione di tutti i popoli e di tutti gli Stati esistenti e finalizzato alla stipulazione di questo patto 
di convivenza pacifica e di solidarietà:” FERRAJOLI, Luigi. Per una Costituzione della Terra: L’umanità 
al bivio. Milano: Feltrinelli. 2022. pp. 49-50. 
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resolvidos em termos de um constitucionalismo paróquia319. O que ocorre é que as 

problemáticas emanadas da sociedade global nas últimas décadas relacionam-se, 

principalmente, às temáticas como direitos fundamentais e direitos humanos, contudo 

há também aquelas orientadas pelo vértice in dubio pro natura320, como ocorre com 

ONG’s voltadas à proteção ambiental (especialmente ao aquecimento global) e, direta 

ou indiretamente, à construção de uma Matriz energética que seja sustentável.321 

 

2.3 A Transnacionalidade das dimensões clássicas da Sustentabilidade e os novos 
espaços (trans)democráticos  

O caráter transnacional da Sustentabilidade decorre da incapacidade das 

estruturas clássicas do Direito Nacional e do Direito Internacional desenvolverem 

sistemáticas eficazes de governança, regulação, intervenção, assim como para a 

implementação de processos eficazes à preservação do ecossistema planetário322. 

 
319 Não se pode esquecer que “o conceito de Constituição, em sentido moderno, relaciona-se com as 
transformações estruturais que levam à diferenciação funcional da sociedade, inconcebível na 
formação social pré-moderna. Nessa, a estrutura hierárquica manifestava-se sob dois aspectos 
fundamentais da integração da sociedade: a integração sistêmica, referente à relação de dependência 
entre as esferas de comunicação; a integração social, referente à relação das pessoas com os sistemas 
de comunicação.” NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins, 2009. p. 3-
6. Continua o autor ao observar que “do ponto de vista do direito, a Constituição é a instância reflexiva 
mais abrangente do sistema jurídico, permeando-lhe todos os âmbitos de validade, o material, o 
temporal, o pessoal e o territorial. Enquanto norma(s) de normas, ela perpassa transversalmente todo 
o sistema jurídico, dando-lhe consistência. A Constituição importa um nível reflexivo do código 
‘lícito/ilícito’ no interior do sistema, o código ‘constitucional/inconstitucional’. À legalidade sobrepõe-se 
à constitucionalidade. Nesse sentido, a Constituição em sentido moderno implica a superação dos 
fundamentos jusnaturalistas, externos, do direito. O direito auto fundamenta-se constitucionalmente.” 
NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins, 2009. p. 59 
320 A aplicação do princípio in dubio pro natura, também conhecido como in dubio pro ambiente, parte 
do pressuposto de que, se existe a dúvida acerca das consequências de uma intervenção na natureza, 
esta não deve ser feita, ou seja, na dúvida, decida em favor do meio ambiente e contra o potencial 
poluidor. Por meio dessa perspectiva, caberá ao empreendedor demonstrar que aquilo que pretende 
fazer não será potencialmente danoso ao meio ambiente e aos seres humanos. Menciona-se, a título 
exemplificativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça brasileiro, o qual posiciona-se no 
sentido de que, “em ação ambiental, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao empreendedor, 
no caso concreto o próprio Estado, responder pelo potencial perigo que causa ao meio ambiente, em 
respeito ao princípio da precaução” (REsp 1.237.893, rel. Min. Eliana Calmon, j. 24.9.2013). Na mesma 
direção, inter plures: AgInt no AREsp 779.250, rel. Min. Herman Benjamin, j. 6.12.2016; AgRg no AREsp 
183.202, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.11.2015; REsp 972.902, rel. Min. Eliana Calmon, j. 
25.8.2009. 
321 NEVES, Marcelo. Del Transconstitucionalismo a la Transdemocracia. Revista General de Derecho 
Público Comparado, Logroño, n. 29, 2021. ISSN 1988-5091. Disponível em: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8030372. Acesso em: 22 de maio 2022. p. 3. 
322 Lenio Streck adverte que “[...] mais do que a superação das crises do Estado, torna-se imprescindível 
superar a crise do direito, calcada em uma crise de paradigmas de dupla face: de um lado, o velho 
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Temáticas globais, como as que se referem ao meio ambiente, resultam em desafios 

com elevada complexidade, já que estão voltadas aos sujeitos presentes, futuras 

gerações e todo o conjunto de seres vivos323. 

A Transnacionalidade da Sustentabilidade revela-se como mecanismo 

voltado às atuais e futuras gerações, pois viabiliza a consecução de direitos a médio 

e longo prazo, como é o caso dos direitos: a) à longevidade digna, através de políticas 

públicas intra e intergeracionais de bem-estar físico e mental; b) à alimentação sem 

excessos e carências, balanceada e saudável; c) à educação com qualidade 

multidimensional e que possibilite o desenvolvimento harmonioso das inteligências; d) 

à democracia, preferencialmente direta, com o emprego de novas Tecnologias; e) à 

informação livre e de conteúdo qualificado; f) ao processo judicial e administrativo com 

desfecho tempestivo e com uma postura dialógica e preferencialmente conciliatória; 

g) à segurança, com estratégias eficazes para a ressocialização dos ímprobos e dos 

demais infratores; h) à renda oriunda do trabalho descente, que possibilite estabilidade 

monetária e responsabilidade fiscal; i) à boa administração pública, com efetiva 

regulação das atividades essenciais e socialmente relevantes; j) à moradia digna e 

segura, e; h) ao ambiente limpo, com expressivo incentivo às energias renováveis.324 

Buscando responder a tais urgências, o Direito Transnacional se mostra 

como um mecanismo capaz de delimitar os espaços de atuação dos agentes 

transnacionais, além de estabelecer, quando possível, novos campos para a 

 
modelo de direito liberal-individualista-normativista teima em obstaculizar as possibilidades do novo 
modelo representado pelo paradigma do Estado Democrático de Direito; de outro, uma crise de cunho 
hermenêutico, a partir da qual os juristas continuam submersos num imaginário metafísico-objetificante, 
no interior do qual ainda ocorre a separação sujeito-objeto, refratário à viragem linguística ocorrida no 
século XX. Essa crise de dupla face obstaculiza o acontecer da Constituição, perdendo-se dia a dia a 
especificidade do direito, tão cara aos propósitos da ideia de Estado Democrático de Direito.” STRECK, 
Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 102. 
323 Tais preocupações podem ser observadas no Artigo 1 da Constituição para a Terra proposta por 
Luigi Ferrajoli: “Articolo 1 – La Terra, casa comune degli esseri viventi – La Terra è un pianeta vivente. 
Essa appartiene, come casa comune, a tutti gli esseri viventi: agli esseri umani, agli animali e alle piante. 
Appartiene anche alle generazioni future, alle quali la nostra generazione ha il dovere di garantire, con 
la continuazione della storia, che esse vengano al mondo e possano sopravvivere. L’umanità fa parte 
della natura. La sua sopravvivenza e la sua salute dipendono dalla vitalità e dalla salute del mondo 
naturale e degli altri esseri viventi, animali e vegetali, che insieme agli esseri umani formano una famiglia 
accomunata da una medesima origine e da una globale interdipendenza.” FERRAJOLI, Luigi. Per una 
Costituzione della Terra: L’umanità al bivio. Milano: Feltrinelli, 2022. p.150. 
324 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 3 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p.74-76. 
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edificação de processos que melhor respondam às necessidades da sociedade pós-

moderna. Nessa direção, a Sustentabilidade elabora as suas dimensões clássicas 

econômica, social e ambiental, para conferir respostas à ruptura da razão 

modernizadora e condições capazes de viabilizar a construção de uma racionalidade 

produtiva, fundada em novos sentidos de civilização e com potencial ecológico em 

escala global325. 

No que tange à dimensão transnacional da Sustentabilidade econômica, é 

formulada em um ambiente no qual a economia tornou-se uma das principais formas 

de poder do cenário transnacional, fazendo com que a sociedade global passasse a 

ser orientada pelos princípios da economia de mercado, acumulação capitalista em 

escala global, reprodução ampliada do capital, bem como a apropriação privada326. 

Diante desse quadro, a contribuição da Transnacionalidade reside no 

desenvolvimento de mecanismos capazes de conciliar os fatores econômicos 

sustentáveis com as demandas que resultam do capitalismo exploratório. A título 

exemplificativo, pode-se mencionar a necessária superação do capitalismo pós-

fordista, caracterizado pela abertura e integração dos mercados financeiros globais e 

a consequente corrida planetária por lucros, bem como a fragmentação dos processos 

produtivos por diferentes áreas do globo. A insustentabilidade de tais práticas resulta, 

dentre outros fatores, da exploração da força de trabalho e recursos naturais em 

Estados fragilizados327. 

O alcance transnacional da economia se mostra inequívoco, tendo como 

exemplo o Banco Mundial que, após admitir países da União Soviética, integralizou 

um quadro de membros quase universal328. Outros organismos que se pode elencar 

como exemplos de corporações e agências transnacionais são: a) Fundo Monetário 

Internacional; b) Organização Mundial do Comércio; c) G-7; d) Clube de Paris; e) 

bancos regionais e multilaterais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento; 

 
325 HUNTINGTON, Samuel P. Choque de civilizaciones?. Texto crítico de Pedro Martinez Montávez. 
Madrid: Tecnos, 2002. p.31. 
326 IANNI, Octavio. A sociedade global. 15. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. p. 139. 
327 RIBEIRO, Gustavo Lins. A condição da transnacionalidade. Série Antropológica. Brasília: 
Departamento de Antropologia – Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, 1997. p. 8. 
328 WORLD Bank Group (The). Learning from the Past: Embracing the Future. Washington: The World 
Bank Group, 1995. p. 14.  
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f) agências e organizações multilaterais, como a Organização das Nações Unidas, 

Fundo Monetário Internacional, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, Organização 

Mundial do Comércio, e; g) os blocos econômicos e políticos como a União Europeia, 

o Mercosul e o Acordo de Livre Comércio do Atlântico Norte (NAFTA). 

Dessas estruturas decorre um capital flutuante e Desterritorializado, o qual 

é administrado através de práticas econômicas conduzidas por corporações 

transnacionais329, que em conjunto com outras entidades interessadas no 

desenvolvimento do supranacionalismo, influenciam processos de formação 

identitária, ideologias, legislações, políticas, dentre outros fatores – para além das 

lealdades nacionais. 

O fator transnacionalizante da dimensão ambiental da Sustentabilidade 

parte da constatação de que os problemas ambientais não são problemas do meio 

ambiente, mas de todos os seres humanos, seja em nível local, regional, nacional, 

internacional ou transnacional e, independem de ideologias, credos ou quaisquer 

outros fatores que separam e classificam grupos distintos330. A Transnacionalidade da 

Sustentabilidade ambiental reside na percepção de que a teia da vida supera o 

mosaico de Soberanias estatais, bem como na necessidade de serem revisitadas as 

construções valorativas e operativas que os seres humanos estabeleceram ao longo 

da história, pois muitas delas mostram-se incompatíveis com o tempo presente e 

colocam em risco as gerações futuras. 

A criação de estruturas transnacionais voltadas à Sustentabilidade 

 
329 RIBEIRO, Gustavo Lins. A condição da transnacionalidade. Série Antropológica. Brasília: 
Departamento de Antropologia – Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, 1997. p. 8 - 
9. 
330 Registra-se que “[...] a sociedade, com todos os seus subsistemas, economia, política, família, 
cultura, justamente na modernidade tardia, deixa de ser concebível como ‘autônoma em relação à 
natureza’. Problemas ambientais não são problemas do meio ambiente, mas problemas completamente 
– na origem e nos resultados – sociais, problemas do ser humano, de sua história, de suas condições 
de vida, de sua relação com o mundo e com a realidade, de sua constituição econômica, cultural e 
política. A ‘natureza interior’ do universo civilizatório, industrialmente transformada, precisa ser 
claramente concebida como um típico meio não ambiente, como meio interno, que capitula diante de 
todas as nossas cultivadas possibilidades de distanciamento e exclusão. No final do século XX, vale 
dizer: natureza é sociedade, sociedade (também) é ‘natureza’. Quem quer que hoje em dia fale da 
natureza como negação da sociedade, discorre em categorias de um outro século, incapazes de 
abarcar nossa realidade.” BECH, Ulrick. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. 
Tradução Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2011. p. 99. 
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ambiental justifica-se pela necessidade de aperfeiçoamento e aplicação de normas de 

solidariedade multissetoriais para todos os habitantes do planeta331, sob o risco de 

desaparecimento de populações e ecossistemas. Novamente, destaca-se a 

necessária superação da compreensão restrita dos problemas ecológicos, em âmbito 

local, para que se desenvolva um postulado globalista acerca da temática332. Essas 

reflexões fomentam o desenvolvimento de sistemas jurídico-políticos internacionais e 

supranacionais, como cenário para o desenvolvimento de um standard ecológico 

ambiental em nível planetário333.  

Dentre as instituições que atuam nessa esfera, pode-se mencionar as 

agências especializadas da ONU, como a Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) e a Organização Mundial de Meteorologia, o Banco 

Mundial (BIRD), o FMI, a Organização Mundial do Comércio (OMC), assim como o 

Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF)334. 

Já a dimensão transnacional da Sustentabilidade social desenvolve-se no 

âmago do mundo globalizado e em constante transformação. A cidadania, ao afastar-

se das características próprias do Estado (território, Soberania e nacionalidade), 

também se transforma para tornar-se mais ativa e eficiente aos cidadãos que, levados 

 
331 BACHELET, Michel. Ingerência Ecológica: Direito Ambiental em questão. Lisboa: Instituto Piaget, 
1995. p. 19. François Ost aponta para duas ausências: um “estatuto jurídico do meio, que esteja à altura 
do paradigma ecológico marcado pelas ideias de globalidade (‘tudo constitui sistema na natureza’) e 
de complexidade; um regime jurídico pertinente face ao caráter dialético da relação homem-natureza, 
que não reduza, portanto, o movimento ao domínio unilateral de um sobre o outro.” Ost, François. A 
natureza à Margem da Lei: A Ecologia à prova do Direito. Coleção Direito e Direitos do Homem. 
Tradução de Joana Chaves. São Paulo: Instituto Piaget, 1995, p. 351. 
332 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional Português: tentativa de compreensão de trinta anos 
das gerações ambientais no direito constitucional Português. In: CANOTILHO, J. J. GOMES e LEITE, 
José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 02. 
333 As dificuldades para a implementação de uma sistemática voltada à tutela ambiental em âmbito 
internacional ocorrem “da un lato perché il fenomeno assume spesso dimensioni catastrofiche proprio 
perché esorbita dalla sfera di sovranità di un singolo Stato investendo quella degli altri o aree comuni, 
e dell`altro perché manca in sede internazionale una qualunque autorità sovraordinata che sia in grado 
di prevenirne, controllarne e rimuoverne le cause.” BADIALI, Giorgio. La tutela internazionale 
dell’ambiente. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 1995. p. 5.  
334 A atuação dessas estruturas não pode ocorrer isoladamente, ou seja, se faz necessário o constante 
“diálogo entre ambientalistas, homens do governo, empresários, lideres de organizações não 
governamentais e estudiosos provenientes de várias partes do mundo e profundamente conscientes 
da magnitude dos desafios ambientais do momento, da incapacidade das atuais instituições de 
responderem com eficiência e da necessidade de reformas fundamentais no modo de gerenciarmos 
nossa interdependência ecológica global.” EXTY, Daniel C. IVANOVA, Maria H. (org.). Governança 
Ambiental Global: Opções & oportunidades. Tradução Assef Nagib Kfouri. São Paulo: Senac, 2005, 
p. 11. 
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pela densidade de interconexões globais e transnacionais, relacionam-se entre 

comunidades, Estados, instituições internacionais, organizações não governamentais 

e corporações transnacionais. 

A dimensão transnacional da Sustentabilidade social tem como 

prerrogativa a participação ativa dos indivíduos na construção de uma identidade 

cidadã desterritorializada e cosmopolita335, em consonância com as necessidades de 

aplicação dos direitos sociais, como o acesso à moradia, alimentação, educação, 

saúde, energia, dentre outros. Nesse sentido, podem-se mencionar as conferências 

da ONU, responsáveis por promover o inter e o trans nacionalismo. Conferências 

voltadas às temáticas dos direitos humanos (1993), população (1994), mulheres 

(1995), também a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1992), que são reconhecidas por criarem um espaço transnacional 

no qual pessoas de diferentes segmentos e posições sociais discutem os problemas 

do planeta. 

A Transnacionalidade da Sustentabilidade social, ao reformular os 

processos voltados à participação cidadã nas decisões que envolvem a sociedade 

global e que, por conseguinte, reverberam sobre os espaços regional e local, requer 

que as compreensões clássicas sobre os pressupostos democráticos sejam 

revisitadas. Tais considerações são motivadas pelo fato de o Estado Constitucional 

Moderno (que em termos teóricos fora construído para manter-se soberano no seu 

interior), na medida em que se relacionava de forma conflitiva com o seu exterior, 

precisou revisitar as suas bases para que pudessem surgir novas formulações. Ao que 

tudo indica, o novo Estado precisará operar enquanto mediador das relações políticas, 

sociais e econômicas dos níveis locais e regionais, com aquelas mundializadas336. 

Nesse cenário, começaram a emergir reflexões voltadas à formulação de 

novos modelos Democráticos diante das possibilidades de uma Cidadania 

 
335 GOMÉZ, José Maria. Democratizando a globalização, transformando a comunidade política. Da 
cidadania nacional para a cidadania cosmopolita. In: GOMÉZ, José Maria. Política e democracia em 
tempos de globalização. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 532. 
336 CRUZ, Paulo Márcio. Ensaio sobre a necessidade de uma teoria para a superação democrática do 
Estado Constitucional Moderno. Conpedi. Disponível em:  
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/recife/politica_paulo_marcio_cruz.pdf
. Acesso em: 15 jan. 2022. p. 3. 
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Democrática Mundial337. Tal pensamento decorre do atual movimento de 

internacionalização da Democracia e, por meio da reformulação das estruturas 

político-jurídicas, da internacionalização do Estado338. Além disso, a reestruturação do 

modelo democrático vem ao encontro do atual cenário global transnacionalizado, no 

qual uma decisão democrática de um Estado pode ter um impacto negativo em 

outros339. 

A busca por processos e respostas mais sustentáveis motiva novas 

proposições ao sistema democrático, como é o caso da transdemocracia, onde 

formulações democráticas alcançam espaços além das fronteiras estatais, ou seja, 

para outros povos da sociedade mundial340. Entende-se, nessa perspectiva, que a 

transdemocracia corresponderia à Sustentabilidade da democracia a longo prazo, 

respondendo também à urgência de que as democracias (compreendidas como 

sistemas políticos), reconheçam outros sistemas sociais situados fora do ambiente 

funcionalmente determinado, como os ambientes estabelecidos de forma segmentada 

 
337 CRUZ, Paulo Márcio. Ensaio sobre a necessidade de uma teoria para a superação democrática do 
Estado Constitucional Moderno. Conpedi. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/recife/politica_paulo_marcio_cruz.pdf
. Acesso em: 22 maio 2022. p. 2. 
338 “La Democracia global, que comienza con las acciones diarias de las personas, basada en los 
princípios dé Ia justicia, la sosteníbilidad y la paz, ofrece el potencial para cambiar la manera en que 
operan el gobierno, las organizadones intergubernamentales y las corporaciones. Crea un nuevo 
paradigma para el gobierno global a la vez que concede poder a las comunidades locales, y la 
posibilidad de reforzar la seguridad ecológica y mejorar la seguridad económica.” SHIVA, Vandana. Las 
Nuevas Guerras de la Globalización. Semillas, agua y formas de vida. Traduccíon: Néstor Cabrera. 
Madrid: Editorial Popular, 2007. p. 123.  
339 “En los siglos XVIII, XIX y XX, la sociedad mundial aún no era lo suficientemente densa como para 
admitir que los problemas que surgían en el entorno político circundante refluyeran de manera 
significativa en las democracias que se desarrollaban en los centros dominantes. La territorialidad 
política siguió siendo un aspecto central de la organización política de la democracia. Los contactos 
fueron excepcionales más que regulares. La basura de los centros fue arrojada a las periferias en forma 
de esclavitud, invasión, guerra, apoyo a dictaduras, corrupción de servidores públicos y funcionarios 
gubernamentales por corporaciones multinacionales, etc., pero hubo un reflujo limitado, algo 
irrelevante, desde las periferias hacia los centros. Todas estas experiencias fueron descritas en sus 
diferentes fases con términos como colonialismo, imperialismo, neocolonialismo y post-colonialismo, 
todos los cuales son incompatibles con la idea moderna de democracia como inclusión política 
realizada, pero pudo ser compatible de hecho con la expansión de inclusión política doméstica (y, por 
tanto, con una forma de ‘democracia aislada’).” NEVES, Marcelo. Del Transconstitucionalismo a la 
Transdemocracia. Revista General de Derecho Público Comparado, Logroño, n. 29, 2021. ISSN 
1988-5091. Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8030372. Acesso em: 22 
de maio 2022. p. 22. 
340 NEVES, Marcelo. Del Transconstitucionalismo a la Transdemocracia. Revista General de Derecho 
Público Comparado, Logroño, n. 29, 2021. ISSN 1988-5091. Disponível em: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8030372. Acesso em: 22 de maio 2022. p. 1. 



113 
 

 

sobre bases políticas e territoriais341.  

Repensar o modelo clássico de democracia é fundamental para o 

desenvolvimento de uma nova estrutura organizacional político-jurídica que tenha 

condições de substituir o Estado Constitucional Moderno342. À vista disso, a 

democracia terá condições de assumir o seu papel de forma efetiva enquanto uma 

proposta de civilização, não o Estado Constitucional Moderno, que tem se mostrado 

ultrapassado e incapaz para operar enquanto um Poder Público no atual contexto 

global.343 

Na medida em que se considera a reformulação dos pressupostos 

democráticos, no sentido de responder à emergência de uma Sustentabilidade 

transnacionalizada, pode-se ponderar o desenvolvimento não apenas de uma nova 

democracia, mas de muitas democracias. Citam-se como exemplos a Democracia 

Econômica, a Ciberdemocracia ou Democracia eletrônica e a Democracia Ecológica, 

as quais se mostram com singular importância à afirmação da Sustentabilidade no 

cenário global, assim como ao processo de construção de uma Matriz energética 

global que seja sustentável. 

A Democracia Econômica, que caminha ao lado da dimensão transnacional 

da Sustentabilidade econômica, corresponde à necessária democratização do 

capitalismo que, por sua vez, é um dos pressupostos fundamentais para que a 

superação democrática do Estado Constitucional Moderno ocorra em conformidade 

com o novo ambiente mundial. Uma vez que a economia é destinada a produzir 

riquezas e a política opera, ou deveria operar, no sentido de distribuir ou redistribuir 

 
341 NEVES, Marcelo. Del Transconstitucionalismo a la Transdemocracia. Revista General de Derecho 
Público Comparado, Logroño, n. 29, 2021. ISSN 1988-5091. Disponível em: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8030372. Acesso em: 22 de maio 2022. p. 22. 
342 “Repensar a Democracia neste momento histórico é, portanto, fazê-lo a partir de um pluralismo que 
possui duas vertentes: a pluralidade de atores em disputa da governabilidade mundial – rompendo o 
paradigma da endogenia estatal moderna – e a pluralidade de culturas que exigem que a liberdade seja 
vivida a serviço da inclusão social e da igualdade, ambas vividas a serviço da diferença. Isto implica 
[...] ir muito mais além do modelo de Democracia representativa liberal.” CRUZ, Paulo Márcio. Da 
Soberania à Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no século XXI. Itajaí: Editora Univali, 
2014. p. 16. 
343 CRUZ, Paulo Márcio. Ensaio sobre a necessidade de uma teoria para a superação democrática do 
Estado Constitucional Moderno. Conpedi. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/recife/politica_paulo_marcio_cruz.pdf
. Acesso em: 22 maio 2022. p. 2. 
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tais riquezas, a Democracia Econômica fomenta a criação de meios para que a 

comunidade possa participar da decisão do que – e como – será produzido344. Logo, 

o êxito conquistado com o contágio democrático, enquanto um pressuposto 

principiológico de legitimidade, poderia descortinar um horizonte no qual o mercado 

tornar-se-ia uma demanda da Democracia.345 

Acredita-se que a Democracia Econômica transnacionalizada teria 

condições de contribuir à criação de processos e instituições democráticas 

internacionais ou mundiais, com capacidade de regulação e controle das atividades 

econômicas e financeiras dos mercados, ao passo em que direcionaria esforços à 

adequação destes fatores às necessidades humanitárias e do meio ambiente. Nessa 

concepção, os cidadãos poderiam deliberar sobre o direcionamento de fundos ao 

desenvolvimento de Tecnologias energéticas menos poluentes e danosas ao 

ecossistema global, além de direcionarem recursos às necessidades energéticas de 

grupos sociais que não são contemplados no rol dos interesses de Estados e 

corporações empresariais.   

A Ciberdemocracia ou Democracia eletrônica surge diante da incapacidade 

do Estado Constitucional Moderno, sobretudo em suas formulações autoritárias, de 

superar os meios de comunicação na era da Internet346. Diante disso, o Estado, 

enquanto mais um dos agentes do mundo transnacionalizado, pode encontrar nos 

mecanismos cyber um importante instrumento para o exercício democrático347. 

 
344 CRUZ, Paulo Márcio. Ensaio sobre a necessidade de uma teoria para a superação democrática do 
Estado Constitucional Moderno. Conpedi. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/recife/politica_paulo_marcio_cruz.pdf
. Acesso em: 22 maio 2022. p. 14. 
345 CRUZ, Paulo Márcio. Ensaio sobre a necessidade de uma teoria para a superação democrática do 
Estado Constitucional Moderno. Conpedi. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/recife/politica_paulo_marcio_cruz.pdf
. Acesso em: 22 maio 2022. pp. 14-15. 
346 Boaventura de Souza Santos aduz que “as telecomunicações são cada vez mais a infraestrutura 
física de um tempo-espaço emergente: o tempo-espaço electrônico, o ciberespaço ou o tempo-espaço 
instantâneo. Este novo tempo-espaço tornar-se-á gradualmente o tempo-espaço dos poderes globais. 
Através das redes metropolitanas e dos cibermódulos, esta forma de poder é exercida global e 
instantaneamente, afastando, ainda mais, a velha geografia do poder centrada em torno do Estado e 
do seu tempo-espaço.” SANTOS. Boaventura de Souza dos. A Globalização e as ciências sociais. 2 
ed. São Paulo: Cortez, 2002, p. 41. 
347 Seguindo com as reflexões propostas por Paulo Cruz, o autor observa que “o novo Estado estaria 
conectado com as possibilidades originadas com o surgimento da telefonia, da televisão digital, da 
informática e do conjunto de novos mecanismos de comunicação à distância. A ‘ciberdemocracia’ 
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Com esse novo recurso a favor da democracia348, as formas de vida 

individual e coletiva são reformuladas, assim como os meios que até então foram 

utilizados para o exercício democrático em seus moldes clássicos. A Ciberdemocracia 

ou Democracia eletrônica seria, em larga medida, formulada por meio de processos 

transpassados e permeados em nível global349. Nesse cenário, caminha-se à 

superação das definições clássicas de governo e de mecanismos de governança350, 

fazendo do exercício democrático uma forma de vida associativa, na qual é formulada 

a nova ágora, a ágora virtual351 – em substituição à ágora ateniense e com as 

 
poderia ser experimentada e outras formas de participação e mecanismos representativos poderiam 
ser propostos. Atualmente é muito fácil organizar consultas rápidas à população sobre temas de 
interesse imediato e que requeiram um pronunciamento de relativa urgência. Plebiscitos e referendos 
não teriam porque serem casos excepcionais na vida social e política. Ao menos tecnologicamente já 
não há mais desculpas.” CRUZ, Paulo Márcio. Ensaio sobre a necessidade de uma teoria para a 
superação democrática do Estado Constitucional Moderno. Conpedi. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/recife/politica_paulo_marcio_cruz.pdf
. Acesso em: 22 maio 2022. p. 13. 
348 “No mundo ideal, a democracia digital poderia implementar técnicas tendentes a aumentar a 
transparência dos processos políticos, incentivar o envolvimento direto e a participação dos cidadãos, 
bem como melhorar a qualidade da informação e das opiniões, através da abertura de novos espaços 
de comunicação e deliberação.” SILVEIRA, Alessandra; FROUFE, Pedro. Do mercado interno à 
cidadania de direitos: a proteção de dados pessoais como a questão jusfundamental identitária dos 
nossos tempos. UNIO - EU Law Journal, Braga, v. 4, n. 2, jul. 2018. p. 4-20. Disponível em: 
http://www.unio.cedu.direito.uminho.pt/Uploads/UNIO%204%20.%20Vol%201/Unio%204%20n.%202
%20PT/Alessandra%20Silveira%20&%20Pedro%20Froufe.pdf. Acesso em: 12 jan. 2022. p. 17. Paulo 
Cruz considera que a “fascinação pela comunicação de massas ameaça, então, triunfar sobre o debate 
político, o único meio pelo qual se manifesta a liberdade dos cidadãos. A Sociedade passa a ser 
dominada pelos meios de comunicação e não o contrário, como deveria ser. Um dos desafios impostos 
ao novo Estado que surgiria da superação do Estado Constitucional Moderno seria a democratização 
dos meios de comunicação, que hoje estão a serviço, muitas vezes, de interesses escusos.” CRUZ, 
Paulo Márcio. Ensaio sobre a necessidade de uma teoria para a superação democrática do Estado 
Constitucional Moderno. Conpedi. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/recife/politica_paulo_marcio_cruz.pdf
. Acesso em: 22 maio 2022. p. 13. 
349 A cada dia mais, a sociedade global emerge no ciberespaço, o qual é compreendido por Yuval Shany 
e Tal Mimran como “an unstable environment, featuring rapid changes in the nature of the actors using 
it, the technologies applied and the inter-personal, governmental and commercial interactions facilitated 
thereby”. SHANY, Yuval; MIMRAN, Tal. International Regulation of Cyber Operations. Hebrew 
University of Jerusalem Legal Research Paper, Jerusalém, n. 22, p. 1-24, nov. 2021. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3961263#. Acesso em: 25 jan. 2022. p. 1. 
350 Concorda-se com as reflexões propostas por Eduardo Bittar, o qual assevera que “a teoria clássica 
da democracia menospreza na abstração dos termos modernos ‘povo’, ‘cidadão’, ‘soberania’ aspectos 
importantes da condição humana e reivindicações recentes da visão de mundo pós-moderna. Deve-se 
superar a ideia de que a boa democracia depende somente do aprimoramento dos recursos políticos 
institucionais do Estado.” BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Democracia, justiça e direitos humanos: 
estudos de teoria crítica e filosofia do direito. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 145. 
351 Alessandra Silveira e Pedro Froufe observam que “o digital pode efetivamente revolucionar a 
democracia, mas já não será a democracia ‘física’ que conhecemos. Não conseguimos antecipar se 
será melhor ou pior, apenas diferente. E implica, necessariamente, uma opção civilizacional pela ampla 
disponibilização de dados – o que nos confronta novamente com o desafio da regulamentação.” 
SILVEIRA, Alessandra; FROUFE, Pedro. Do mercado interno à cidadania de direitos: a proteção de 
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vantagens e desvantagens que isso possa acarretar.  

Contudo, ressalta-se: para que a Ciberdemocracia não se torne um fator 

antidemocrático, os agentes envolvidos em sua formulação, e em especial o Estado, 

deverão estar sempre atentos para que os menos assistidos pelas Tecnologias digitais 

não sejam impedidos de exercer o seu direito democrático, já que, muitas vezes, os 

indivíduos desconectados da rede global (seja por imposição, falta de condições ou 

de interesse), são compelidos, pelos cibercidadãos, a comporem uma categoria de 

cidadãos primitivos – como se fossem impróprios para o espaço-tempo presente. 

Ademais, a Ciberdemocracia só poderia ser efetivada em atuação conjunta 

com os fatores energéticos, já que sem energia não há ciberespaços e, tão pouco, 

cibercidadãos. Nesse sentido, o exercício da Ciberdemocracia transnacionalizada 

poderia contribuir para a difusão, em nível global, de Tecnologias voltadas ao setor 

energético, além de fomentar reflexões voltadas ao uso consciente dos recursos 

energéticos.  

Pode-se dizer que quanto mais sustentável for a Matriz energética global, 

mais haverá condições para a implementação da Ciberdemocracia, já que a 

Sustentabilidade da Matriz energética reflete em fatores como a estabilidade do 

fornecimento de energia, Segurança energética e expansão das redes de distribuição 

de energia, aumentando as possibilidades para que mais indivíduos possam participar 

dos ciberespaços de deliberação democrática. 

A Democracia Ecológica, enquanto uma das possíveis categorias de 

democracias transnacionalizadas, formula-se a partir da participação de todos, seja 

em nível local, regional ou global, na construção de reflexões, debates e formulações 

voltadas à preservação do meio ambiente. Tal categoria justifica-se diante da 

possibilidade de os seres humanos, além de autodestruírem-se, também destruírem 

o ecossistema global, porquanto desenvolvem armas atômicas e devastam sistemas 

 
dados pessoais como a questão jusfundamental identitária dos nossos tempos. UNIO - EU Law 
Journal, Braga, v. 4, n. 2, jul. 2018. p. 4-20. Disponível em: 
http://www.unio.cedu.direito.uminho.pt/Uploads/UNIO%204%20.%20Vol%201/Unio%204%20n.%202
%20PT/Alessandra%20Silveira%20&%20Pedro%20Froufe.pdf. Acesso em: 12 jan. 2022. p. 17. 
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naturais352. A Democracia Ecológica tem como pressuposto basilar a Sustentabilidade 

ambiental, enquanto condição sistêmica substancial para que os danos ambientais 

não se tornem irreversíveis.353 

Entende-se, diante do exposto, que o ideal de uma Democracia Ecológica 

poderia estabelecer espaços para o cultivo de valores e comportamentos favoráveis 

ao desenvolvimento de um meio ambiente saudável, o que necessariamente refletiria 

em melhores condições de vida aos cidadãos. Logo, pensar a democracia pelo viés 

da cultura da Sustentabilidade ambiental, sem excluir as demais dimensões da 

Sustentabilidade, pode resultar na construção de espaços de entendimento comuns, 

nos quais se vislumbra possível o compartilhamento de práticas sociais, valores, 

critérios de juízo, além de outros elementos capazes de fazer convergir o interesse 

político e social à criação de sistemas ecologicamente sustentáveis.354 

O desenvolvimento de uma Matriz energética, que seja sustentável, 

necessita de uma estrutura democrática que seja mais madura e com capacidades 

para, a cada dia mais, redefinir-se, ao ponto de formular respostas mais céleres e 

assertivas aos anseios da sociedade e do meio ambiente. Nesse sentido, a 

Democracia Ecológica oferece pontos de reflexão necessários para a formulação de 

 
352 A Democracia Ecológica pode ser compreendida como “um direito a entender, participar, a poder 
apresentar reclamações e a ser atendidos a todos os que participam do debate ambiental: a população, 
os grupos comunitários, os defensores do meio ambiente, os empresários, os trabalhadores e 
empregados, os governos e os representantes eleitos e todos os representantes de segmentos sociais. 
No último meio século, a humanidade encontrou-se diante da possibilidade de se auto-destruir e a 
inédita condição de ter consciência disso. Ou seja, de saber que as armas atômicas e a crise ambiental 
podem não apenas desviar o caminho da história, mas inclusive representar o final da própria história 
(porque no dia depois de amanhã não haverá humanos que possam explicá-la). O que deixaria até 
Francis Fukuiama desapontado. Da mesma maneira que no âmbito individual, a consciência da morte 
pode levar a viver com mais sabedoria (a apreciar ainda mais a vida), assim, a consciência da 
possibilidade de uma morte coletiva poderia promover uma sociedade mais “sábia”, mais capaz de 
compreender o valor daquelas instáveis condições que chamamos “paz” e “equilíbrio social e 
ambiental”.” CRUZ, Paulo Márcio. Ensaio sobre a necessidade de uma teoria para a superação 
democrática do Estado Constitucional Moderno. Conpedi. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/recife/politica_paulo_marcio_cruz.pdf
. Acesso em: 22 mai. 2022. p. 12. 
353 CRUZ, Paulo Márcio. Ensaio sobre a necessidade de uma teoria para a superação democrática do 
Estado Constitucional Moderno. Conpedi. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/recife/politica_paulo_marcio_cruz.pdf
. Acesso em: 22 maio 2022. p. 12. 
354 CRUZ, Paulo Márcio. Ensaio sobre a necessidade de uma teoria para a superação democrática do 
Estado Constitucional Moderno. Conpedi. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/recife/politica_paulo_marcio_cruz.pdf
. Acesso em: 22 maio 2022. p. 12. 
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práticas cooperativas voltadas à salvaguarda do ecossistema, em um cenário global 

fragmentado e composto por um emaranhado de sistemas jurídico-normativos 

transpassados355. 

 

 
355 “A Democracia é (ou pode ser, quando funciona) um grande processo de aprendizagem coletivo e, 
por isso, é precisamente o único caminho com o qual se pode esperar chegar à sustentabilidade. A 
nova cultura da sustentabilidade deve caracterizar-se, como a Democracia, por uma base de 
entendimento comum (algumas práticas sociais, alguns valores, alguns critérios de juízo socialmente 
compartilhados) que representem o mínimo indispensável para fazer convergir o interesse político e 
social na direção da sustentabilidade ambiental, e deixar em aberto o máximo de espaço possível às 
diferenças entre as ideias e suas interações. Ou seja, de tal maneira que possam conviver 
dialeticamente diversas hipóteses de sociedade sustentável. A solução está em dar à democracia um 
poder de aceleração o maior possível, pondo-a em tensão, nas formas que lhe são fisiológicas, ou seja, 
favorecendo o crescimento de uma nova cultura e de uma nova sensibilidade social, de novos juízos 
de valores, de novas competências difusas.” CRUZ, Paulo Márcio. Ensaio sobre a necessidade de uma 
teoria para a superação democrática do Estado Constitucional Moderno. Conpedi. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/recife/politica_paulo_marcio_cruz.pdf
. Acesso em: 22 mai. 2022. pp. 12-13. 
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CAPÍTULO 3: CIVILIZAÇÃO TECNOLÓGICA E A DEPENDÊNCIA 
ENERGÉTICA 

 

O presente capítulo buscará refletir acerca dos conceitos propostos à 

Tecnologia e a sua elaboração nas perspectivas material e imaterial, das quais 

decorrem os delineamentos que caracterizam o atual mundus tecnológicos, altamente 

dependente dos fatores energéticos e que se desenvolve em um espaço 

multidimensional desprovido de fronteiras e sistemáticas regulatórias capazes de 

responder às conjunturas tecnológicas em constante transformação356. 

Do mesmo modo em que os equipamentos tecnológicos, tais como os 

sistemas de comunicação, transporte, produção industrial, dentre outros tantos 

necessitam de energia para o seu funcionamento, o desenvolvimento de uma matriz 

energética sustentável somente será possível por meio de mecanismos tecnológicos 

que sejam continuamente aprimorados para serem cada vez mais sustentáveis. 

 

3.1 Reflexões filosóficas acerca da tecnologia 

Entende-se que a Tecnologia se manifesta por meio de fatores materiais, 

como as ferramentas utilizadas ao longo da história pelos indivíduos; e imateriais, 

quando opera em âmbito psicológico e comportamental ou quando se volta ao 

conhecimento necessário para a criação e uso de técnicas357. Pode-se afirmar que a 

 
356 Concorda-se com Álvaro Pinto quanto à impossibilidade de haver um conceito único e estático para 
a tecnologia, diante da sua multiplicidade e constante transformação. O autor observa que por meio de 
um “significado etimológico, a “Tecnologia” tem de ser a teoria, a ciência, o estudo, a discussão da 
técnica, abrangidas nesta última noção as artes, as habilidades do fazer, as profissões e, 
generalizadamente os modos de produzir alguma coisa. Este é necessariamente o sentido primordial, 
cuja a interpretação nos abrirá a compreensão dos demais. A “Tecnologia” aparece aqui como o valor 
fundamental e exato de logos da técnica.” PINTO, Álvaro Vieira. O conceito de tecnologia. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 2005. p. 219. 
357 “Dal tangibile all'astratto. Un altro aspetto dello sviluppo tecnologico è costituito dal passaggio da 
una esclusiva concentrazione sul ‛tangibile' - cioè sulla produzione di oggetti materiali - 
all'interessamento per i problemi dell'organizzazione e dell'applicazione dei concetti tecnologici - per 
esempio quello di feedback - ad altri campi, dalla fisiologia all'economia. La tecnologia delle 
organizzazioni non è che un aspetto della tecnologia delle astrazioni, che sta diventando sempre più 
importante, dato il crescente bisogno di progettare software per i calcolatori, attraverso i quali la 
tecnologia viene coinvolta nei processi conoscitivi, nella dimostrazione di asserzioni logiche, nel gioco 
degli scacchi e in altri giochi e persino nel lavoro artistico, ad esempio mediante l'associazione di un 
calcolatore a un telaio per la produzione di nuovi disegni per stoffe. [...] Dalla tecnologia dei materiali a 
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Tecnologia está presente desde o momento em que se viu o despertar do esforço 

inventivo dos seres humanos, desde os primórdios da história da humanidade. 

Os antigos gregos contribuíram significativamente para a formulação de 

reflexões teóricas acerca da ação (práxis), sobre os recursos disponíveis na natureza 

e a produção (poiesis) de artefatos necessários para as atividades diárias. Nesse 

cenário, Aristóteles percebia de forma distinta o reino da natureza (physis) e a 

(poiesis), referindo-se à primeira como a capacidade de gerar a si mesma, e a 

segunda, abrangendo desde a fabricação de utensílios à produção de convenções 

sociais que eram aplicadas em diferentes culturas.  

A partir das reflexões voltadas à poiesis, os pensadores atentaram-se ao 

que passaram a chamar de arte (téchne), entendida como o desenvolvimento das 

habilidades humanas com o objetivo de atender determinadas finalidades358, ou seja, 

enquanto propriedade inerente à ação do homem sobre o mundo. 

Com base no conjunto de fatores envolvendo a práxis, poiesis, physis, 

téchne, e o conhecimento e tratamento sistemático (logos), formulou-se a expressão 

tekinicos, da qual derivou o vocábulo moderno tecnologia. Englobando-se arte, 

habilidade e prática, a Tecnologia foi concebida como a compreensão acerca do hábil 

 
quella dell'energia, dell'informazione e dei sistemi. - Quando l'uomo, circa due milioni di anni or sono, 
emerse come specie distinta, la sua tecnologia era prevalentemente una tecnologia dei materiali, che 
fossero utilizzati per la costruzione di ripari o per la produzione di armi. Fu soltanto circa mezzo milione 
o, secondo scoperte recenti, forse un milione e trecentomila anni or sono che l'uomo riuscì a sfruttare il 
fuoco, avviando cosi un nuovo e fondamentale tema tecnologico, quello dell'energia, il quale, à sua 
volta, fu alla base della rivoluzione industriale, dei moderni sistemi di trasporti e della guerra moderna. 
L'invenzione della scrittura, che risale probabilmente a non più di settemila anni or sono, dette l'avvio al 
terzo grande tema tecnologico, quello dell'informazione, che avrebbe poi rivoluzionato la nostra vita con 
la diffusione di massa della stampa, dei calcolatori e delle telecomunicazioni. Infine, la necessità di 
coordinare i sistemi tecnologici sempre più vasti resi possibili dai progressi delle tecnologie dei materiali, 
dell'energia e dell'informazione, ha portato oggi alla creazione di una tecnologia dei sistemi, il cui scopo 
è far funzionare insieme molti elementi e funzioni diversi per il raggiungimento di un dato scopo. Tale 
tecnologia è diventata indispensabile per la costruzione e l'utilizzazione dei calcolatori, per il 
funzionamento dell'industria e degli ospedali, per dirigere le operazioni militari o per atterrare sulla 
Luna.” BUGLIARELLO, George; GALLINO, Luciano. Enciclopedia del Novecento (1984). In: 
TRECCANI. Tecnologia. Roma: Istituto Della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani. 
Disponível em: Disponível em: https://www.treccani.it/enciclopedia/tecnologia_%28Enciclopedia-del-
Novecento%29/. Acesso em: 20 jul. 2022. 
358 SILVA, Adenilson Felipe Sousa; ARMENDANE, Geraldo das Dôres de. Filosofia da Tecnologia: uma 
nova área de interesse de estudo da Filosofia. Revista Complexitas, Belém, v. 1, n. 2, p. 38-51, jul./dez. 
2016. Disponível em:  https://periodicos.ufpa.br/index.php/complexitas/article/view/3980/4163. Acesso 
em 05 jun. 2021. p. 39. 
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e prático para que fosse possível a conversão de algo disponível em algo mais útil359. 

Em outras palavras, tem-se a Tecnologia enquanto capacidade para a observação e 

modificação de um vasto universo de objetos capazes de facilitar e, em muitos casos, 

possibilitar a vida dos seres humanos360 em um mundo que se revela em constante 

transformação361 (o vetor, nesse sentido, encontra-se na máxima sapere aude) e, por 

conseguinte, estabelecer novos mecanismos para facilitar a vida presente e 

possibilitar os meios para a vida, humana e não humana, futura. 

A Filosofia da Tecnologia é um ramo filosófico que toca em diversos 

elementos, dentre os quais se destacam as reflexões voltadas ao significado de “ser 

um humano” e “ser um humano melhor aos outros e ao mundo”. De tais pensamentos 

decorre a busca pelo sentido de habitar o mundo de forma tecnológica, e a 

constatação no que diz respeito à necessária reformulação de práticas destinadas à 

preservação de fatores, sem os quais os seres humanos – ao menos na configuração 

atual – não teriam condições de sobreviver. Encaixam-se, neste contexto, os 

processos iniciais relacionados à geração de energia (perpassando pelos elementos 

de distribuição e utilização), bem como questões relacionadas às agressões ao meio 

ambiente, aquecimento global e também à Segurança energética. 

No decorrer do último século, muitos foram os filósofos que contribuíram às 

reflexões voltadas à Tecnologia e a sua relação com o ser humano e com as 

sociedades local e global. De uma forma ou outra, buscaram formular teorias no 

sentido de estabelecer conceitos e identificar características deste agente mediador 

que atua entre os seres humanos e os demais elementos do mundo natural. Tal 

 
359 AKABANE, Getulio. Inovação, tecnologia e sustentabilidade: histórico, conceitos e aplicações. 
São Paulo: Érica, 2020. p. 15. 
360 SCHLERETH, Thomas. Material culture studies in America. Nashville: Altamira, 1982. p. 2. 
361 “Há uma fábula de Esopo que é especialmente relevante para a discussão da tecnologia, diversidade 
e necessidade. Era uma vez, escreveu o fabulista grego, uma gralha prestes a morrer de sede, que 
encontrou um balde parcialmente cheio de água. Tentou muitas vezes sem conseguir beber, dobrando 
e esticando o pescoço, mas o seu bico curto não conseguia alcançar a superfície da água. Quando 
também falhou na tentativa de virar o pesado recipiente, o animal ficou desesperado pensando que 
nunca iria satisfazer a sua sede. Foi então que teve uma ideia brilhante. Vendo, por perto, calhaus 
soltos, a gralha começou a deitá-los no balde. À medida que as pedras eram colocadas, o nível da 
água começou a subir e a gralha conseguiu beber. Moral: a necessidade é mãe do engenho.” Nesse 
sentido, “A crença de que a necessidade aguça o esforço inventivo tem sido invocada constantemente 
para explicar a maior parte da atividade tecnológica.” BASALLA. George. A Evolução da Tecnologia. 
Tradução Sérgio Duarte Silva. Porto: Porto Editora, 2001. p. 6. 
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processo contribuiu para que o progresso tecnológico, por vezes, chegasse ao nível 

de confundir a distinção entre o sujeito e o objeto362. Dentre os tantos pensadores 

voltados à tecnologia, será direcionada maior atenção às reflexões de José Ortega y 

Gasset, Martin Heidegger, George Basalla, Arnold Gehlen, Carl Mitcham e Val Dusek. 

José Ortega y Gasset363 compreendeu que a expressão Tecnologia não se 

refere tão somente àquilo que o homem faz para satisfazer as suas necessidades, 

mas à reforma da própria natureza, de tal modo que as necessidades humanas se 

tornem, tanto quanto possível, anuladas364. Nesse sentido, a vida humana não se 

resume à contemplação, pensamento ou teoria, mas produção, fabricação e, tão 

somente por necessidade dessas duas últimas categorias, poderia ser percebida 

enquanto pensamento, teoria, e ciência365. Outrossim, o filósofo observa o vazio 

existencial como reverso da plenitude tecnológica, pois no seu entendimento a técnica 

configura-se como a lógica mais formalista, sendo incapaz de determinar o conteúdo 

da vida366. 

Com posicionamento diverso à concepção de José Ortega y Gasset, que 

concebeu a técnica como algo puramente humano, Martin Heidegger367 observou a 

Tecnologia como algo que transcende à vontade dos seres humanos. Heidegger 

compôs a sua análise apontando que o ser humano, considerado como o agente 

principal nas relações estabelecidas com o mundo, está meramente respondendo aos 

 
362 GOEMINNE, Gert; SHARON, Tamar; EEDE, Yoni Van Den; DALGLIESH, Bregham; PUECH, Michel. 
Book Symposium on Homo sapiens Technologicus: Philosophie de la Technologie Contemporaine, 
Philosophie de la Sagesse Contemporaine. Philosophy & Technology, [S. l.], v. 27, n. 4, p. 581-608. 
dez. 2013. DOI: 10.1007/s13347-013-0127-6. Disponível em: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-013-0127-6. Acesso em: 12 dez. 2021. n.p. 
363 Nascido em Madrid, no ano de 1883, José Ortega y Gasset teve a sua formação intelectual e escritos 
filosóficos influenciados pelo jornalismo, pois foi cofundador do diário “El Sol” e fundador e diretor da 
“Revista de Occidente”. Ortega y Gasset é considerado um dos maiores filósofos da língua espanhola, 
bem como importante personalidade do jornalismo espanhol do século XX. Após a formação intelectual 
na Alemanha, buscou executar o projeto pessoal de reformular a filosofia europeia e posicionou-se de 
forma crítica – até mesmo contrária – ao pensamento Kantiano. ORTEGA y Gasset, José. A Rebelião 
das Massas. Tradução Herrera Filho. São Paulo: Editora Ridendo Castigat Mores, 2005. p. 9-11. 
364 ORTEGA Y GASSET, José. Meditación de la técnica. Madrid: Espasa-Calpe, 1965. p. 21-22. 
365 ORTEGA Y GASSET, José. Meditación de la técnica. Madrid: Espasa-Calpe, 1965. p. 46. 
366 ORTEGA Y GASSET, José. Meditación de la técnica. Madrid: Espasa-Calpe, 1965. p. 81. 
367 Martin Heidegger foi um importante filósofo alemão. Nascido em 1889, teve sua formação filosófica 
na Universidade de Freiburg-im-Breisgau, momento em que estudou com o criador do método 
fenomenológico, Edmund Husserl e o culturalista neokantiano Heinrich Rickert. Com a ascensão de 
Adolf Hitler, em 1933, Heidegger foi promovido ao cargo de reitor da Universidade de Freiburg. 
HEIDEGGER, Martin. Conferências e Escritos Filosóficos. Tradução e notas Ernildo Stein. São 
Paulo: Editora Nova Cultural, 1999. p. 5-6. 
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desafios que este mesmo mundo lhe apresenta – diante da sua necessidade de 

sobrevivência e de viabilizar as suas atividades368. Através dessa concepção, o 

filósofo externalizou problemáticas ontológicas e metafísicas que resultaram de 

observações em torno de uma possível autonomia que a Tecnologia pode adquirir369.  

Buscando superar definições reducionistas sobre a tecnologia, George 

Basalla370 analisou a sua história evolutiva e entendeu tratar-se de um testemunho da 

fertilidade da mente inventiva dos seres humanos e da imensidão de formas que as 

sociedades escolheram para viver. O autor compreende que a evolução da Tecnologia 

resulta de quatro estruturas basilares: diversidade, continuidade, inovação e 

seleção371. Através dessa compreensão, a história da Tecnologia é desenhada por 

meio dos objetos fabricados para garantir a sobrevivência dos seres vivos, 

evidenciando-se como um manifesto às expressões mais elevadas da existência 

humana372.  

Arnold Gehlen373 ofereceu as suas contribuições ao reconhecer a 

Tecnologia como fundamento biológico da capacidade humana de produzir 

instrumentos. O pensador considerou que os indivíduos não se encontram 

 
368 Nas palavras de Heidegger, “o guarda florestal, que faz o levantamento da madeira derrubada na 
floresta e, ao que parece, tal como seu avô, percorre do mesmo modo os mesmos caminhos da floresta, 
é hoje requerido pela indústria madeireira, saiba ele disso ou não. Ele é requerido para a exigência de 
celulose, que por sua vez é desafiada pela necessidade de papel, que é fornecido para os jornais e 
para as revistas ilustradas. Estes, por seu turno, dispõem da opinião pública para que esta devore o 
que é impresso e esteja disponível para um arranjo opinativo encomendado.” HEIDEGGER, Martin. A 
questão da técnica. São Paulo: Editora USP, 1997. p. 63. 
369 CUPANI, Alberto. Filosofia da tecnologia: um convite. 3. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2016. 
p. 47. 
370 George Basalla nasceu em 1935. O seu doutorado foi realizado no Departamento de História da 
Ciência da Universidade de Harvard, instituição na qual se tornou professor em 1959. As suas 
pesquisas voltaram-se à era vitoriana e história da ciência e da tecnologia. BASALLA, George. 
Evolução da Tecnologia. Tradução Cem Soydemir. Istanbul: Editora Dogubati, 1988. n.p. 
371 BASALLA, George. A Evolução da Tecnologia. Tradução Sérgio Duarte Silva. Portugal: Porto 
Editora, 2001. p. 26. 
372 BASALLA, George. A Evolução da Tecnologia. Tradução Sérgio Duarte Silva. Portugal: Porto 
Editora, 2001. p. 220. 
373 O alemão Arnold Karl Franz Gehlen nasceu em 1904 e viveu até os 72 anos. A sua formação 
intelectual foi influenciada pelos pensamentos de Max Scheler, Nicolai Hartmann e Hans Driech, que 
foram seus professores na Universidade de Colônia. Ao lado de Scheler e Helmuth Plessner, Gehlen é 
considerado como um dos fundadores da moderna antropologia filosófica. ALMEIDA, Cleber Ranieri 
Ribas de. A biofilosofia dos Graus do Orgânico: Arnold Gehlen e a Ontologia de Nicolai Hartmann. 
Problemata International Journal of Philosophy, João Pessoa, v. 7, n. 1, p. 100-135, 2016. 
Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/problemata/article/view/27499/15722. Acesso 
em: 22 dez. 2021. p. 101-103. 
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naturalmente adaptados a qualquer ambiente, sendo necessárias ações sobre o 

cenário em que estão inseridos, as quais ocorrem por meio de formulações 

concebidas pela inteligência humana374. Gehlen definiu a técnica enquanto 

capacidades e meios através dos quais os seres humanos condicionam a natureza às 

suas necessidades375. O autor classificou as técnicas em três categorias: técnicas 

substitutivas, que correspondem a comportamentos como a utilização da pedra em 

vez do punho em uma situação de agressão; técnicas fortalecedoras, tal qual o 

martelo ou o microscópio; e técnicas facilitadoras, como o uso de veículos com rodas 

para o deslocamento376. 

A compreensão da Tecnologia proposta por Carl Mitcham377 firmou-se 

mediante quatro categorias. A primeira decorre dos objetos: todos os artefatos 

materiais fabricados pelos seres humanos têm a sua utilidade dependente de 

específicas materialidades. A segunda dimensão refere-se ao conhecimento, e pode 

ser analisada através de quatro formas: as habilidades sensório-motoras, adquiridas 

por meio do aprendizado intuitivo ou por ensaio e erro; as máximas técnicas, que 

correspondem às tentativas de articulação para se fazer corretamente; as regras 

tecnológicas, que se referem à transposição prática de leis científicas ou em 

generalizações empíricas; e, por fim, as teorias tecnológicas, que se vinculam às 

atividades tecnológicas de fazer e usar.  

Seguindo a classificação proposta por Mitcham, a terceira categoria da 

Tecnologia está voltada às atividades humanas, onde o conhecimento e a volição 

 
374 Gehlen considerou que "o homem não pode ser compreendido desde si; que só pode descrever-se 
ou interpretar-se com categorias extra-humanas." GEHLEN, Arnold. El Hombre su Naturaleza e su 
Lugar en el Mundo. 2. ed. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1980. p. 10. 
375 CUPANI, Alberto. Filosofia da tecnologia: um convite. 3. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2016. 
p. 48. 
376 GEHLEN, Arnold. Man in the age of technology. Tradução Die Seele im Technischen Zeitalter. New 
York: Columbia University Press, 1980. p. 4. 
377 Carl Mitcham nasceu em Dallas, em 1941, e tornou-se filósofo da engenharia e tecnologia. A sua 
produção intelectual voltou-se, sobretudo, ao desenvolvimento de reflexões dirigidas à “Filosofia da 
Tecnologia dos Engenheiros”, que se refere ao fenômeno da Tecnologia no âmbito da engenharia e de 
outras profissões tecnológicas, bem como à “Filosofia da Tecnologia das Humanidades”, que consiste 
na investigação de como a Tecnologia influencia a vida humana. Mitcham tornou-se Professor emérito 
na Colorado School of Mines e Professor de Filosofia da Tecnologia na Renmin University of China. 
REYDON, Thomas A.C. Filosofia da Tecnologia. Tradução de Debora Pazetto Ferreira e Luiz Henrique 
de Lacerda Abrahão. Problemata International Journal of Philosophy, João Pessoa, v. 9, n. 2, p. 
235-267, 2018. Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6824879.pdf. Acesso em: 22 
dez. 2021. p. 252 - 253. 
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atuam em conjunto para criar artefatos ou para usá-los. Através dessa perspectiva, o 

autor observa a distinção existente entre cultivar e construir, sendo o primeiro verbo 

percebido como o auxílio humano à produção por meio da natureza, como ocorre na 

agricultura tradicional, e o segundo referente ao propósito que os humanos dão aos 

materiais e aos processos naturais, os quais seriam incapazes de conferi-los por si 

mesmos. A quarta dimensão percebe a Tecnologia como a manifestação de 

determinada atitude ou propósito dos seres humanos, como a vontade de sobreviver, 

de controle ou poder, de liberdade, dentre outras.378 

Por fim, Val Dusek379 elabora o seu conceito para a Tecnologia recorrendo 

a três definições, quais sejam: Tecnologia voltada ao instrumental, que se manifesta 

por meio de ferramentas e máquinas, ainda que também seja percebida no 

“comportamento do psicológico” (manipulação ou orientação verbal ou interpessoal 

do comportamento); Tecnologia como regra, quando antecede o caráter instrumental 

e formula-se enquanto padrão sistemático de relação “meio-fim”, para além do 

maquinário físico; e Tecnologia como sistema, organizada a partir do contexto das 

pessoas que a usam, mantém ou reparam, englobando o instrumental, assim como 

as habilidades e organizações humanas indispensáveis para a sua preservação380. 

Refletir acerca das construções teóricas de tais pensadores possibilita 

aproximar-se da compreensão do significado da dimensão tecnológica, que por um 

lado, desenvolve-se a partir de elementos materiais desenvolvidos na 

contemporaneidade, além daqueles que acompanharam o processo evolutivo dos 

seres humanos e ainda seguem conferindo as suas contribuições. E, em outro senso, 

os elementos imateriais, nos quais se identificam formulações desenvolvidas 

recentemente para responder às demandas atuais, bem como àquelas que se referem 

aos saberes e práticas herdadas do passado, situadas nos saberes ancestrais e nas 

 
378 MITCHAM, Carl. Thinking through technology: the path between engineeering and philosophy. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1994. p. 161. 
379 Val Dusek estudou filosofia na Yale University (turma de 1963) e na University of Texas at Austin, 
realizou o seu PhD (turma de 1972). Dusek é emérito do Departamento de Filosofia da Universidade 
de New Hampshire, instituição na qual lecionou a disciplina de filosofia. Em decorrência da obra 
intitulada “Filosofia da Tecnologia”, publicada em 2006, as suas pesquisas voltadas à temática 
ganharam maior expressão. 
380 DUSEK, Val. Filosofia da Tecnologia. Tradução Luis Carlos Borges. São Paulo: Edições Loyola, 
2006. p. 47-54. 
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comunidades marginais381.  

Seja por meio das suas formulações materiais ou imateriais, 

contemporâneas ou transmitidas ao longo da história, a sociedade depende, a cada 

dia mais, da Tecnologia e, por conseguinte, da energia para a sua sobrevivência382. 

Nesse cenário, a Tecnologia mostra-se como um instrumento capaz de minimizar os 

efeitos negativos que decorrem do comportamento da geração atual, no sentido de 

possibilitar as condições necessárias à vida e salvaguarda de direitos às gerações 

futuras383. 

 

3.2 O Ser tecnológico e a tecno-sociedade em um cenário de progressiva 
dependência energética  

O Ser tecnológico, enquanto sujeito moldado por fatores como o 

desenvolvimento industrial, mundialização da economia e, sobretudo, revoluções 

ocorridas no âmbito tecnológico, moldou-se a partir de trocas elementares com a 

tecnologia, seja em âmbito psicológico ou físico. No viés psicológico, verificou-se a 

ingerência dos fatores tecnológicos à psique humana, fazendo com que os indivíduos 

percebessem a vida e o mundo pelas lentes da tecnologia. Já a dimensão física pode 

ser percebida quando da introdução de Tecnologias no organismo humano, como nas 

situações em que há implante de equipamentos com função de reestabelecer as 

capacidades de ouvir, enxergar, ou até mesmo respirar, caso de técnicas como a 

 
381 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza 
Perassi Bosco. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015. p. 44.  
382 “Se a tecnologia existe, sobretudo para satisfazer as necessidades mais básicas do ser humano, 
devemos então determinar com precisão quais são essas necessidades e que grau de complexidade 
deve ter uma tecnologia que as satisfaça. Qualquer complexidade que vá além da estrita satisfação 
dessas necessidades deve ser considerada supérflua e deve ser explicada por outras razões que não 
a necessidade.” BASALLA. George. A Evolução da Tecnologia. Tradução Sérgio Duarte Silva. Porto: 
Porto Editora, 2001. p. 6. 
383 Em tal senso, “i diritti delle generazioni future sembrano lo scudo dietro al quale mettersi in guardia 
dai peggiori mali delle società tecno-cibernetiche contemporanee: dai disastri ambientali all’eugenetica, 
dal sovrappopolamento della terra alla perdita dei valori tradizionali, delle migrazioni incontrollate 
all’invecchiamento della popolazione, e così via. Più che nuovi soggetti di diritti, alla cui definizione 
contribuisce una scienza giuridica innovativa e progressista, le generazioni future ne escono dipinte 
come specie destinate al pericolo di estinzione, da porre sotto tutela e difendere, magari in qualche 
riserva naturale.” RIGO, Enrica. Generazioni future e beni comuni: dall’artificio della natura alla natura 
artificiale. In: BIFULCO, Raffaele; D`ALOIA, Antonio (org.). Un diritto per il future: Teorie e modelli 
dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale. Napoli: Jovene Editore, 2008. p. 
645. 
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extracorporeal membrane oxygenation384. 

O arquétipo tecno-social vivenciado na atualidade tem como principais 

pilares as revoluções tecno-industrias ocorridas nos últimos séculos, para além das 

mudanças paradigmáticas que estão ocorrendo na atualidade e estão redesenhando 

as maneiras como os seres humanos experenciam a vida385. 

A primeira revolução tecno-industrial, denominada de Primeira Revolução 

Industrial deu-se, aproximadamente, entre 1760 e 1840, tendo como seus principais 

marcos a substituição da manufatura (até então realizada por artesãos, mulheres, 

homens e crianças em suas casas e oficinas), pela maquinofatura. Também marcaram 

esse cenário a invenção da máquina a vapor e a construção de ferrovias. Tais fatores 

serviram como base para a elaboração de novas Tecnologias, materiais e imateriais, 

que foram largamente incorporadas na vida dos indivíduos e estabeleceram novas 

formas de relacionamento consigo mesmos e com o ambiente que os cercava. 

A Segunda Revolução Tecno-industrial, que ocorreu no período 

compreendido entre o final do século XIX e início do século XX, estabeleceu um novo 

patamar no processo de desenvolvimento da civilização humana e teve como 

elementos fundamentais o advento da eletricidade e da linha de montagem, das quais 

resultaram fatores como a produção em massa e o aprimoramento de técnicas386. 

Estabeleceram-se novos diálogos e formulações sistêmicas entre a práxis, poiesis, 

physis, téchne e logos e, por conseguinte, na expansão das dimensões do tekinicos, 

o que resultou em fatores como a substituição do ferro pelo aço, expansão dos 

sistemas elétricos, que deixaram de fazer parte tão somente das indústrias e foram 

 
384 Também se menciona como exemplo o sistema desenvolvido por Philip Kennedy, o qual possibilita 
que um indivíduo com paralisia tenha condições para soletrar palavras modulando sua atividade 
cerebral. WARWICK, Kevin. Homo Technologicus: Threat or Opportunity?. Philosophies, Basileia, n. 
1. p. 199-208. out. 2016. Disponível em: https://www.mdpi.com/2409-9287/1/3/199/htm. Acesso em: 9 
jan. 2022. p. 203. 
385 Em razão dos propósitos a que este trabalho se dedica, optou-se por conferir maior atenção à 
terceira e quarta revolução tecno-industrial, reconhecidas como a Terceira e Quarta Revolução 
Industrial, as quais, sem ignorar a importância das suas antecessoras, resultaram em novos meios para 
a produção e utilização da energia, assim como no desenvolvimento das Tecnologias voltadas à 
comunicação e à digitalização. Tais revoluções sediaram as práticas humanas com maior impacto às 
mudanças climáticas, ao meio ambiente, bem como tornaram evidente a não muito distante escassez 
dos recursos energéticos de origem fóssil o que impactou, dentre outros fatores, a Segurança 
energética dos Estados. 
386 SCHAWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2016. p. 18. 
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inseridos no dia a dia da população, bem como o uso do petróleo como Fonte de 

energia.  

Já a Terceira Revolução Industrial e da Tecnologia teve início na década de 

60 do século passado, tendo sido reconhecida como a revolução digital ou do 

computador e impulsionada pelo desenvolvimento dos semicondutores, da 

computação em mainframe (década de 1960), da computação pessoal (entre a 

década de 1970 e 1980), assim como da internet, que transcorreu na década de 

1990.387 

Os fatores que constituíram a Terceira Revolução Industrial e seus 

desdobramentos foram analisados, de forma bastante precisa, pelo autor 

estadunidense, Jeremy Rifkin388, em sua obra denominada “The Third Industrial 

Revolution”389, na qual o escritor aprofundou reflexões voltadas ao setor energético e 

afirmou que a Terceira revolução Industrial foi estruturada sobre cinco pilares390, quais 

sejam: 

a) Primeiro pilar: é compreendido como a mudança para a energia 

renovável, em razão da finitude das reservas de petróleo, gás natural e carvão. Esse 

cenário intensifica-se diante do aumento da demanda e a dificuldade cada vez maior 

de extração destes combustíveis e, a partir de tais fatores, o aumento exponencial dos 

seus preços. Entretanto, a evolução das Tecnologias voltadas ao setor das energias 

renováveis, como a hidrelétrica, eólica, geotérmica e solar, estão seguindo um 

caminho de barateamento das energias alternativas. 

b) Segundo pilar: está voltado à transformação do patrimônio imobiliário em 

 
387 SCHAWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2016. p. 18-19. 
388 Jeremy Rifkin é um escritor americano, nascido em 1945 em Denver, Colorado. Desde 1994 o autor 
integra o Wharton Scholl's Executive Education Program e é presidente da Foundation on Economic 
Trends, situada em Washington D.C. Rifkin direciona os seus estudos, especialmente, às novas 
tendências na ciência e na tecnologia, bem como os impactos que delas decorrem na economia, 
sociedade e ambientes globais. O autor tem contribuído significativamente ao setor energético, 
sobretudo por meio das suas obras “The Hydrogen Economy: The Creation of the Worldwide Energy 
Web and the Redistribution of Power on Earth” e “The Third Industrial Revolution.” 
389 Rifkin, Jeremy. The Third Industrial Revolution: How lateral power transforming energy, the 
economy, and the world. New York: Palgrave Macmillan, 2011. 
390 RIFKIN, Jeremy. La Tecera Revolución Industrial. Cómo el poder lateral está transformando la 
energia, la economia y el mundo. Traducción Albino Santos Mosquera. Barcelona: Paidós, 2012. p. 60. 
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microgeradores de energia. Esse movimento tem como fator principal a concentração 

das usinas movidas a combustíveis fósseis ou energia nuclear, assim como os 

grandes parques eólicos ou solares, em determinados locais, o que limita a produção 

e distribuição em outras regiões. Diante disso, têm ganhado cada vez mais espaço os 

processos de geração de energia verde nas respectivas casas, escritórios e fábricas, 

dos quais resulta a produção e distribuição de energia em escala local.  

c) Terceiro pilar: refere-se ao armazenamento de energias intermitentes, já 

que alguns meios de geração de energia (mais) sustentáveis, como é o caso das 

Fontes de energias eólica ou solar, que não apresentam constância na sua produção, 

já que dependem necessariamente de fatores, como as condições climáticas. Para 

superar a irregularidade destes sistemas, são fomentados melhores métodos de 

transporte e armazenamento de energia, tais como as células de hidrogênio. 

d) Quarto pilar: está voltado à criação de uma rede de compartilhamento 

de energia, a qual baseia-se na implantação de sensores ao longo das redes de 

distribuição energética, possibilitando assim a utilização do monitoramento contínuo 

pela Internet. Por meio de tal Tecnologia há o consumo mais consciente e um melhor 

faturamento e distribuição da energia, já que os excedentes gerados em determinado 

local, como as residências, podem ser revendidos ao sistema. 

e) Quinto pilar: corresponde à utilização de veículos elétricos ou movidos 

por células de combustíveis, tendo em conta que atualmente a maioria dos carros 

ainda são movidos por combustíveis fósseis. Surgem, a partir de tal fator, a instalação 

de pontos de carregamento para carros elétricos e afins, já que a estimativa para 2040 

é de que a eletricidade irá movimentar três quartos de todos os quilômetros rodados 

por veículos de passeio. Essas mudanças conduzem ao processo de democratização 

da energia, do qual decorre profundas modificações nas formas como a vida humana 

será organizada para o próximo século, assim como os efeitos ainda 

significativamente danosos ao meio ambiente e que resultam dos combustíveis 

fósseis. 

Diante de tais fatores, vive-se o processo de convergência de novos meios 

de comunicação e regimes energéticos, com impactos em diversas searas da vida, 
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como é o caso da política.  Nesse sentido, a luta entre os mais antigos interesses 

hierárquicos de poder da Segunda Revolução Industrial e os interesses de poder 

lateral da Terceira Revolução Industrial, estão dando origem a uma nova dicotomia 

política, reflexo das forças concorrentes que disputam a dominação em uma arena 

comercial.391  

A Terceira Revolução Industrial oferece a perspectiva de que os países 

mais pobres da Terra, que foram praticamente deixados de fora tanto pela Primeira 

quanto pela Segunda Revolução Industrial, possam dar um salto para a nova era do 

capitalismo distribuído no decorrer do próximo meio século392. Ou seja, garantir que 

40% da raça humana atinja o nível de conforto material necessário para se livrar dos 

entraves do trabalho árduo e da labuta muitas vezes mecânica no mercado e na 

economia informal393. Desse movimento decorre a constatação de que um maior 

 
391 RIFKIN, Jeremy. La Tecera Revolución Industrial. Cómo el poder lateral está transformando la 
energia, la economia y el mundo. Traducción Albino Santos Mosquera. Barcelona: Paidós, 2012. p. 58-
59. 
392 Além destas considerações, “[…] la Primera Revolución Industrial favoreció la creación de ciudades 
verticales densas que se alzaban hacia el cielo. La Segunda Revolución Industrial, por el contrario, 
propició urbanizaciones suburbanas más descentralizadas, que se extendían hacia afuera, de manera 
lineal, en dirección al horizonte. La Tercera Revolución Industrial trae consigo una configuración 
completamente distinta. Nuestro equipo de desarrollo está creando planes directores que insertan los 
espacios urbanos y suburbanos existentes en una envoltura biosférica común. En el futuro, tal y como 
lo vemos nosotros, miles de regiones de la biosfera constituirán cada una de ellas un nodo conectado 
con los demás a través de la energía, las comunicaciones y los sistemas de transporte de la Tercera 
Revolución Industrial, dentro de una red que abarcará continentes enteros” RIFKIN, Jeremy. La Tecera 
Revolución Industrial. Cómo el poder lateral está transformando la energia, la economia y el mundo. 
Traducción Albino Santos Mosquera. Barcelona: Paidós, 2012. p. 116. Klaus Schwab observa que “a 
primeira revolução industrial ocorreu aproximadamente entre 1760 e 1840. Provocada pela construção 
das ferrovias e pela invenção da máquina a vapor, ela deu início à produção mecânica. A segunda 
revolução industrial, iniciada no final do século XIX, entrou no século XX e, pelo advento da eletricidade 
e da linha de montagem, possibilitou a produção em massa. A terceira revolução industrial começou na 
década de 1960. Ela costuma ser chamada de revolução digital ou do computador, pois foi impulsionada 
pelo desenvolvimento dos semicondutores, da computação em mainframe (década de 1960), da 
computação pessoal (década de 1970 e 1980) e da internet (década de 1990).” SCHAWAB, Klaus. A 
Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2016. p. 15-16.             
393 “La extensión y consolidación de la Tercera Revolución. Industrial es especialmente relevante para 
los países más pobres del mundo en vías de desarrollo. No podernos olvidar que el 40 % de la raza 
humana sobrevive todavía con una renta no superior a dos dólares diarios, en situación de extrema 
pobreza, y que la inmensa mayoría carece aún de suministro eléctrico en sus viviendas. Sin acceso a 
la electricidad, carecen de poder. Si hubiera que escoger el factor más importante para sacar de la 
pobreza a cientos de millones de personas, este sería un acceso fiable y asequible a la electricidad 
verde. Ningún desarrollo económico es posible sin ese acceso. La democratización de la energía y la 
universalización del acceso a la electricidad constituyen el punto de partida indispensable para mejorar 
vidas de las poblaciones más pobres del mundo.” RIFKIN, Jeremy. La Tecera Revolución Industrial. 
Cómo el poder lateral está transformando la energia, la economia y el mundo. Traducción Albino Santos 
Mosquera. Barcelona: Paidós, 2012. p. 95-96. 
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engajamento dos países mais pobres no intenso jogo em busca do capital social é 

uma tarefa assustadora, ao passo que se torna ainda mais difícil pela necessidade de 

reorganizar a vida econômica de modo a atenuar as mudanças climáticas induzidas 

industrialmente394. 

Valioso, portanto, o aproveitamento do capital público, do capital de 

mercado e principalmente do capital social da raça humana para efetuar a transição 

do mundo em uma economia da Terceira Revolução Industrial e da era pós-carbono. 

Uma transformação dessa escala exigirá um salto concomitante para a consciência 

da biosfera. Diante de tais reflexões, faz-se necessário desenvolver mecanismos 

práticos e reflexivos a partir da ótica de uma família global, conforme já foi analisado 

no presente estudo. Tal pensamento inclui, para além da espécie humana, o 

ecossistema planetário, ou seja, todos os participantes dessa viagem evolutiva na 

Terra, os quais necessitam estar em sincronia para que seja possível salvar a biosfera 

e preservar o planeta para a presente e futuras gerações395. 

Na medida em que as revoluções energéticas e das comunicações 

resultam em estruturas sociais cada vez mais complexas, fomentam a ampliação do 

domínio humano sobre o tempo e o espaço396. Há, em tal cenário, o alargamento dos 

 
394 “En una economía de naturaleza participativa, el derecho de inclusión se torna más importante que 
el derecho de exclusión a la hora de establecer relaciones sociales y económicas. [...] En una sociedad 
participativa, los valores inmateriales asumen una mayor importancia, especialmente la consecución 
de las aspiraciones propias y la transformación personal. El derecho a no ser excluido del disfrute da 
una ‘vida plena’ (el derecho de acceso) se convierte en la propiedad más importante de las personas. 
Según MacPherson, en esta nueva era es necesario que la propiedad ‘se convierta en el derecho a 
participar en un sistema de relaciones de poder que permita al individuo vivir una vida plenamente 
humana’”. RIFKIN, Jeremy. La civilización empática: La Carrera hacia una conciencia global en un 
mundo en crisis. Tradução de Genis Sánchez Barverán e Vanessa Casanova. 1 ed. Madrid: Paidós, 
2010. p. 533. 
395 “Il nuovo concetto della natura è sempre l'argomento più importante della matrice che costituisce 
ogni nuovo ordine sociale. In tutti i casi, la nuova cosmologia serve a giustificare la giustezza e 
l'inevitabilità del nuovo modo in cui gli esseri umani stanno organizzando il proprio mondo, 
presupponendo che la natura stessa è organizzata secondo linee simili. Ogni società si può così sentire 
rassicurata dal fatto che il modo con cui conduce le proprie attività è compatibile con l'ordine naturale 
delle cose e, inoltre, è un giusto riflesso del grande disegno della natura.” RIFKIN, Jeremy. Il secolo 
biotech: il commercio genetico e l'inizio di una nuova era. Milano: Dalai Editore, 2000. p. 315.  
396 Não se pode negar que as revoluções industriais resultaram em significativos problemas filosóficos. 
Nesse sentido, pode-se observar que “la manipulación del hombre llega a domicilio como una provisión, 
que no se diferencia en nada de la del gas o la electricidad. Pero lo que se envía no son sólo productos 
artísticos, por ejemplo música o comedias radiofónicas, sino precisamente los sucesos reales, al menos 
los que son escogidos, limpiados químicamente y preparados para nosotros como ‘realidad’ o como 
sustituto de ésta. Quien quiere ‘estar enterado’: quien quiere saber lo que hay afuera, ha de recluirse 
en casa, donde los acontecimientos, ‘distribuidos para su visión’, ya están esperando a salir de la 
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vínculos imaginativos da empatia397, a qual, em tal perspectiva, transcende o sentido 

restrito de uma pessoa entrar em sintonia com o drama de outra pessoa e expande-

se à compreensão da causa e efeito dos movimentos dos indivíduos sobre a 

 
cañería para él al igual que el agua corriente. ¿Cómo iba a ser capaz de encontrar fuera, en el caos de 
lo real, algo real, que tuviera un significado más que local? Porque, de hecho, el mundo externo tapa 
al mundo externo. Sólo cuando se ha echado el cerrojo a la puerta tras de nosotros lo externo nos 
resulta visible; sólo cuando nos hemos convertido en mónadas sin ventanas, se nos refleja el universo; 
sólo cuando nos hemos dedicado a la torre hasta el punto de, en vez de estar presos, estamos 
instalados en ella, se nos ofrece y nos sobreviene el mundo, nos convertimos en Lynkeus. La promesa 
irrisoria: ‘Mira qué cerca está el bien’: que nuestros padres tenían que proponer para responder a la 
pregunta ‘¿Por qué recorrer el mundo?’: hoy tendría que rezar así: ‘Mira qué cerca está lo lejano’: 
cuando no ‘Mira, lo lejano sólo está cerca’. Y con ello entramos en el tema, pues el hecho de que los 
acontecimientos -estos mismos, no noticias sobre ellos-, el partido de fútbol, el oficio religioso, las 
explosiones atómicas nos visiten; el hecho de que la montaña vaya a Mahoma, el mundo al hombre, y 
no al revés, es, junto a la producción del eremita masivo y a la transformación de la familia en un público 
en miniatura, el logro propiamente revolucionario que han conseguido la radio y la televisión. Esta 
tercera revolución es el objeto propio de nuestra investigación, pues ésta se ocupa casi en exclusividad 
de los cambios particulares, que el hombre sufre como ser suministrado de mundo, y de las 
consecuencias no menos particulares, que comportan el abastecimiento mundial para el concepto del 
mundo y para el mundo mismo. Para mostrar que aquí hay cuestiones en verdad filosóficas, apuntamos, 
aunque no en una secuencia sistemática, algunas consecuencias, que hay que discutir a lo largo de la 
investigación. 1. Si el mundo viene a nosotros, en vez de ir nosotros a él, ya no estamos ‘en el mundo’, 
sino que somos exclusivamente sus consumidores, como en el país de Jauja. 2. Si viene a nosotros, 
pero sólo como imagen, está a medias presente y ausente, o sea, como un fantasma. 3. Si lo citamos 
en cualquier momento (ciertamente no lo podemos gobernar, pero sí conectarlo o desconectarlo), 
somos poseedores de un poder semejante al de Dios. 4. Si el mundo nos interpela sin que nosotros 
podamos interpelarlo, estamos condenados a tener la boca callada, por tanto a no ser libres. 5. Si es 
claramente perceptible para nosotros, pero sólo eso, y no manipulable, nos hemos transformado en 
‘oyentes a hurtadillas’ y voyeurs. 6. Si un acontecimiento, que ha ocurrido en un determinado lugar, 
puede ser transmitido y, en cuanto ‘transmisión’: puede hacer su aparición en cualquier otro lugar, se 
ha transformado en un bien mueble y casi omnipresente y ha perdido su posición espacial como 
principium individuationis. 7. Si es un bien mueble y se presenta en ejemplares virtualmente 
innumerables, de acuerdo con su manera de ser objeto forma parte de los productos seriados; y si se 
paga como emisión de un producto seriado, el acontecimiento es una mercancía. 8. Si es importante 
socialmente sólo por su forma de reproducción, o sea, como imagen, ha desaparecido la diferencia 
entre ser y apariencia, entre reali- dad e imagen. 9. Si el acontecimiento en su forma de reproducción 
es socialmente más importante que en su forma original, el original ha de regirse según su reproducción 
y, por tanto, el acontecimiento ha de convertirse en mera matriz de su reproducción. 10. Si la experiencia 
del mundo que predomina se alimenta de semejantes productos seriados, el concepto ‘mundo’ ha 
quedado abolido (en la medida en que por ‘mundo’ se entienda aquello donde estamos), se ha perdido 
el mundo y la actitud del hombre, establecida por las emisiones, se ha hecho ‘idealista’.” ANDERS, 
Günther. La obsolescência del hombre: Sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial. 
Traducción de Jüsep Monter Pérez. Madrid: Pré-textos, 2012. p. 116-119. 
397 RIFKIN, Jeremy. La civilización empática: la Carrera hacia una conciencia global en un mundo en 
crisis. Tradução de Genis Sánchez Barverán e Vanessa Casanova. Madrid: Paidós, 2010, p. 437. 
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sociedade civil398, sobre o mundo, assim como sobre os sistemas naturais399.  

Nos últimos anos, sobretudo após 2010, tem-se vivenciado um processo 

de transformações tecnológicas e mudanças intensas na sociedade global. A 

revolução da tecnologia, ao redesenhar as relações estabelecidas entre os seres 

humanos e desses com a natureza400, intensificou os processos interativos e de fusão 

entre os domínios biológicos, físicos e digitais401. Tal movimento culminou no que 

alguns autores denominam como a Quarta Revolução Industrial, ou também 

fenômeno da Indústria 4.0402. 

Os elementos tecnológicos baseados em Tecnologias digitais e na 

conectividade, além do processo de integração estabelecido entre os meios físico, 

digital e as esferas biológicas, impulsionaram a ocorrência de transformações tecno-

econômicas paradigmáticas, com impactos mais intensos e profundos do que poderia 

ser visto em um processo de introdução de uma Tecnologia radical. Mudanças 

intensas e complexas no âmbito tecnológico recaem sobre fatores como os meios 

 
398 “La sociedad civil es el ámbito en el que establecemos vínculos fraternales e afectivos, creamos 
cultura y contribuimos al capital social de la comunidad. [...] la sociedad civil [...] es en su seno donde 
las personas crean las narrativas que definen sus vidas y la vida de la sociedad, narrativas que crean 
un terreno cultural común que permite a las personas crear vínculos emotivos de afecto y confianza, 
básicos para la ampliación empática” RIFKIN, Jeremy. La civilización empática: la Carrera hacia una 
conciencia global en un mundo en crisis. Tradução de Genis Sánchez Barverán e Vanessa Casanova. 
Madrid: Paidós, 2010, pp. 540-541.  
399 RIFKIN, Jeremy. Palestra La civilización empática. Universidad de Complutense de Madrid. 
YouTube. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=GFURRYnV7iQ>. Acesso em: 2 jan. 
2013. 
400 Perez Luño observa que “la revolución tecnológica ha redimensionado las relaciones del hombre 
com los demás hombres, las relaciones entre el hombre y la naturaleza, así como las relaciones del ser 
humano para consigo mismo. [...] La plurisecular tensión entre naturaleza y sociedad corre hoy el riesgo 
de resolverse en términos de abierta contradicción, cuando las nuevas tecnologías conciben el dominio 
y la explotación sin límites de la naturaleza como la empresa más significativa del desarrollo. Los 
resultados de tal planteamiento constituyen ahora motivo de preocupación cotidiana. El expolio 
acelerado de las fuentes de energía, así como la contaminación y degradación del medio ambiente, 
han tenido su puntual repercusión en el hábitat humano y en el propio equilibrio psicosomático de los 
indivíduos”. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica. 
Madrid: Editorial Universitas, 2012. p. 107-108. 
401 Nas palavras de Alessandro Baricco, “oggi la maggioranza degli umani occidentali ha accettato il 
fatto che sta vivendo una sorta di rivoluzione – sicuramente tecnologica, forse mentale – che è destinata 
a cambiare quasi tutti i suoi gesti, e probabilmente anche le sue priorità, e in definitiva l’idea stessa di 
cosa debba essere l’esperienza.” BARICCO, Alessandro. The Game. Torino: Einaudi, 2018. p. 12.  
402 “Na Alemanha, há discussões sobre a ‘indústria 4.0’, um termo cunhado em 2011 na feira de 
Hannover para descrever como isso irá revolucionar a organização das cadeias globais de valor. Ao 
permitir ‘fábricas inteligentes’, a quarta revolução industrial cria um mundo onde os sistemas físicos e 
virtuais de fabricação cooperam de forma global e flexível. Isso permite a total personalização de 
produtos e a criação de novos modelos operacionais.” SCHAWAB, Klaus. A Quarta Revolução 
Industrial. São Paulo: Edipro, 2016. p. 19. 
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adotados pelas pessoas para se relacionarem entre si e também com o ambiente403, 

em um espaço social global que também vem sofrendo modificações em suas bases 

elementares404. 

Os novos Paradigmas são formulados a partir de diversos aspectos, como 

a criação de uma unidade de riqueza com significativa redução no número de 

trabalhadores, em comparação há 10 ou 15 anos. Tal movimento decorre, dentre 

outros fatores, da redução, e muitas vezes eliminação, de custos diretos e indiretos, 

que resultam das empresas digitais. Exemplo disso, na realidade da era digital, é o 

fato de muitas novas empresas oferecerem bens de informação com custos 

praticamente nulos de armazenamento, de transporte e de replicação.405 

Outro fator refere-se à difusão dos equipamentos eletrônicos, os quais 

deixaram de ser um atributo acessível tão somente àqueles com condições financeiras 

mais favoráveis e tornaram-se mais acessíveis à grande parte da população. Dessa 

forma, a comunidade global passou a vivenciar de modo mais eficiente a experiência 

no posto de consumidores. Tarefas como pedir um táxi ou Uber, comprar produtos, 

fazer pagamentos – podem, agora, ser realizadas por um número significativamente 

maior de indivíduos e de forma remota.406 

 
403 UNCTAD. Industry 4.0 for Inclusive Development. Geneva: United Nations, 2022. 83 p. ISBN 978-
92-1-113036-2. Disponível em: https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2022d4_en.pdf. 
Acesso em: 12 fev. 2022. p. 9. 
404 Nesse sentido, pode-se apontar para algumas das transformações vivenciadas pela comunidade 
mundial: “em lugar das sociedades nacionais, a sociedade global. Em lugar do mundo dividido em 
capitalismo e socialismo, um mundo capitalista, multipolarizado, impregnado de experimentos 
socialistas. As noções de três mundos, centro, periferia, imperialismo, dependência, milagre 
econômico, sociedade nacional, Estado-Nação, projeto nacional, caminho nacional para o socialismo, 
caminho nacional para o desenvolvimento capitalista, revolução nacional e outras, parecem 
insuficientes, ou mesmo obsoletas. Dizem algo, mas não dizem tudo. Parecem inadequadas para 
expressar o que está acontecendo em diferentes lugares, regiões, nações, continentes. Os conceitos 
envelheceram, ficaram descolados do real, já que o real continua a mover-se, transformar-se. Em certos 
momentos, ele parece repetir-se de modo enfadonho, mas em outros revela-se diferente, novo, 
fascinante, insólito, surpreendente. Sob vários aspectos, pode-se dizer que aqui começa a historia 
novamente.” IANNI, Octavio. A sociedade global. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 
p. 35.   
405 Nesse sentido, pode-se mencionar “empresas como o Instagram ou o WhatsApp, por exemplo, não 
exigem muito financiamento para iniciar, mudando o papel do capital e a escala dos negócios no 
contexto da quarta revolução industrial. Em geral, isso mostra como os retornos de escala encorajam 
a maior escala e influenciam as mudanças de sistemas inteiros.” SCHAWAB, Klaus. A Quarta 
Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2016. p. 21-22. 
406 SCHAWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2016. p. 23. 
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A Quarta Revolução Industrial e dos elementos tecnológicos, também 

conhecida como o fenômeno da Indústria 4.0, tem demonstrado um forte impacto na 

economia global, já que as grandes macrovariáveis imagináveis — PIB, investimento, 

consumo, emprego, comércio, inflação e assim por diante — serão afetadas, algo que 

divide os economistas. Por um lado, demonstram-se mais tecnopessimistas ao 

argumentar que as contribuições cruciais da revolução digital já foram realizadas e 

que seu impacto sobre a produtividade está quase acabando. Por outro lado, os 

tecnootimistas, afirmam que Tecnologia e a inovação estão em um ponto de inflexão, 

o qual em breve desencadeará o aumento na produtividade e um maior crescimento 

econômico.407 

A economia, no cenário de uma quarta revolução nos fatores tecnológicos 

e industriais, pode seguir para uma queda centenária, ou mesmo à estagnação 

secular, que decorreria da escassez persistente de demanda, a qual não poderia ser 

evitada, nem mesmo com taxas de juros próximas de zero. Muito embora tal 

compreensão não seja consensual no meio acadêmico, não se pode eliminar as 

eventuais possibilidades da sua ocorrência e, por conseguinte, das suas importantes 

implicações. Caso isso ocorra, o crescimento do PIB mundial poderá reduzir para 

patamares iguais ou inferiores a 2%, o que tornaria necessários 36 anos para que o 

PIB mundial pudesse ser dobrado.408 

Para além dos apontamentos supramencionados, estima-se que a 

população mundial passará de 8 bilhões de indivíduos até 2030, e 9 bilhões em 2050, 

o que implicaria no aumento da demanda agregada. Existe ainda outro fator 

demográfico significativo: o envelhecimento, pois além da Europa, onde já é mais 

evidente, também vem sendo percebido em grande parte da América do Sul e do 

Caribe, na Ásia, incluindo a China e o sul da Índia, além de alguns países do Oriente 

Médio e do norte da África, como é o caso do Líbano, Marrocos e Irã. 409 

A quarta Revolução Industrial, ou Revolução 4.0, possibilitou que a 

humanidade experimentasse vivências inteiramente novas, as quais resultaram de 

 
407 SCHAWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2016. p. 39. 
408 SCHAWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2016. p. 39. 
409 SCHAWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2016. p. 40. 
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fatores como410:  

a) Velocidade: ao contrário das revoluções industriais anteriores, nota-se 

que a revolução vivenciada na atualidade desenvolve-se em um ritmo exponencial e 

não linear, em decorrência da composição do mundo multifacetado e profundamente 

interconectado em que se vive. Novas Tecnologias geram outras mais novas e cada 

vez mais qualificadas, seguindo-se um fluxo contínuo e cada vez mais acelerado; 

b) Amplitude e profundidade: trata-se da reunião de várias Tecnologias a 

partir da revolução digital, e resulta em mudanças de Paradigmas sem precedentes 

na economia, nos negócios, na sociedade e nos indivíduos. A revolução não está 

apenas modificando o que e o como se fazem as coisas, mas, em ampla medida, 

quem são os seres humanos; 

c) Impacto sistêmico: refere-se às transformações de uma ampla gama 

sistemática formulada entre os Estados, bem como em seus ordenamentos internos, 

como as empresas, indústrias e em toda sociedade. 

Na busca por sistematizar a relação estabelecida entre as Quatro 

Revoluções Industriais e as revoluções dos fatores tecnológicos, o quadro abaixo 

(Quadro 1) indica os elementos que conectam as duas categorias e demonstra alguns 

dos seus principais componentes. 

 

Quadro 1 – Paradigmas das Revoluções Industriais e Tecnológicas 

Revolução 
Industrial 

Revolução 
Tecnológica 

Novas Tecnologias 
e/ou reestruturação 

industrial 
Paradigma tecno-

econômico 

Primeira Revolução 
Industrial 

Indústria mecanizada 
de algodão, ferro 
forjado e máquinas 

Produção fabril, 
mecanização, 
produtividade, 
cronometragem, 
economia de tempo e 
redes locais 

 
410 SCHAWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2016. p. 15-16. 
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Idade do vapor 
e ferrovias 

Maquinários e 
máquinas a vapor, 
mineração de ferro e 
carvão, construção de 
ferrovias e produção de 
material circulante 

Expansão econômica 
das indústrias, cidades 
e mercados nacionais, 
produção em escala, 
padronização de peças 
e disponibilidade 
energética (vapor) 

Idade do aço, 
eletricidade 
e engenharia 
pesada 

Aço barato, motor a 
vapor para navios de 
aço, indústria de 
equipamentos, cobre e 
cabos, enlatados e 
engarrafamento de 
alimentos, papel e 
embalagens 

Grandes estruturas de 
aço, distribuição de 
energia para a indústria 
(eletricidade), 
padronização universal, 
contabilidade de custos 

Segunda 

Era do 
petróleo, 
automóveis e 
produção em 
massa 

Automóveis produzidos 
em massa, baixo custo 
do petróleo e seus 
derivados, 
petroquímicos 
(sintéticos), motores a 
combustão, 
eletricidade, 
eletrodomésticos, 
alimentos refrigerados 
e congelados 

Produção em massa e 
difusão de mercados, 
padronização de 
produtos, intensificação 
energética, materiais 
sintéticos, 
especialização 
funcional, 
suburbanização, 
acordos globais 

Terceira Revolução 
digital 

Microeletrônica mais 
barata, TICs, internet e 
sistemas digitais, 
instrumentos de 
controle, biotecnologia 
e novos materiais 

Intensidade e 
instantaneidade da 
informação e das 
comunicações, 
conhecimento como 
capital, plataformas 
digitais e redes sociais, 
conectividade e 
mobilidade, comércio 
eletrônico, segmentação 
de mercados 
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Quarta Indústria 4.0 

Inteligência artificial, 
Internet de coisas, 
robôs, drones, 
impressão 
tridimensional, 
blockchain, produção 
inteligente, cidades 
inteligentes, energia 
renovável 

Automação, integração 
digital, nichos de 
mercado, produção local 
sob demanda, 
Sustentabilidade, 
produção consciente, 
descentralização de 
processos 

Fonte: Quadro adaptado pelo autor da tese com dados extraídos de publicação da UNCTAD (2022).411 
 

As Tecnologias digitais, assim como aquelas que possibilitam maior 

conectividade entre os seres humanos, recaem sobre as estruturas cooperativas 

globais e flexíveis, ao passo que possibilitam a implementação de mecanismos que 

vão desde a nanotecnologia ao sequenciamento genético, da computação quântica 

às energias renováveis412. A título de exemplo, mencionam-se as transformações que 

foram vivenciadas pela humanidade a partir das seguintes Tecnologias413:  

a) digitalização: através da qual o mundo tem se tornado virtual, de tal forma 

que atividades sociais, como a indústria da música e cinematográfica, editoriais de 

livros e jornais, cuidados voltados à saúde, administração pública, dentre outras 

passaram a alojar-se em nuvens digitais; 

 
411 UNCTAD. Industry 4.0 for Inclusive Development. Geneva: United Nations, 2022. 83 p. ISBN 978-
92-1-113036-2. Disponível em: https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2022d4_en.pdf. 
Acesso em: 12 fev. 2022. p. 10. 
412 “Transformar el sistema energético global hacia la electricidad renovable, convertir centenares de 
millones de edificios en minicentrales eléctricas, introducir el hidrógeno y otras tecnologías de 
almacenaje de energía a lo largo y ancho de la infraestructura global, renovar la instalación de la red 
eléctrica mundial y de su tendido de alta tensión con la introducción de tecnologías digitales y de redes 
inteligentes de suministro, y revolucionar los transpones con la introducción de los vehículos de motor 
eléctrico con alimentación de red y con pilas de combustible, requerirá el trabajo conjunto de equipos 
de planificación de alta tecnología, con personal sumamente especializado, codo con codo con una 
mano de obra industrial masiva y altamente cualificada. Lo irónico de la situación es que la mano de 
obra industrial convencional de la primera mitad del siglo XXI va a ayudar a erigir la infraestructura 
inteligente de un nuevo sistema económico que, en la segunda mitad del siglo, eliminará esos mismos 
empleos industriales que lo construyeron.” RIFKIN, Jeremy. La Tecera Revolución Industrial. Cómo 
el poder lateral está transformando la energia, la economia y el mundo. Traducción Albino Santos 
Mosquera. Barcelona: Paidós, 2012. p. 357-358. 
413 O rol de Tecnologias indicadas a título exemplificativo foi apresentado por Leonhard Gerd, em sua 
obra denominada “Tecnologia versus humanidade: o confronto futuro entre a máquina e o homem”. 
GERD, Leonhard. Tecnologia versus humanidade: o confronto futuro entre a máquina e o homem. 
Tradução Florbela Marques. Lisboa: Gradiva. 2018. p. 44-61. 
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b) mobilização: por meio de sistemas de conectividade, sincronização e 

localização, o que antes era armazenado tão somente no hipocampo, passou a ser 

capturado por dispositivos móveis e partilhado de forma online; 

c) ecranização: percebida através da substituição do papel pela tela digital, 

de modo que jornais, livros, revistas, mapas, dentre outros impressos, passaram a ser 

acessados em telas. Nesse processo, os dispositivos móveis deixaram de ser uma 

interface capaz de veicular a voz, tornando-se sistemas avançados para a 

transmissão de chamadas de vídeo; 

d) desintermediação: que afastou a necessidade de um intermediário para 

mediar as informações entre as partes, permitindo uma abordagem direta, como em 

transferências bancárias realizadas por meio de ferramentas online, PayPal, Wester 

Union, Money Gram, bem como via blockchain, ou em processos de comunicação e 

comercialização; 

e) transformação: vai além da mera mudança ou inovação, ocorrendo à 

medida que as mudanças tecnológicas exponenciais forem sentidas nos diversos 

domínios das empresas e organizações, as quais terão a necessidade cada vez maior 

de se transformarem para se adequar ao novo mundo; 

f) inteligização: que se refere ao fato dos objetos estarem se tornando 

inteligentes, visto que estão conectados à internet por redes e sensores atualizados 

continuamente, resultando em processos de aprendizagem profunda, com enorme 

capacidade computacional; 

g) automatização: que muito embora esteja presente desde a Revolução 

Industrial, na atualidade ocorre através da hipereficiência e pelo aumento da 

substituição dos seres humanos pelas máquinas, o que por um lado reduz os custos 

de produção industrial, mas por outro eleva as taxas de desemprego e desigualdade 

social; 

h) virtualização: que assim como a digitalização, ocorre através da criação 

de versões digitais em detrimento de cópias físicas. Nesse processo, os produtos 

encontram-se acessíveis em qualquer lugar, a um clique de distância, o que dificulta 
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o controle e a fiscalização; 

i) antecipação: refere-se ao processo através do qual os sistemas adquirem 

a capacidade de anteciparem a captação das informações, como ocorre em motores 

de busca da internet, alterações em horários de reuniões e mudanças de horários de 

voos, os quais geram automaticamente notificações ou fazem um novo agendamento 

das atividades, sem a intervenção de humanos; 

j) robotização: enquanto a congregação de todas as megamudanças 

referidas anteriormente e a capacidade das máquinas produzirem a si mesmas, como 

ocorre por meio de impressoras 3D. 

A tecnologia, especialmente digital414, tem se constituído como 

instrumento-vetor de uma sociedade global conectada415. Nesse sentido, fomenta a 

compreensão de que a humanidade é uma grande comunidade, que habita o mesmo 

lugar: o planeta Terra. Esse movimento corrobora para que a sociedade compreenda 

que há uma grande responsabilidade de uns para com os outros nesse cenário 

habitado pelo cidadão político-tecno-social416.  

Pode-se dizer que o homo sapiens está seguindo em um caminho vital no 

sentido de estabelecer um vínculo inevitável entre humano e tecnologia, do qual 

 
414 No setor industrial, “digitalização significa automação, que, por sua vez, significa que as empresas 
não incorrem em rendimentos decrescentes de escala (ou, no mínimo, em menos rendimentos desse 
tipo). Para entender o que isso significa em termos do agregado, compare Detroit em 1990 (então um 
grande centro de indústrias tradicionais) com o vale do silício em 2014. Em 1990, as três maiores 
empresas de Detroit possuíam uma capitalização de mercado combinada de US$ 36 bilhões, 
faturamento de US$ 250 bilhões, e 1,2 milhão de empregados. Em 2014, as três maiores empresas do 
vale do silício tinham uma capitalização de mercado consideravelmente mais elevada (US$ 1,09 
trilhão), haviam gerado aproximadamente as mesmas receitas (US$ 247 bilhões), mas com cerca de 
10 vezes menos empregados (137 mil).” SCHAWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São 
Paulo: Edipro, 2016. p. 21. 
415 Alessandra Silveira expõe que, “em tese, através da Internet parece ser possível a criação de uma 
esfera pública global que permita o diálogo político entre cidadãos e suas preocupações para além de 
fronteiras artificiais.” SILVEIRA, Alessandra; FROUFE, Pedro. Do mercado interno à cidadania de 
direitos: a proteção de dados pessoais como a questão jusfundamental identitária dos nossos tempos. 
UNIO - EU Law Journal, Braga, v. 4, n. 2, jul. 2018. p. 4-20. Disponível em: 
http://www.unio.cedu.direito.uminho.pt/Uploads/UNIO%204%20.%20Vol%201/Unio%204%20n.%202
%20PT/Alessandra%20Silveira%20&%20Pedro%20Froufe.pdf. Acesso em: 12 jan. 2022. p. 16. 
416 A expressão “cidadão político-tecno-social” é refletida por Daniele Pamplona e Cinthia Freitas no 
artigo intitulado Exercício democrático: a tecnologia e o surgimento de um novo sujeito.  PAMPLONA, 
Daniele Anne; FREITAS, Cinthia Obladen de Almendra. Exercício democrático: a tecnologia e o 
surgimento de um novo sujeito. Revista Pensar, Fortaleza, v. 20, n. 1, p. 84-107, jan./abr. 2015. 
Disponível em: https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/2838. Acesso em: 28 ago. 2021.  
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poderá resultar uma espécie pós-humana ou, ao que poderia ser chamado de homo 

technologicus417. A combinação estabelecida entre o biológico e o tecnológico418 

também evidencia que os seres humanos estão conferindo à Tecnologia capacidades 

que lhe são intrínsecas419, as quais se confundem em meio às combinações 

formuladas420.  

Nesse contexto, cita-se a artificial intelligence e a capacidade de 

aprendizado por meio da machine learning, que melhora a sua performance conforme 

adquire mais experiência421. Tal Tecnologia opera através do aprendizado de máquina 

adaptativo, que ao identificar elementos simbióticos na comunicação humana e 

algorítmica, por meio de programas de conversa, os chatter bots, responde às 

mensagens dos usuários ao selecionar expressões em esquemas pré-

programados422.  

 
417 WARWICK, Kevin. Homo Technologicus: Threat or Opportunity?. Philosophies, Basileia, n. 1. p. 
199-208. out. 2016. Disponível em: https://www.mdpi.com/2409-9287/1/3/199/htm. Acesso em: 9 jan. 
2022. p. 199. 
418 Andy Clark aprofunda a análise acerca da combinação do biológico e o tecnológico, denominando 
esse fenômeno como cognitive hybridization. CLARK, Andy. Natural-Born Cyborgs: Minds, 
Technologies, and the Future of Human Intelligence. New York: Oxford University Press, 2003. p. 4. 
419 Vive-se o momento no qual a Tecnologia “está transformando a maneira de como vivemos, 
trabalhamos e nos divertimos, como acordamos pela manhã, fazemos compras, investimos dinheiro, 
escolhemos nossos entretenimentos, criamos arte, cuidamos da saúde, educamos os filhos, 
trabalhamos e participamos ou nos relacionamentos com as instituições que nos empregam, vendem 
algo, prestam serviços à comunidade.” DERTOUZOS, Michael. O que será: como o novo mundo da 
informação transformará nossas vidas. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p 153. 
420 António Damásio observa que “poder-se-ia imaginar que os pioneiros da IA e da robótica tivessem 
procurado inspiração em seres como nós – eficientes e expeditos, mas também plenos de sentimento 
acerca de tudo aquilo em que somos eficientes e expeditos, alegres e mesmo extasiados com o que 
fazemos (e com o que nos fazem), mas também frustrados e tristes e até em sofrimento quanto a 
ocasião assim o exige. Contudo, os brilhantes pioneiros optaram por uma abordagem prática e concisa 
e foram diretos ao problema: tentaram emular aquilo que consideravam ser o mais essencial e útil – 
chamemos-lhe a “inteligência simples” – e omitiram o que terão, porventura, considerado supérfluo ou 
até inconveniente: os sentimentos.” DAMÁSIO, António. Sentir & Saber: a caminho da consciência. 
Tradução Luís Oliveira Santos e João Quina. Lisboa: Temas e Debates – Círculos de Leitores, 2020. p. 
252. 
421 BOEING, Daniel Henrique Arruda; MORAIS DA ROSA, Alexandre. Ensinando um robô a julgar: 
pragmática, discricionariedade, heurísticas e vieses no uso de aprendizagem de máquina no Judiciário. 
Florianópolis: EMais, 2020. p. 19. 
422 Menciona-se, a título de exemplo, um emblemático evento relacionado ao chat bot. Com o objetivo 
de desenvolver um programa com capacidades para interagir com pessoas nas redes sociais, a 
Microsoft lançou, em 2016, o chat bot Tay. Considerando que a capacidade de conversar do dispositivo 
aumentaria conforme ocorressem mais interações, a empresa veiculou-o na rede social Twitter. Após 
16 horas de interação, Tay já havia produzido mais de 93.000 tweets (publicações feitas na rede social 
Twitter), dentre os quais se destacavam manifestações xenofóbicas, racistas e antissemitas, como 
quando proferiu a frase “Hitler estava certo. Eu odeio os judeus”. NAGY, Peter; NEFF, Gina. Talking to 
Bots: Symbiotic Agency and the Case of Tay. International Journal of Communication, Los Angeles, 



142 
 

 

Os cidadãos desse novo ambiente global passaram a operar em uma 

sociedade na qual as mudanças dos costumes, técnicas e fatores econômicos tornam-

se cada vez mais rápidas e desestabilizantes, seguindo um fluxo que se desloca do 

real para o virtual e constitui a essência da mutação que está em curso, especialmente 

no que se refere à heterogenia423. Há uma revolução tecnológica – talvez mental – em 

curso, cujo resultado virá na mudança de compreensões, gestos, prioridades, assim 

como das experiências de vida experimentadas424.  

Os seres humanos, cada vez mais dependentes dos equipamentos 

eletrônicos425, têm vivenciado processos de transformação, assim como ocorre com 

as atualizações tecnológicas, ou seja, reformulam-se e assumem as configurações 

necessárias para responder àquilo que a vida lhes apresenta426. A mente humana se 

atualiza por meio de uma espécie de retroalimentação formulada entre a combinação 

do cérebro, corpo e ambiente circundante. Com a virtualização da vida, em lato sensu, 

os seres humanos tornaram-se cada vez mais imersos no ambiente virtual e passaram 

a vivenciar um mindware upgrade427. Em outras palavras, os indivíduos tornaram-se 

 
v. 10. p. 4915-4931. 2016. Disponível em: https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/6277/1804. Acesso 
em: 19 mai. 2021. p. 4920-4922. 
423 LÉVY, Pierre. O que é o virtual?. Tradução Paulo Neves. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011. p. 11-
12. 
424 BARICCO, Alessandro. The Game. Torino: Einaudi, 2018. p. 12. 
425 “A escala e o escopo das mudanças explicam porque as rupturas e as inovações atuais são tão 
significativas. A velocidade da inovação em termos de desenvolvimento e ruptura está mais rápida do 
que nunca. Os atuais disruptores — Airbnb, Uber, Alibaba e afins — que hoje já são nomes bem 
familiares, eram relativamente desconhecidos há poucos anos. O onipresente iPhone foi lançado em 
2007. Mas, no final de 2015, já existiam cerca de 2 bilhões de smartphones. Em 2010, o Google 
anunciou seu primeiro carro totalmente autônomo. Esses veículos podem rapidamente se tornar uma 
realidade comum nas ruas.” SCHAWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 
2016. p. 21. 
426 Alessandro Baricco é enfático ao afirmar que “ci incartiamo su un banale errore di prospettiva, anche 
comprensibile, ma perfido e difficile da sradicare: crediamo che la rivoluzione mentale sia un effetto 
della rivoluzione tecnologica, e invece dovremmo capire che è vero il contrario. Pensiamo che il mondo 
digitale sia la causa di tutto e dovremmo, al contrario, leggerlo per quello che probabilmente è, cioè un 
effetto: la conseguenza di una qualche rivoluzione mentale. Pensiamo che i computer abbiano generato 
una nuova forma di intelligenza ( o stupidità, chiamatela se volete): invertite la sequenza, subito: un 
nuovo tipo di intelligenza ha generato i computer. Che vuol dire: una certa mutazione mentale si è 
procurata gli strumenti adatti al suo modo di stare al mondo e lo ha fatto molto velocemente: quel che 
ha fatto lo chiamiamo rivoluzione digitale. Continuate ad invertire la sequenza e non fermatevi. Non 
chiedetevi che tipo di mente può generare l’uso di Google, chiedetevi che tipo di mente può generare 
l’uso di Google, chiedetevi che tipo di mente ha generato uno strumento come Google. Smettetela di 
cercare di capire se l’uso dello smarphone ci disconnette dalla realtà e dedicate lo stesso tempo a 
cercare di capire quale tipo di connessione alla realtà cercavamo quando il telefono fisso ci è sembrato 
definitivamente inadatto.” BARICCO, Alessandro. The Game. Torino: Einaudi, 2018. p. 31. 
427 A presente reflexão, assim como a expressão “mindware upgrade”, é analisada por Andy Clark. O 
filósofo estuda os processos de controle compartilhados e formulados a partir dos fatores neurais, 
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uma espécie de software-homines, sedentos por mais Tecnologias e sem levarem em 

consideração os riscos que isso pode acarretar à própria psique e ao mundo428. 

A Tecnologia e a virtualização da vida impulsionam a conexão mais 

profunda entre os seres humanos, a qual decorre da aproximação dos elementos eu-

tu-mundo-nós429. Há, por meio dessa conjugação, um processo de 

autorreconhecimento e pertencimento identitário enquanto cidadãos de um mundo em 

rede – um cidadão Desterritorializado que navega por espaços que confundem as 

fronteiras entre o mundo virtual e o mundo real, além de redefinir processos instalados 

no âmago do Estado Democrático de Direito. Nota-se que ao edificar a virtual-morada, 

há um processo muito mais acelerado de diluição do “Eu” para o “Nós”, já que as 

distâncias físicas e temporais tornam-se praticamente inexistentes. 

Com os sistemas tecnológicos430, cita-se o exemplo do desenvolvimento 

de dispositivos como a função Street View, disponível no site Google Maps431 e o 

aplicativo Google Earth. Em mesmo sentido, vale mencionar a experiência 

proporcionada pelo site Drive & Listen432, no qual é possível simular passeios de carro 

por 16 países e 24 cidades – dentre elas Barcelona, Rio de Janeiro, Londres, Moscou, 

Los Angeles, Berlim e Tóquio. Não bastasse o passeio de carro, ainda é possível ouvir 

 
corpóreos e tecnológicos. CLARK, Andy. Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future 
of Human Intelligence. New York: Oxford University Press, 2003. p. 10. 
428 Deve-se considerar que “l’uomo nuovo non è quello prodotto dallo smartphone: è quello che lo ha 
inventato, che ne aveva bisogno, che se l’è disegnato a suo uso e consumo, che lo ha costruito per 
fuggire da una prigione, o rispondere a una domanda, o zittire una paura.” BARICCO, Alessandro. The 
Game. Torino: Einaudi, 2018. p. 32.  
429 Em mesmo sentido, Pierre Levy afirma que a virtualização atinge “as modalidades do estar junto, a 
constituição do ‘nós’: comunidades virtuais, empresas virtuais, democracia virtual... Embora a 
digitalização das mensagens e a extensão do ciberespaço desempenhem um papel capital na mutação 
em curso, trata-se de uma onda de fundo que ultrapassa amplamente a informatização.” LÉVY, Pierre. 
O que é o virtual?. Tradução Paulo Neves. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011. p. 11.  
430 “A necessidade de coordenar os sistemas tecnológicos em constante expansão possibilitados pelos 
avanços em materiais, energia e tecnologias da informação levou hoje à criação de uma tecnologia de 
sistemas, cujo objetivo é fazer com que muitos elementos trabalhem juntos e diferentes funções para 
alcançar um determinado propósito. Esta tecnologia tornou-se indispensável para a construção e uso 
de computadores, para o funcionamento da indústria e hospitais, para o comando de operações 
militares ou para o pouso na Lua.” BUGLIARELLO, George; GALLINO, Luciano. Enciclopedia del 
Novecento (1984). In: TRECCANI. Tecnologia. Roma: Istituto Della Enciclopedia Italiana Fondata da 
Giovanni Treccani. Disponível em: Disponível em: 
https://www.treccani.it/enciclopedia/tecnologia_%28Enciclopedia-del-Novecento%29/. Acesso em: 20 
jul. 2022. 
431 GOOGLE MAPS. Disponível em: https://www.google.com/maps. Acesso em: 11 nov. 2021. 
432 DRIVE & LISTEN. Disponível em: https://driveandlisten.herokuapp.com. Acesso em: 11 nov. 2021. 
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rádios locais, o que aumenta ainda mais a sensação de estar em outra cidade, e a 

inserção cultural ao lugar selecionado. 

Esses mecanismos tecnológicos, estabelecidos por meio da virtualidade e 

dos campos de comunicação, fomentam a difusão de mundos imaginados e a 

superação do espaço-tempo433. Ao transportarem os seres humanos para lugares 

nunca antes imaginados, desenvolvem, por conseguinte, interfaces de realidade e 

ilusão interconectadas e com desdobramentos sobre a forma como experienciam a 

vida434. 

As novas redes globais de informação e comunicação435, desenvolvidas a 

partir dos fatores tecnológicos, influenciam fortemente a política, a economia e as 

relações sociais estabelecidas em nível local, regional e global436. O sistema televisivo 

 
433 Zygmunt Bauman contribui para a presente reflexão ao observar que “com o tempo de comunicação 
implodindo e encolhendo para a insignificância do instante, o espaço e os delimitadores de espaço 
deixam de importar, pelo menos para aqueles cujas ações podem se mover na velocidade da 
mensagem eletrônica. [...] A separação dos movimentos da informação em relação aos movimentos 
dos seus portadores e objetos permitiu por sua vez a diferenciação de suas velocidades; o movimento 
da informação ganhava velocidade num ritmo muito mais rápido que a viagem dos corpos ou a 
mudança da situação sobre a qual se informava. Afinal, o aparecimento da rede mundial de 
computadores pôs fim – no que diz respeito à informação – à própria noção de ‘viagem’ (e de ‘distância’ 
a ser percorrida), tornando a informação instantaneamente disponível em todo o planeta, tanto na teoria 
como na prática.” BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As consequências humanas. Tradução de 
Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 20. 
434 Alessandro Baricco considera que “[q]uesto ostinato sospetto che la percezione del mondo dettata 
dalle nuove tecnologie si perda tutta una parte della realtà, probabilmente la migliore: quella che pulsa 
sotto la superficie delle cose, là dove solo un cammino paziente, faticoso e raffinato può condurre. E’ 
un luogo per cui abbiamo coniato, in passato, una parola poi divenuta totemica: Profondità. Dava forma 
alla convinzione che le cose avessero, seppur nascosto in luoghi quasi inaccessibili, un senso. Indicava 
un luogo: come negare il fatto che le nostre nuove tecniche di lettura del mondo sembrano fatte apposta 
per rendere impossibile la discesa in quel luogo, e quasi obbligatorio un veloce movimento inesausto 
sulla superficie delle cose? Cosa sarà di un’umanità che non sa più scendere alle radici né risalire alle 
sorgenti? A cosa servirà la perizia con cui saltella tra i rami e naviga seguendo la velocità della corrente? 
Stiamo evaporando in un festivo nulla che sarà la nostra ultima recita?”. BARICCO, Alessandro. The 
Game. Torino: Einaudi, 2018. p. 18.  
435 Kevin Kelly observa que a “technology is stitching together all the minds of the living, wrapping the 
planet in a vibrating cloak of electronic nerves, entire continents of machines conversing with one 
another, the whole aggregation watching itself through a million cameras posted dailuiy.” KELLY, Kevin. 
What technology wants?. London: Penguin Books, 2011. p. 358. 
436 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução Roneide Venancio Majer. 8. ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 1999. p. 43. Roman Krznaric descreve que “onda de revolta política global entre 2009 e 
2012, desde o Occupy Wall Street e protestos estudantis em Madri até as demonstrações de massa 
em Túnis e Teerã, teriam sido impossíveis sem tecnologia digital e redes sociais. Os manifestantes 
estavam usando o Facebook para formar grupos, o Twitter para disseminar notícias e o Yfrog, o Flick 
e o YouTube para espalhar fotos e vídeos [...] A Primavera Árabe o movimento Occupy revelaram que 
a tecnologia digital pode ajudar a canalizar e espalhar emoções poderosas, como a empatia e a raiva. 
Mas as revoltas também mostraram que novas tecnologias não podem por si sós sustentar a energia 
emocional e a ação prática que os movimentos de massa requerem.” KRZNARIC, Roman. O poder da 
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global e as redes de computadores contribuem para a construção do arquétipo 

simbólico e ideológico impresso na cultura e nas representações transnacionais437. 

Há, por meio de tal movimento, impulsos contra os alicerces que até então 

sustentaram as modernas sociedades democráticas no sentido de afetar 

substancialmente as relações sociais, além de configurar-se como mais um dos 

fatores que questionam a validade e impulsionam movimentos de remodelagem às 

atuais estruturas e instituições políticas438. 

Ao passo que a Tecnologia tem a capacidade de produzir as mais diversas 

benesses aos seres vivos, também resulta em significativos riscos à vida no planeta 

e modificações nas práticas sociais, estruturas de comunicação e formas de vida439. 

Esses movimentos decorrem de riscos previsíveis e deliberados ou de consequências 

não intencionais e efeitos imprevisíveis440. Em um mundo tecnológico, a ausência de 

tecnologia, que é vivenciada por grande parte da população, afasta prerrogativas que 

poderiam fazer parte do cotidiano das comunidades, como os fatores voltados à 

saúde, comunicação e principalmente o exercício democrático.  

 
empatia: a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o Mundo. Tradução Maria Luiza X. de 
A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2015, obra eletrônica posição 2966. 
437 RIBEIRO, Gustavo Lins. A condição da transnacionalidade. Série Antropológica. Brasília: 
Departamento de Antropologia – Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, 1997. p. 10. 
438 JÁUREGUI, Gurutz. La democracia planetária. Oviedo: Ediciones Nobel, 2000. p.161. 
439 Peres Luño entende que “la revolución tecnológica ha redimensionado las relaciones de los seres 
humanos con la natureza, las relaciones de los seres humanos entre sí y y la relación del ser humano 
para consigo mismo. Estas mutaciones no han dejado de incidir en la esfera de los derechos humanos. 
Se ha producido, de este modo, un fenómeno bifronte: de una parte, las NT y las TIC han producido 
importantes desarrollos y mejoras en las condiciones vitales de la humanidad, contribuyendo a reforzar, 
en ocasiones, el disfrute y ejercicio de determinados derechos; pero como reverso a estos avances, 
determinados usos ou abusos tecnológicos han supuesto una grave amenaza para las libertades, lo 
que ha exigido la formulación de nuevos derechos o actualización y adecuación a los nuevos retos de 
los instrumentos de garantia de derechos ya existentes.” PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los 
derechos humanos en la sociedad tecnológica. Madrid: Editorial Universitas, 2012. p. 20.  
440 Nas palavras de Judy Wajcman, “new technologies, then, do not simply use time and displace 
existing activities. If we have learnt anything from the history and social studies of technology, it is that 
technological innovations generate unintended consequences and unanticipated (and often 
contradictory) effects. As sociomaterial configurations, they usher in a whole range of changes in social 
practices, communications structures, and corresponding forms of life. The same technologies can 
mean very different things to different groups of people, collectively producing new patterns of social 
interaction, new relationships, new identities. Rather than simply reading them as adding to time 
pressure and accelerating the pace of life, mobile modalities may be creating novel time practices and 
transforming the quality of communication.” WAJCMAN, Judy. Life in the fast lane? Towards a sociology 
of technology and time. The British Journal of Sociology, Londres, v. 59, 2008. Disponível em: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1468-4446.2007.00182.x. Acesso em: 12 jan. 2022. p. 
70. 
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Em adição aos fatores já mencionados, o processo evolutivo da Tecnologia 

evidenciou sua influência à dualidade sociocultural441, arquitetada a partir da 

acessibilidade a conteúdos e interações intersubjetivas desenvolvidas por meio de 

Tecnologias disruptivas. Da mesma maneira que resultou em efeitos positivos para 

algumas sociedades, como o acesso à informação e o progresso dos mais diversos 

segmentos, impactou negativamente em cenários que se mantiveram, ou tornaram-

se ainda mais fragilizados – especialmente em razão da utilização e descarte de 

Tecnologias não sustentáveis que resultam em mais poluição e degradação ao meio 

ambiente.   

Problemáticas advindas da Tecnologia, mais frequentemente a partir da 

Revolução Industrial442, resultaram em grandes transformações na sociedade e na 

natureza443, o que tornou necessária a conscientização da comunidade global quanto 

às suas responsabilidades pela resolução dos males que decorrem do uso das 

Tecnologias444. 

 
441 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução Carlos Irineu de Costa. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 159. 
442 Rifkin observa que “[…] nos está tocando pagar la factura de la entropía generada por las primeras 
revoluciones industriales. Doscientos años quemando carbón, petróleo y gas natural para propulsar un 
modo de vida industrializado han dado como resultado la liberación de cantidades ingentes de dióxido 
de carbono en la atmósfera terrestre. Esa energía gastada – la factura de la entropía – bloquea la salida 
de nuevo al especio del calor irradiado por el Sol e la Tierra y amenaza con provocar una variación 
catastrófica de la temperatura de la superficie del planeta, con consecuencias potencialmente 
devastadoras para el futuro de la vida.” RIFKIN, Jeremy. La Tecera Revolución Industrial. Cómo el 
poder lateral está transformando la energia, la economia y el mundo. Traducción Albino Santos 
Mosquera. Barcelona: Paidós, 2012. p. 43. 
443 Dentre as mudanças que ocorreram no meio ambiente, destaca-se a poluição atmosférica. Estudos 
indicam que no século XVIII, período que marcou o início da revolução industrial, a concentração de 
dióxido de carbono (CO2) na atmosfera era de 290 partes por milhão (ppm). No ano de 2003, novas 
análises demostraram um aumento para 336 ppm. CONTI, José Bueno. Considerações sobre as 
mudanças climáticas globais. Revista do Departamento de Geografia da USP, São Paulo, v. 16, p. 
70-75, 2005. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rdg/article/view/47286/51022. Acesso em: 14 
nov. 2021. p. 71. 
444 Freitas e Gomez afirmam que “essa mudança significou o aumento e o fortalecimento da oposição 
pública aos riscos de origem tecnológica que vinha desde a década de 1960, quando se intensificou a 
luta contra as usinas nucleares. Novos atores, como organizações ambientalistas, associações de 
moradores, grupos de interesse, organizações não governamentais e partidos políticos, além daqueles 
que comumente participavam das discussões e conflitos em torno dos riscos industriais – sindicatos, 
órgãos do governo e empresários –, passaram a se fazer presentes e exigir sua participação nos 
debates e processos decisórios acerca de riscos tecnológicos, demandando maior proteção e tornando 
cada vez mais politizadas essas atividades.” FREITAS, Carlos Machado de; GOMEZ, Carlos Minayo. 
Análise de riscos tecnológicos na perspectiva das ciências sociais. Revista História, Ciências, Saúde 
– Manguinbos, Rio de Janeiro, v. 3, nov. 1996/fev. 1997. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/hcsm/a/t9YRgDSmJwQs7rgNPWkXXPB/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 22 
jan. 2022. p. 489. 
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Os riscos provenientes do setor tecnológico podem ser observados em 

áreas emergentes e que não estão totalmente mapeadas, como é o caso dos 

desdobramentos resultantes da manipulação dos elementos básicos da matéria, 

biotecnologia, biologia sintética, robótica, nanorrobótica, biorrobótica, bem como em 

situações nas quais as invenções acumulam mais informações que átomos445. Cabível 

também mencionar os conflitos formulados no âmbito da rede mundial de 

computadores, presentes em demandas levadas aos Tribunais nacionais e 

Internacionais, como o Acórdão Lindqvist, Acórdão Scarlet, Acórdão Google, Acórdão 

Digital rights Ireland e Acórdão Schrems, no âmbito do Tribunal de Justiça da União 

Europeia446. 

A ocorrência de desastres ligados à Tecnologia, como Flixborough, na 

Inglaterra (1974), Seveso, na Itália (1976), Bhopal, na Índia (1984), ou ainda o 

acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia (1986), os quais resultaram da 

manipulação dos fatores tecnológicos, tornaram necessária a intervenção de novos 

atores para o monitoramento e regulação dessa temática. Diante desse cenário, 

organizações ambientalistas, organizações não governamentais, sindicatos e órgãos 

de governos passaram a se fazer presentes e exigir a sua ingerência em debates e 

processos decisórios voltados aos riscos tecnológicos447, sobretudo à proteção dos 

seres humanos e do meio ambiente448 sob a perspectiva da Sustentabilidade.  

 
445 KELLY, Kevin. What technology wants?. London: Penguin Books, 2011. p. 275. Para Maria Dias, 
Osvaldo Melo e Moacyr Silva, os riscos da atualidade “estão diretamente relacionados com o fenômeno 
da globalização e com a insegurança derivada dos desenvolvimentos técnico-científicos. São infligidos 
ou potenciados por decisões humanas não intencionais, são transfronteiriços, ubiquitários, 
transgeracionais, imprevisíveis, indetectáveis, invisíveis, inseguráveis, incalculáveis, dinâmicos, 
complexos, têm uma dimensão social, desenvolvendo-se e transformando-se técnico-socialmente 
muito rápido, e escapam ao controle [...].” DIAS, Maria da Graça dos Santos; MELO, Osvaldo Ferreira 
de; SILVA, Moacyr Motta da. Política Jurídica e Pós-Modernidade. Florianópolis, 2009, p. 26. 
446 Para melhor compreensão dos Acórdãos, ver SILVEIRA, Alessandra; MARQUES, João. Do direito a 
estar só ao direito ao esquecimento - considerações sobre a proteção de dados pessoais 
informatizados no direito da União Europeia: sentido, evolução e reforma legislativa. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Campo Grande, v. 61, n. 3, p. 91-118, 
2016. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/direito/article/download/48085/29828. Acesso em: 22 jul. 
2021. p. 98-106. 
447 FREITAS, Carlos Machado de; GOMEZ, Carlos Minayo. Análise de riscos tecnológicos na 
perspectiva das ciências sociais. Revista História, Ciências, Saúde – Manguinbos, Rio de Janeiro, 
v. 3, nov. 1996/fev. 1997. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/hcsm/a/t9YRgDSmJwQs7rgNPWkXXPB/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 22 
jan. 2022. p. 489. 
448 José Eli da Veiga adverte que “o avanço tecnológico não parece dar conta dos dois outros fatores 
que mais contribuem para o impacto ambiental das atividades humanas: o tamanho da população e 
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As Tecnologias que tornaram o mundo conectado em rede e criaram o Ser 

tecnológico só existem por meio dos fatores energéticos. Logo, o novo espaço global, 

com suas interações sociais, culturais, econômicas e políticas necessita da energia 

para existir. Tal constatação conduz à compreensão de que a energia, cuja demanda 

fora impulsionada pela emergência das novas Tecnologias, é pressuposto 

fundamental para a consecução da vida humana, ao menos nos moldes adotados na 

atualidade. 

Nesse rumo, importa ainda a menção às Tecnologias de fronteira, também 

conhecidas como disruptivas, a cada dia mais inseridas no cotidiano da sociedade 

global e tendo como insumo fundamental os elementos energéticos. As Tecnologias 

de fronteira têm como principal característica o fato de serem inovativas e utilizarem 

a digitalização e a conectividade para o seu desenvolvimento e operacionalização. A 

enormidade de aplicações e decorrências de tais Tecnologias podem impactar 

fortemente a economia e as sociedades, bem como no desenvolvimento de outras 

Tecnologias. O quadro abaixo elenca onze dessas Tecnologias, que são: Inteligência 

Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), Big data, Blockchain, 5G, Impressão 3D, 

Robótica, Drones, Edição de Genoma, Nanotecnologia, Solar fotovoltaica.449  

 

Quadro 2 – Modelos de Tecnologias de fronteira 

Tecnologia Descrição 

 
seu nível de afluência. A inovação que gera o deslocamento também é incapaz de reduzir a pressão 
absoluta sobre os recursos naturais sempre que seus efeitos se chocam com esses dois aumentos: o 
populacional e de seus níveis de consumo.” VEIGA, José Eli da. A desgovernança mundial da 
sustentabilidade. São Paulo: Editora 34, 2013. p. 97. 
449 UNCTAD. Technology and Innovation Report 2021: Catching technological waves Innovation with 
equity. Geneva: United Nations, 2021. 170 p. ISBN: 978-92-1-113012-6. Disponível em: 
https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf. Acesso em: 25 dez. 2021. p. 17. 
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Inteligência 
Artificial (IA) 

A IA é definida como a capacidade de uma máquina de se 
envolver em atividades cognitivas normalmente realizadas 
pelo cérebro humano. A implementação de IA pode ser 
percebida em tarefas como recomendar o que comprar e o 
que seguir nas plataformas digitais, em assistentes virtuais 
em smartphones, na identificação da existência de spam e 
detecção de fraude de cartão de crédito. As novas 
implementações de IA são baseadas em machine learning 
e no aproveitamento de big data. 

Internet das Coisas 
(IoT) 

Internet das Coisas refere-se a uma miríade de dispositivos 
físicos habilitados para Internet que coletam e 
compartilham dados, com um vasto número de aplicações 
potenciais. Os campos típicos incluem wearable devices, 
que se referem aos dispositivos eletrônicos projetados para 
serem usados no corpo do usuário, joias, acessórios, 
dispositivos médicos, as casas inteligentes, saúde, cidades 
e automação industrial. 

Big data 

Big data corresponde aos conjuntos de dados, cujo 
tamanho ou tipo estão além da capacidade das estruturas 
de banco de dados tradicionais, no que se refere aos 
processos de capturar, gerenciar e processar. Os 
computadores podem, assim, acessar dados que 
tradicionalmente eram inacessíveis ou mesmo inutilizáveis. 

Blockchain 

Blockchain refere-se a uma série imutável de time-stamped 
de registros de dados supervisionados por um cluster de 
computadores não pertencentes a nenhuma entidade. 
Blockchain serve como a Tecnologia base para 
criptomoedas, permitindo transações peer-to-peer que são 
abertas, seguras e rápidas. 

5G 

As redes 5G são a próxima geração de conectividade de 
internet móvel e oferecem velocidades de download de 
cerca de 1-10 Gbps (4G é em torno de 100 Mbps), além de 
conexões mais confiáveis em smartphones e outros 
dispositivos. 

Impressão 3D 
A impressão 3D produz objetos tridimensionais com base 
em um arquivo, podendo criar objetos complexos usando 
menos material do que a fabricação tradicional. 

Robótica 

Robôs são máquinas programáveis que podem realizar 
ações e interagir com o ambiente por meio de sensores e 
actuators de forma autônoma ou semiautônoma. Eles 
podem assumir muitas formas: robôs de resposta a 
desastres, robôs de consumo, robôs industriais, robôs 
militares/de segurança e veículos autônomos. 
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Drones 

Um drone, também conhecido como Veículo Aéreo Não 
Tripulado (VANT) ou sistema de Aeronaves Não Tripuladas 
(UAS), é um robô que pode ser controlado remotamente ou 
voar de forma autônoma usando software com sensores e 
GPS. Os drones têm sido frequentemente usados para fins 
militares, mas também em usos civis, como em videografia, 
agricultura e nos serviços de entrega. 

Edição de Genoma 

A edição de genes, também conhecida como edição de 
genoma, é uma ferramenta de engenharia genética para 
inserir, excluir ou modificar o genoma em organismos. As 
aplicações potenciais incluem culturas tolerantes à seca ou 
novos antibióticos. 

Nanotecnologia 

A nanotecnologia é um campo da ciência e Tecnologia 
aplicada que lida com a fabricação de objetos em escalas 
menores que 1 micrômetro. A nanotecnologia é usada para 
produzir uma ampla gama de produtos úteis, como os 
farmacêuticos, polímeros comerciais e revestimentos 
protetores. Também pode ser usado para projetar o layout 
de chips de computador. 

Solar fotovoltaica 

A Tecnologia solar fotovoltaica (Solar PV) transforma a luz 
solar em eletricidade de corrente contínua usando 
semicondutores dentro das células fotovoltaicas. Além de 
ser uma Tecnologia de energia renovável, a energia solar 
fotovoltaica pode ser usada em sistemas de energia fora da 
rede, potencialmente reduzindo os custos de eletricidade e 
aumentando o acesso. 

Fonte: Quadro adaptado pelo autor da tese com dados extraídos de publicação da UNCTAD (2021).450 
 

 As Tecnologias supramencionadas apresentam capacidades para 

aumentar a produtividade e melhorar os meios de subsistência. Ao combinar 

inteligência artificial com a robótica, tem-se a possibilidade de transformar a produção 

e os negócios. A impressão 3D possibilita produção de baixo volume e prototipagem 

iterativa de forma mais rápida e barata. Desse modo, percebe-se que tais Tecnologias 

possibilitam às empresas, em especial nos países em desenvolvimento, 

ultrapassarem Paradigmas de estagnação ou lento desenvolvimento inovativo, para 

patamares mais tecnológicos. A título de exemplo, na Nigéria, a Internet das Coisas 

 
450 UNCTAD. Technology and Innovation Report 2021: Catching technological waves Innovation with 
equity. Geneva: United Nations, 2021. 170 p. ISBN: 978-92-1-113012-6. Disponível em: 
https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf. Acesso em: 15 abr. 2022. p. 17. 
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(IoT) tem sido utilizada para gerar conselhos sobre técnicas agrícolas, já na Colômbia, 

as impressoras 3D estão sendo utilizadas para a produção de itens de moda, como 

bonés, pulseiras e vestidos.451 

 As recentes transformações da Tecnologia e, por conseguinte, dos processos 

laborativos, podem comprometer as fontes tradicionais de significado, como o 

trabalho, comunidade, família e identidade em decorrência da robotização da 

humanidade452. Por outro lado, tais Tecnologias têm a capacidade de criar novos 

espaços de convivência e fomentar o senso de pertencimento e de responsabilidade 

sobre a casa comum, algo que se não for devidamente reconhecido, poderá resultar 

em mais danos ao meio ambiente e à limitação, ou até mesmo impossibilidade, de 

vida às gerações futuras. 

 

 

 
451 UNCTAD. Technology and Innovation Report 2021: Catching technological waves Innovation with 
equity. Geneva: United Nations, 2021. 170 p. ISBN: 978-92-1-113012-6. Disponível em: 
https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf. Acesso em: 15 abr. 2022. p. 17. 
452 SCHAWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2016. p. 118. Nas palavras 
de Alessandro Baricco, “per non parlare dell’incubo della superficialità, quello è micidiale. Questo 
ostinato sospetto che la percezione del mondo dettata dalle nuove tecnologie si perda tutta una parte 
della realtà, probabilmente la migliore: quella che pulsa sotto la superficie delle cose, là dove solo un 
cammino paziente, faticoso e raffinato può condurre. E’ un luogo per cui abbiamo coniato, in passato, 
una parola poi divenuta totemica: Profondità. Dava forma alla convinzione che le cose avessero, seppur 
nascosto in luoghi quasi inaccessibili, un senso. Indicava un luogo: come negare il fatto che le nostre 
nuove tecniche di lettura del mondo sembrano fatte apposta per rendere impossibile la discesa in quel 
luogo, e quasi obbligatorio un veloce movimento inesausto sulla superficie delle cose? Cosa sarà di 
un’umanità che non sa più scendere alle radici né risalire alle sorgenti? A cosa servirà la perizia con cui 
saltella tra i rami e naviga seguendo la velocità della corrente? Stiamo evaporando in un festivo nulla 
che sarà la nostra ultima recita?” BARICCO, Alessandro. The Game. Torino: Einaudi, 2018. p. 18.  
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PARTE II 
DESENVOLVIMENTO DA MATRIZ ENERGÉTICA SUSTENTÁVEL 

 

A segunda parte do presente estudo, composta por três capítulos, estará 

voltada à analise dos fatores que envolvem a geração, armazenamento, distribuição 

e utilização da energia, evidenciando, dentre outros fatores, os danos que podem 

resultar do ciclo energético aos seres humanos e também ao meio ambiente. Para 

além do panorama global, serão analisados os cenários energéticos do Brasil e da 

Itália. Na sequência, serão apontadas algumas das problemáticas que residem na 

atual Matriz energética global, sobretudo ao que se refere às mudanças climáticas e 

à Segurança energética.  

Por fim, a segunda parte deste estudo voltar-se-á aos elementos 

constituintes de uma nova Matriz energética global, demonstrando a possibilidade de 

os sistemas normativos relativos à Sustentabilidade contribuírem ao processo de 

construção da nova Matriz energética global, possibilitando assim a ampliação do 

apanhado jurídico-normativo voltado à temática. Nesse sentido, o conjunto normativo 

voltado à Sustentabilidade demonstra condições de preencher lacunas deixadas pela 

carência de sistemas regulatórios específicos do setor energético, especialmente no 

que se refere ao processo de transição energética.  
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CAPÍTULO 4: MECANISMOS PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA E AS 
MATRIZES ENERGÉTICAS BRASILEIRA E ITALIANA 
 

O estudo da Matriz energética é essencial para que se possa conhecer o 

seu funcionamento e as problemáticas que derivam dos processos de geração, 

armazenamento e utilização da energia sobre as esferas ambientais, sociais e 

econômicas da Sustentabilidade. Nesse cenário, formulam-se discussões voltadas às 

temáticas como o uso da terra, quando se trata da biomassa, emissões de gases de 

efeito estufa, no caso das Fontes de energia fósseis e hidrelétricas, dentre outras. 

O capítulo quatro direcionará atenção aos sistemas de geração de energia 

e as principais fontes energéticas utilizadas na contemporaneidade, as quais 

mostram-se maioritariamente advindas dos recursos fósseis e resultam em sérios 

danos ao meio ambiente e à população que vive em regiões afetadas pela geração 

de energia. 

 

4.1 Energia e os sistemas de geração  

A compreensão do significado do vocábulo energia remonta reflexões 

filosóficas, assim como evoluções científicas por meio das quais grandes pensadores 

forneceram os elementos para a compreensão do atual conceito de energia. Nesse 

sentido, em apertada síntese histórica, observa-se que Isaac Newton (1642-1727), 

através da formulação das leis do movimento, demonstrou o que seriam a energia 

potencial e cinética. Fahrenheit (1686-1736) e Celsius (1701-1744) foram os 

responsáveis por estabelecer as escalas de temperatura, as quais contribuem para a 

medição do conteúdo de calor. Thompson (1753-1814), enquanto fabricava canhões, 

desenvolveu o conceito referente à transformação do trabalho mecânico em calor.453  

Em 1807, o vocábulo energia foi adotado por Thomas Young (1773-1829), 

o qual, por meio da palavra grega energeia, que era compreendida como trabalho ou 

 
453 GOLDEMBERG, José; LUCON, Oswaldo. Energy, Environment and Development. 2. ed. Londres: 
Earthscan, 2010. p. 4. 



154 
 

 

atividade, escolheu o termo para unificar os aspectos observados sobre calor e 

trabalho. Mais tarde, James Joule (1818-1889) determinou a equivalência de energia 

entre calor, trabalho e energia elétrica. Ainda, a contribuição de Max Planck (1858-

1947) foi no sentido de esclarecer as características energéticas da luz. E, em 1905, 

Albert Einstein (1879-1955) publicou a Teoria da Relatividade, onde todas as formas 

de energia foram unificadas, assim como estabelecida a sua equivalência em 

massa.454 

A energia é o resultado de processos de conversão, transformação e 

redistribuição de elementos que partem de uma forma para outra455. Compreendida 

como um dos principais constituintes da sociedade moderna configura-se como um 

insumo, ou mesmo um mecanismo de transição necessário para que se obtenha um 

resultado final, o qual pode ser material, como um produto, ou mesmo imaterial, como 

é o caso do conforto térmico. A energia pode ser cinética, que resulta da força das 

ondas e dos ventos; gravitacional, que pode ser gerada por meio das cachoeiras; 

elétrica, enquanto resultado de turbinas e baterias; química, que é obtida através das 

reações exotérmicas, como a combustão de diesel e gasolina; térmica, como a queima 

de carvão ou madeira; radiante, que corresponde a elementos como a luz solar; e 

nuclear, que resulta da fissão de átomos de urânio ou da fusão de núcleos de 

hidrogênio456.  

O uso da energia foi a pedra angular indispensável para o advento da 

revolução industrial457. Na altura, a disponibilidade dos recursos energéticos não 

demonstrava sinais de finitude e impulsionaram modelos de crescimento e 

desenvolvimento econômicos, os quais passaram a fomentar o consumo de produtos 

com baixo custo de produção e elevado lucro ao setor industrial, o que, inegavelmente, 

intensificou a utilização de recursos energéticos mais baratos, mas com graves 

 
454 GOLDEMBERG, José; LUCON, Oswaldo. Energy, Environment and Development. 2. ed. Londres: 
Earthscan, 2010. p. 4. 
455 HINRICHS, Roger A; KLEINBACH, Merlin; REIS, Lineu Belico dos. Energia e meio ambiente. 
Tradução Lineu Belico dos Reis, Flávio Maron Vichi, Leonardo Freire de Mello. São Paulo: Cengage 
Learning, 2014. p. 1-2. 
456 GOLDEMBERG, José; LUCON, Oswaldo. Energy, Environment and Development. 2. ed. Londres: 
Earthscan, 2010. p. 4. 
457 FEITOSA, Vitor. A Revolução Necessária. In: ESTADO DE MINAS. Caderno Pensar Brasil: Dossiê 
Ecologia. 14 nov. 2009. p. 14. 
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impactos ambientais. 

A energia é considerada pela comunidade internacional como uma strategic 

commodity, pois incertezas relacionadas ao seu fornecimento podem impactar o 

funcionamento econômico458. Além disso, é compreendida como um requisito básico 

de cidadania e mecanismo para a consecução e exercício de direitos, como é o caso 

dos Direitos Humanos. Nesse sentido, a energia constituiu-se como um mecanismo 

indispensável para que se possa ter acesso à saúde, educação, segurança, 

alimentação com qualidade, aquecimento, deslocamento, dentre outros fatores.  

No que tange à Matriz energética, é compreendida como o conjunto de 

processos relativos à extração ou produção, armazenamento e utilização da energia, 

por meio dos quais se torna possível a sua utilização pelos setores industrial, 

residencial, agropecuário, dentre outros. Nesse contexto, Matriz energética é um 

vocábulo que engloba todos os tipos de Fontes de energia existentes, seja em âmbito 

nacional, regional ou internacional459, que podem ser transformadas, distribuídas e 

consumidas, para além dos fatores que envolvem a oferta e a demanda, quantidade 

e qualidade dos recursos utilizados460. 

A terminologia Fonte de energia refere-se a toda substância, como o 

petróleo, carvão, urânio e biomassa, com a capacidade de produção de energia por 

meio de processos de transformação, como ocorre com a combustão e a fissão 

nuclear. Além dessas categorias, a denominação Fonte de energia também é atribuída 

às formas de energia, como a energia solar e a energia gravitacional, as quais podem 

estar associadas ou não ao movimento de corpos, que é denominada como energia 

cinética, aos fluidos, que resulta da energia das ondas e da energia hidráulica, bem 

como aos gases (ar), que movimentam os geradores de energia eólica. Outrossim, as 

 
458 KARIM, Md Ershadul; MUNIR, Abu Bakar; KARIM, Mohammad Ataul; MUHAMMAD-SUKKI, Firdaus; 
ABU-BAKAR, Siti Hawa; SELLAMI, Nazmi; BANI, Nurul Aini; HASSAN, Mohamad Zaki. Energy 
Revolution for Our Common Future: An Evaluation of the Emerging International Renewable Energy 
Law. In: Energies, v. 1, n. 1769, 2018. Disponível em: https://www.mdpi.com/1996-1073/11/7/1769. 
Acesso em: 4 de jan. 2022. p. 2. 
459 MOREIRA, José Roberto Simões; GRIMONI, José Aquiles Baesso; ROCHA, Marcelo Da Silva. 
Energia e panorama energético. In: MOREIRA, José Roberto Simões (org.). Energias renováveis, 
geração distribuída e eficiência energética. Rio de Janeiro: LCT, 2019. (paginação irregular). 
460 GOLDEMBERG, José. Energia e Desenvolvimento Sustentável. Col. Sustentabilidade, v. 4. São 
Paulo: Ed. Edgar Blucher, 2010. p. 25. 
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formas de energia também estão associadas à temperatura das substâncias, quando 

derivam de fontes como a geotérmica.461  

O processo de geração de energia ocorre por meio da transformação da 

energia bruta em energia disponível, ou também denominada de energia útil. A cadeia 

energética inicia-se por meio da energia primária, que é convertida em energia 

secundária, da qual resulta a energia final e útil ao consumidor462. Esse processo de 

geração e conversão é aplicado sobre os seguintes modelos: energia mecânica, que 

se divide em energia cinética e energia potencial, energia luminosa, também 

compreendida como radiante, energia química, nuclear, térmica e elétrica463. 

As Fontes de energia primárias, igualmente identificadas como 

fundamentais, são aquelas que se originam dos processos naturais, ou seja, que 

estão disponíveis na natureza, como é o caso da energia gravitacional, dos ventos, 

sol e água464, assim como as Fontes de energia fósseis, como o petróleo, gás natural, 

carvão mineral e vegetal, além do Urânio (U238)465.  

A energia primária, após a sua extração, é submetida ao processo de 

transformação466, o qual ocorre em locais como plantas de beneficiamento de 

petróleo, plantas de transformação de carvão mineral e vegetal, plantas de geração 

de energia termelétrica, plantas de transformação e beneficiamento de combustível 

nuclear, plantas de energia hidrelétrica, dentre outras467. 

 
461 SILVA, Ennio Peres da. Fontes renováveis de energia: produção de energia para um 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2014. p. 19. 
462 Martin, Jean-Marie. A economia mundial da energia. São Paulo: Editora UNESP, 1992. p. 135. 
463 HINRICHS, Roger A; KLEINBACH, Merlin; REIS, Lineu Belico dos. Energia e meio ambiente. 
Tradução Lineu Belico dos Reis, Flávio Maron Vichi, Leonardo Freire de Mello. São Paulo: Cengage 
Learning, 2014. p. 51. 
464 REIS, Lineu Belico. Matrizes Energéticas: conceitos e usos em gestão e planejamento. São Paulo: 
Ed Manole, 2011. p. 2. 
465 MOREIRA, José Roberto Simões; GRIMONI, José Aquiles Baesso; ROCHA, Marcelo Da Silva. 
Energia e panorama energético. In: MOREIRA, José Roberto Simões (org.). Energias renováveis, 
geração distribuída e eficiência energética. Rio de Janeiro: LCT, 2019. (paginação irregular). 
466 Conforme Lineu Reis, “deve-se ressaltar também a existência de produtos resultantes dos centros 
de transformação que não têm utilização energética. Exemplos típicos são os produtos não energéticos 
do petróleo, os quais são derivados de petróleo e, mesmo tendo significativo conteúdo energético, são 
utilizados para outros fins (graxas, lubrificantes, parafinas, asfaltos, solventes etc.).” REIS, Lineu Belico. 
Matrizes Energéticas: conceitos e usos em gestão e planejamento. São Paulo: Ed Manole, 2011. p. 4. 
467 MOREIRA, José Roberto Simões; GRIMONI, José Aquiles Baesso; ROCHA, Marcelo Da Silva. 
Energia e panorama energético. In: MOREIRA, José Roberto Simões (org.). Energias renováveis, 
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Após a conversão da energia primária surgem as fontes energéticas 

secundárias, que também são chamadas de derivadas. As fontes secundárias surgem 

após as fontes primárias/fundamentais terem sido transformadas ou apresentarem 

mudanças na sua fórmula por intermédio da ação humana468. Nesse estágio da cadeia 

energética encontram-se o óleo diesel, gasolina, gás hidrogênio, gás proveniente de 

carvão mineral e urânio enriquecido, que são pastilhas de combustível de reatores 

nucleares, além de outras fontes469. 

Da energia secundária decorre a energia final, a qual é distribuída por meio 

de sistemas integrados, nacionais ou internacionais, através dos quais a energia 

torna-se útil ao consumidor final e pode ser utilizada para os mais variados propósitos, 

como aquecimento, luminosidade, transporte, produção de alimentos e funcionamento 

de equipamentos eletrônicos470. Em suma, as fontes energéticas são comumente 

classificadas em fontes primárias (fundamentais) e secundárias (derivadas), assim 

como renováveis e não renováveis, conforme indica o quadro abaixo. 

 
geração distribuída e eficiência energética. Rio de Janeiro: LCT, 2019. (paginação irregular). 
468 GANEM, Roseli Senna et al. GANEM, Roseli Senna (org.). Políticas setoriais e meio ambiente.  
Série temas de interesse do Legislativo. n. 28. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015. 
374 p. ISBN 978-85-402-0262-7. Disponível em: 
https://play.google.com/books/reader?id=XRfhDwAAQBAJ&pg=GBS.PA134&hl=pt. Acesso em: 2 mar. 
2022. p. 133-134. 
469 MOREIRA, José Roberto Simões; GRIMONI, José Aquiles Baesso; ROCHA, Marcelo Da Silva. 
Energia e panorama energético. In: MOREIRA, José Roberto Simões (org.). Energias ,, geração 
distribuída e eficiência energética. Rio de Janeiro: LCT, 2019. (paginação irregular). 
470 MOREIRA, José Roberto Simões; GRIMONI, José Aquiles Baesso; ROCHA, Marcelo Da Silva. 
Energia e panorama energético. In: MOREIRA, José Roberto Simões (org.). Energias renováveis, 
geração distribuída e eficiência energética. Rio de Janeiro: LCT, 2019. (paginação irregular). 



158 
 

 

Quadro 3 – Fontes primárias (fundamentais) e secundárias (derivadas) de energia renovável e não 
renovável 

 
Fonte: Quadro produzido por Ennio Peres da Silva (2014).471 

 

É sobre a geração, conservação, distribuição e utilização da energia, 

sobretudo aquelas que derivam das Fontes de energia fósseis, que recaem as 

preocupações da comunidade internacional no que tange às mudanças climáticas e 

ao fomento das energias renováveis. Compreendem-se por fontes renováveis aquelas 

que não se esgotam, ou seja, que apresentam a capacidade de manter o ciclo natural 

de produção de forma contínua, como é o caso da energia das marés. Já as Fontes 

de energia não renováveis são aquelas que se esgotam ao longo do tempo.  

As Fontes de energia que mais serviram à humanidade, ao longo da 

história, foram os combustíveis fósseis, como o petróleo, gás natural e carvão. Além 

dessas fontes energéticas, foram de suma importância as hidrelétricas, energia 

proveniente da biomassa, especialmente lenha, carvão vegetal e bagaço de cana, 

energias solar, eólica, nuclear, maremotriz, geotérmica, assim como o hidrogênio 

líquido472. 

a) Combustíveis fósseis: os seres humanos, que por longo período 

 
471 SILVA, Ennio Peres da. Fontes renováveis de energia: produção de energia para um 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2014. p. 20. 
472 MURTA, Aurélio Lamare Soares. Energia: o vício da civilização: crise energética e alternativas 
sustentáveis. Rio de Janeiro: Garamond, 2011. p. 31-51.  
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supriram as suas necessidades de energia valendo-se da força física, tração animal e 

da biomassa, vivenciaram a transformação dos fatores energéticos com o advento da 

Primeira Revolução Industrial, conforme já mencionado, a partir da qual se intensificou 

a utilização de energias advindas de materiais fósseis473.  

Estima-se que as reservas de combustíveis fósseis474 levem mais de 65 

milhões de anos para a sua formação, a qual resulta de um lento processo de 

decomposição de animais e plantas475. Dentre os tipos de combustíveis fósseis, os 

principais são o petróleo, gás-natural e carvão.  

O petróleo é a Fonte de energia mais utilizada na atualidade e está presente 

na vida dos seres humanos há muito tempo, pois relatos bíblicos apontam a sua 

utilização na antiga Babilônia, quando tijolos eram assentados com asfalto e o betume 

servia para a calefação de embarcações. Em meados do século XIX intensificou-se a 

sua exploração comercial, especialmente nos Estados Unidos da América, quando 

 
473 FAPESP. Um futuro com energia sustentável: iluminando o caminho. Tradução Maria Cristina 
Vidal Borba e Neide Ferreira Gaspar. São Paulo: FAPESP. Amsterdam: InterAcademy Council. Rio de 
Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 2010. Disponível em: 
https://fapesp.br/publicacoes/energia.pdf. Acesso em: 22 nov. 2021. p. 137. 
474 A terminologia reservas, no âmbito dos combustíveis fósseis, implica nas categorias comprovadas, 
indicadas e inferidas. “As [reservas] comprovadas são aquelas passíveis de produção em reservatórios 
conhecidos, sob condições econômicas e tecnológicas existentes. Reservas indicadas são quantidades 
recuperáveis de jazidas conhecidas por meio do melhoramento das técnicas de recuperação. E as 
inferidas são os depósitos esperados em jazidas identificadas, porém ainda não quantificadas.” 
HINRICHS, Roger A; KLEINBACH, Merlin; REIS, Lineu Belico dos. Energia e meio ambiente. 
Tradução Lineu Belico dos Reis, Flávio Maron Vichi, Leonardo Freire de Mello. São Paulo: Cengage 
Learning, 2014. p. 256. 
475 “Há cerca de 300 milhões de anos, troncos, raízes, galhos e folhas de árvores que cresceram e 
morreram em regiões pantanosas, depositaram-se no fundo lodoso e ficaram encobertas. O tempo e a 
pressão das camadas de terra que foram se acumulando sobre esses resíduos fossilizaram-nos e os 
transformaram em materiais homogêneos – a turfa e o carvão. Durante as eras de aquecimento global 
– que se supõe terem ocorrido há 150 e há 90 milhões de anos – certas microalgas, principalmente das 
famílias das Botrycoccus e das diatomáceas, ricas em lipídeos, além de bactérias e remanescentes de 
plantas que viveram e morreram sobre superfícies aquáticas, submergiam e se incorporavam aos leitos 
de mares e lagos, decompondo-se e gerando os componentes básicos do petróleo. E as folhas e outros 
resíduos de plantas terrestres iam sendo carreados para o fundo do mar pelos rios ou pela erosão, 
criando, sob elevadas pressões e temperaturas, condições para a formação de gás.” CARVALHO, 
Joaquim Francisco de. Combustíveis fósseis e insustentabilidade. Energia, Ambiente e Sociedade. 
Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v60n3/a11v60n3.pdf. Acesso em 22 nov. 2021. p. 
30. Paula Johanson observa que “the first fuels that people used were biofuels – fuels derived from 
biological sources, as opposed to fóssil fuels from geological sources. Usually, the sources of biofuels 
were plants, but there were animal sources as well. For thousands of yeard, people used wood as the 
primary biofuel. In places where there were few trees, people burned dried dung and bones instead, or 
twisted dried grasses into coils that would burn like sticks. People used vegetable oil in lamps. In the far 
north, people used animal fat as fuel for cooking”. JOHANSON, Paula. Biofuels: sustainable energy in 
the 21st century. New York: The Rosen Publishing Group, 2010, p. 5. 
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foram descobertos poços com apenas 21 metros de profundidade476. A abundância do 

petróleo ainda era percebida em 1960, quando os exploradores perfuravam poços que 

jorravam devido a sua própria pressão477. Uma década mais tarde, em 1970, foram 

constatados os efeitos negativos deixados pela queima do petróleo na atmosfera e a 

sua extração tornou-se cada vez mais difícil, assim como a sua disponibilidade mais 

escassa478.  

O gás natural é formado pelas mesmas condições e apresenta 

componentes muito semelhantes aos do petróleo. Essa Fonte de energia, que muitas 

vezes é extraída dos combustíveis derivados do petróleo sob pressão, tem a 

vantagem de ser facilmente transportada através de gasodutos e redes subterrâneas 

de distribuição. Além da geração de calor pela queima do gás natural, também é 

possível utilizá-lo como matéria-prima para a fabricação de plásticos, fertilizantes 

nitrogenados, assim como produtos farmacêuticos479.  

Considerado como um dos marcos da Revolução Industrial, em razão da 

sua utilização para a movimentação das máquinas, o carvão foi um dos primeiros 

combustíveis a serem queimados para a geração de calor480. Além da queima 

convencional, o carvão também pode servir para a produção de gás natural, o que 

 
476 THOMAS, José Eduardo. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. São Paulo: Interciência, 
2009. p. 1. 
477 WALISIEWICZ, Marek. Energia alternativa: solar, eólica, hidroelétrica e de biocombustíveis. 
Tradução Elvira Serapico. São Paulo: Publifolha, 2008, p.34.  
478 Esse cenário é analisado por Elkind, o qual afirma que “past oil and gas development has depleted 
the relatively easy-to-access petroleum reserves; because of that, future oil and gas development will 
involve deposits that generally are scarcer, with fewer super-giant fields being discovered; farther from 
existing demand centers; deeper and harder to extract, often involving deepwater locations, high 
pressure, or high sulfur content; located in poorer countries, with risks of political instability and poor 
governance; concentrated in areas where governments restrict access, whether as a matter of cartel 
membership, as in OPEC countries, or in response to other policy priorities, such as environmental 
concerns; costlier to develop.” ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call for a Broader Agenda. In: 
PASCUAL, Carlos; ELKIND, Jonathan (org.). Energy security: economics, politics, strategies, and 
implications. Harrisonburg: The Brookings Institution. 2010. p. 123. 
479 CARVALHO, Joaquim Francisco de. Combustíveis fósseis e insustentabilidade. Energia, 
Ambiente e Sociedade. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v60n3/a11v60n3.pdf. 
Acesso em 22 nov. 2021. p. 31-32. 
480 Estima-se que o carvão seja uma das Fontes de energia mais antigas a serem utilizadas pela 
humanidade para o preparo de alimentos e aquecimento. Estudos indicam que carvão já era utilizado 
para essa finalidade pelos astecas durante o início do século II, assim como na China em 2000 aC. No 
decorrer do período medieval, o carvão era denominado pelos Europeus como “a pedra negra” e a sua 
utilização em ambientes fechados foi substituída pela madeira, por gerar muita fumaça e fuligem. 
SPATARU, Catalina. Whole Energy System Dynamics: Theory, Modelling and Policy; Taylor & Francis: 
New York, 2017. p. 16. 
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requer modificações químicas, assim como para a obtenção de óleo altamente 

inflamável481. O carvão é classificado como energia não renovável e apresenta alto 

índice de poluição ambiental, especialmente por resultar na produção de dióxido de 

carbono, óxido de nitrogênio, cinzas e óxido de enxofre. Os três países com as 

maiores reservas são os Estados Unidos da América, Rússia e China. 

b) Hidrelétricas: a geração de energia por meio da água remonta pelo 

menos três mil anos de história, quando os engenhos de água eram utilizados como 

alternativa à força muscular para a moagem de grãos, para facilitar o acesso à água 

destinada ao consumo humano e animal, além da irrigação. O aprimoramento dos 

mecanismos utilizados para o aproveitamento hidráulico dos rios resultou na criação 

das hidrelétricas, as quais, por meio de turbinas, transformam a energia gravitacional 

da água em energia cinética de rotação, que por sua vez resulta em energia mecânica, 

que é convertida em energia elétrica.482 

c) Nuclear: também conhecida como energia atômica, a energia nuclear é 

o resultado de modificações no isótopo do Urânio de nº 235, por meio de um processo 

de fissão de um núcleo de átomos – denominado como reação nuclear483. O calor 

gerado pela reação aquece a água até criar vapor suficiente para movimentar uma 

turbina acoplada ao gerador. O surgimento da energia nuclear ocorreu após a 

Segunda Guerra Mundial, momento em que passou a ser utilizada de forma 

controlada, em reatores nucleares, ou descontrolada, em bombas atômicas484. A 

problemática relacionada à energia atômica refere-se a vários fatores, como a 

dificuldade de descarte do lixo industrial radioativo, possíveis acidentes nucleares, 

 
481 GOLDEMBERG, José. Energia no Brasil. São Paulo: Academia de Ciências do Estado de São 
Paulo, 1976. p. 18.  
482 WALISIEWICZ, Marek. Energia alternativa: solar, eólica, hidroelétrica e de biocombustíveis. 
Tradução Elvira Serapico. São Paulo: Publifolha, 2008. p. 34. 
483 GOLDEMBERG, José. Energia no Brasil. São Paulo: Academia de Ciências do Estado de São 
Paulo, 1976. p. 29.  
484 Quando do seu surgimento, a energia nuclear foi anunciada como a forma de geração de energia 
mais econômica, a qual possibilitaria uma redução sem precedentes nos custos de produção 
energética, no entanto, “em termos econômicos a energia nuclear desapontou, para dizer o mínimo. O 
último reator comercial construído nos EUA levou 23 anos para ficar pronto, ao custo de mais de 7 
bilhões de dólares. Não é de se surpreender que muitos países da Europa ocidental tenham cancelado 
a construção de novas usinas nucleares, informando ainda que a Suécia e a Alemanha pretendem 
desativar algumas de suas usinas.” WALISIEWICZ, Marek. Energia alternativa: solar, eólica, 
hidroelétrica e de biocombustíveis. Tradução Elvira Serapico. São Paulo: Publifolha, 2008, p. 23.  
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bem como a sua utilização para fins bélicos. 

d) Biomassa: sendo considerada uma forma indireta de geração de energia 

pelo sol, a biomassa resulta da matéria orgânica, seja ela animal ou vegetal, que é 

convertida em energia elétrica. Muito embora grande parte do planeta não tenha 

florestas e vegetações em sua superfície, estima-se que o volume de biomassa 

acumulado sobre o globo seja de dois trilhões de toneladas, o que corresponde a oito 

vezes o consumo mundial energético primário485. A geração de energia pela biomassa 

vem avançando nos últimos anos, mas encontra entraves diante da baixa eficiência 

em conversão energética e os custos para a produção e transporte da sua matéria 

prima486. 

e) Solar: considerada como uma das alternativas mais promissoras para a 

produção de energia, a fonte solar destaca-se por ser inesgotável e com elevada 

potência, o que resulta em uma faixa de comprimento de onda capaz de alimentar 

processos térmicos, dinâmicos e químicos, os quais podem ser naturais ou 

artificialmente desenvolvidos. Enquanto processo natural, a energia solar é 

responsável pela fotossíntese, que resulta na produção de biomassa; pelo ciclo 

hidrológico, responsável pela evaporação e precipitação, bem como pela dinâmica da 

atmosfera e dos oceanos, que direciona os ventos e correntes oceânicas. Já no âmbito 

dos processos tecnológicos, pode-se mencionar o aquecimento solar, a climatização 

de ambientes e a geração de energia por meio dos sistemas fotovoltaico e 

heliotérmico487. 

f) Eólica: O vento também é considerado como um dos meios mais antigos 

para a geração de energia, através do qual era possível a moagem de grãos, 

bombeamento de água e carregamento de baterias488. O sistema de geração de 

 
485 ANEEL, Biomassa. Atlas. n.º 5. Disponível em: http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/05-
Biomassa(2).pdf. Acesso em: 14 nov. 2021. p. 77. 
486 ANEEL, Biomassa. Atlas. n.º 5. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/05-
Biomassa(2).pdf.>. Acesso em: 14 nov. 2021. p. 92. 
487 PEREIRA, Enio Bueno; MARTINS, Fernando Ramos; GONÇALVES, André Rodrigues; COSTA, 
Rodrigo Santos; LIMA, Francisco J. Lopes de; RÜTHER, Ricardo; ABREU, Samuel Luna de; TIEPOLO, 
Gerson Máximo; PEREIRA, Silvia Vitorino; SOUZA, Jefferson Gonçalves de. Atlas brasileiro de 
energia solar. 2.ed. São José dos Campos: INPE, 2017. 80p. Disponível em: 
http://doi.org/10.34024/978851700089. Acesso em: 18 nov. 2021. p. 14. 
488 GOLDEMBERG, José. Energia no Brasil. São Paulo: Academia de Ciências do Estado de São 
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energia eólica muito se assemelha ao gerador hidrelétrico, pois o reator da turbina é 

acionado pela energia mecânica gerada pelo vento sobre as pás, que posteriormente 

se converte em energia cinética sobre o eixo central. Os avanços tecnológicos têm 

reduzido os custos para a construção das usinas eólicas, bem como elevado a sua 

eficiência, o que tem tornado esse sistema um dos mais difundidos. A título de 

exemplo, estima-se que o potencial eólico bruto mundial seja da ordem de 500.000 

TWh/ano (terawatt-hora por ano), o que significa mais de 30 vezes o atual consumo 

mundial de eletricidade489. 

g) Maremotriz: a geração de energia a partir das marés pode ser realizada 

por meio da maré vazante, maré enchente, bem como pela combinação dos dois 

mecanismos. O funcionamento dos geradores energéticos maremotrizes ocorre 

quando as comportas de uma barragem são enchidas de água e posteriormente 

fechadas. Com a baixa do nível da maré, o desnível da água inicia um processo 

semelhante ao funcionamento das turbinas das hidrelétricas490. Na atualidade não são 

encontradas muitas usinas maremotrizes, mas destacam-se as usinas La Rance, na 

França, Annapolis Royal, no Canadá e Kislaya Guba, situada na Rússia491. 

h) Geotérmica: geração de energia geotérmica ocorre a partir do calor 

proveniente do interior da terra e sua implementação tem se intensificado desde a 

década de 1980. O gerador geotérmico funciona por meio do armazenamento do calor 

latente ou sensível, que é posteriormente convertido na energia mecânica responsável 

pela geração da energia elétrica. A disponibilidade constante do calor geotérmico torna 

essa Fonte de energia como uma das mais vantajosas, pois não depende de fatores 

 
Paulo, 1976. p. 24. 
489 IEA. Renewable Energy Market Update 2021: Outlook for 2021 and 2022. Disponível em: 
https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-2021. Acesso em: 29 ago. 2021. 
490 NETO, Pedro Bezerra Leite; SAAVEDRA, Osvaldo Ronald; CAMELO, Nelson José; RIBEIRO, Luiz 
A. de Souza; FERREIRA, Rafael M. Exploração de energia maremotriz para geração de eletricidade: 
aspectos básicos e principais tendências. Revista chilena de ingeniería, Arica, v. 19, n. 2, p. 218-232, 
2011. Disponível em: https://scielo.conicyt.cl/pdf/ingeniare/v19n2/art07.pdf. Acesso em: 10 out. 2021. 
p. 222. 
491 NETO, Pedro Bezerra Leite; SAAVEDRA, Osvaldo Ronald; CAMELO, Nelson José; RIBEIRO, Luiz 
A. de Souza; FERREIRA, Rafael M. Exploração de energia maremotriz para geração de eletricidade: 
aspectos básicos e principais tendências. Revista chilena de ingeniería, Arica, v. 19, n. 2, p. 218-232, 
2011. Disponível em: https://scielo.conicyt.cl/pdf/ingeniare/v19n2/art07.pdf. Acesso em: 10 out. 2021. 
p. 226.  



164 
 

 

climáticos, como ocorre com os geradores hidrelétricos e hidráulicos.492 

i) Hidrogênio líquido: o hidrogênio é classificado como um dos mais simples 

e comuns elementos disponíveis no universo, sendo encontrado no ar, nos seres vivos 

e, principalmente, na água, considerada uma das suas principais fontes. O hidrogênio, 

que apresenta elevada inflamabilidade, transforma-se em energia e combustível 

renovável, sendo classificado como ecologicamente correto.493 

  

4.2 Matrizes energéticas brasileira e italiana e os seus dispositivos regulatórios  

4.2.1 Cenário energético brasileiro  

No ano de 2021, a Matriz energética brasileira foi composta por 55,3% de 

Fontes de energia não renováveis, sendo 34,4% de petróleo e derivados, 13,3% de 

gás natural, 5,6% de carvão mineral, 1,3% de urânio e 0,6% de outras fontes não 

renováveis. No que se refere à contribuição das fontes renováveis, que correspondeu 

a 44,7%, 16,4% foram de biomassa e cana, 11,0% hidráulica494, 8,7% de lenha e 

carvão vegetal, assim como 8,7%495 de outras fontes renováveis. Referente à 

repartição da oferta de “outras renováveis”, apresentam-se se oito categorias de 

Fontes de energia com maior representação, sendo a lixívia (38,7%), eólica (23,8%), 

biodiesel (21,3%), solar fotovoltaica (5,5%), outras biomassas496 (5,1%), solar térmica 

(3,6%), biogás (1,4%) e gás industrial de carvão vegetal (0,6%).497 

 
492 CAMPOS, Adriana Fiorotti; SCARPATI, Cynthia de Barros Lima; SANTOS, Luan Tolentino dos; 
PAGEL, Uonis Raasch; SOUZA, Victor Hugo Alves de. Um panorama sobre a energia geotérmica no 
Brasil e no Mundo: Aspectos ambientais e econômicos. Revista Espacios, Caracas, v. 38, n. 1, 2017. 
Disponível em: http://www.revistaespacios.com/a17v38n01/a17v38n01p08.pdf. Acesso em: 10 out. 
2021. p. 8. 
493 VARGAS, Reinaldo A.; CHIBA, Rubens; FRANCO, Egberto G.; SEO, Emília S. M. Hidrogênio: O 
Vetor Energético do Futuro?. Disponível em: 
http://repositorio.ipen.br/bitstream/handle/123456789/13237/15435.pdf?sequence=1. Acesso em: 20 
jul. 2022. n.p. 
494  A quantia também compreende a importação de eletricidade. 
495 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. BEN 2022 Relatório Síntese do Balanço Energético 
Nacional 2022 – ano base 2021. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-675/topico-
631/BEN_S%C3%ADntese_2022_PT.pdf. Acesso em: 12 jun. 2022. p. 17.  
496 Inclui casca de arroz, capim-elefante e óleos vegetais. 
497 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. BEN 2022 Relatório Síntese do Balanço Energético 
Nacional 2022 – ano base 2021. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-675/topico-
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As energias renováveis em 2021, que se aproximaram de 45%, projetaram 

o Brasil à posição de liderança entre os Estados que compõem o bloco do BRICS498, 

que também é integrado por Rússia, Índia, China e África do Sul499. Os demais países 

que compõem o bloco ainda têm a sua Matriz energética altamente concentrada na 

utilização de energias fósseis, sendo o maior percentual registrado na África do Sul, 

cuja Matriz energética é formada por 97% de energia fóssil, seguida de Rússia, com 

94%, Índia, composta por 92% e China, com 87% de fontes fósseis.500  

O bloco de países que compõem o BRICS tem expressiva participação no 

consumo global de energia, correspondendo a 38% do total. Dentre eles, estima-se 

que a China tem sido a principal impulsionadora da demanda energética mundial nas 

últimas décadas e a Índia poderá ocupar, nas próximas décadas, a posição de 

propulsora da demanda energética.501 

Nesse cenário, o biodiesel tem ocupado uma posição de destaque por 

conta do aumento da sua produção. Esse fato é resultado da política nacional para 

adicioná-lo no diesel fóssil, bem como do país estar entre os maiores produtores deste 

 
631/BEN_S%C3%ADntese_2022_PT.pdf. Acesso em: 12 jun. 2022. p. 16. 
498 Refere-se ao “acronimo utilizzato dagli economisti per indicare un nucleo di cinque grandi Paesi in 
rapida crescita economica o comunque dotati di una significativa influenza politica: Brasile, Russia, 
India, Cina e Sudafrica. In origine tale raggruppamento non comprendeva il Sudafrica e infatti 
l’acronimo, coniato nel 2001 da Jim O’Neill, economista presso la Goldman Sachs, era BRIC.” 
DOTTORI, Germano. - Enciclopedia Italiana - IX Appendice (2015). In: TRECCANI. BRICS. Roma: 
Istituto Della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani. Disponível em: 
https://www.treccani.it/enciclopedia/brics_%28Enciclopedia-Italiana%29/. Acesso em: 12 jun. 2022.  
499 “Na avaliação do pesquisador associado do Ipea Luciano Losekann e do diretor de Estudos e 
Relações Econômicas e Políticas Internacionais do Ipea, Ivan Oliveira, os dados apontam o progresso 
do Brasil no processo de transição energética. Segundo eles, o país tem demonstrando potencial para 
a adoção de fontes renováveis e pode contribuir para acordos bilaterais no cenário global.” IPEA – 
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (Brasil). Brasil gera 45% de energia renovável 
e lidera transição energética no Brics. [Brasília, DF]: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 
2021. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=38330&catid=1&Itemid
=7%20. Acesso em: 12 jun. 2022. 
500 IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (Brasil). Brasil gera 45% de energia 
renovável e lidera transição energética no Brics. [Brasília, DF]: Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, 2021. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=38330&catid=1&Itemid
=7%20. Acesso em: 12 jun. 2022.  
501 IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (Brasil). Brasil gera 45% de energia 
renovável e lidera transição energética no Brics. [Brasília, DF]: Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, 2021. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=38330&catid=1&Itemid
=7%20. Acesso em: 12 jun. 2022. 
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biocombustível, conforme demonstra o gráfico abaixo, que também elenca os marcos 

legais voltados ao setor. 

 

Gráfico 1 – Consumo final de biodiesel 

 
Fonte: Gráfico disponibilizado no Relatório Síntese do Balanço Energético Nacional 2022 – ano base 
2021.502 

 

Quanto ao consumo final de energia em 2021, houve um aumento de 3,4% 

em relação ao ano anterior. O setor industrial e o transporte de carga e de passageiros 

foram responsáveis pelo consumo de aproximadamente 65% da energia no país. O 

setor do transporte correspondeu a 32,5% da energia consumida, as indústrias 32,3%, 

residências 10,9%, setor energético 9,5%, agropecuária 5,0%, serviços 4,8% e uso 

não energético 5,1%.503 

No Brasil, a geração de energia por hidrelétricas corresponde a uma 

significativa parcela da energia gerada, sobretudo na região da Amazônia, onde há 

grande potencial de geração devido ao volume expressivo de água que passa pela 

região, bem como às quedas topográficas nos afluentes do Rio Amazonas504. No 

 
502 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. BEN 2022 Relatório Síntese do Balanço Energético 
Nacional 2022 – ano base 2021. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-675/topico-
631/BEN_S%C3%ADntese_2022_PT.pdf. Acesso em: 12 jun. 2022. p. 21. 
503 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. BEN 2022 Relatório Síntese do Balanço Energético 
Nacional 2022 – ano base 2021. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-675/topico-
631/BEN_S%C3%ADntese_2022_PT.pdf. Acesso em: 12 jun. 2022. p. 23. 
504 FEARNSIDE, PHILIP M. Hidrelétricas na Amazônia: impactos ambientais e sociais na tomada de 
decisões sobre grandes obras. Manaus: Editora do INPA, 2015. v. 1. 296 p. ISBN: 978-85-211-0151-2. 
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entanto, esse cenário resulta em constantes divergências, tendo de um lado os 

agentes que operam no setor e buscam ampliar as matrizes e de outro as 

organizações voltadas ao meio ambiente, junto à comunidade civil atenta aos 

impactos gerados pelas hidrelétricas.  

Muito embora as hidrelétricas sejam classificadas como Fonte de energia 

renovável, evidenciam confrontos aos pressupostos das dimensões da 

Sustentabilidade e resultam em danos aos povos ribeirinhos ou que estejam alocados 

nas proximidades das áreas de alague, assim como ao meio ambiente505. Dentre 

outras questões, povos indígenas são impactados por fatores como a perda de peixes 

e de outros recursos dos rios, algo que de modo semelhante afeta também os 

moradores a jusante, que perdem a sua subsistência baseada na pesca e agricultura 

na várzea. Os impactos dos reservatórios sobre saúde também são percebidos em 

razão da proliferação de insetos e a metilação de mercúrio, que se refere à 

transformação deste metal na sua forma tóxica.506 

Seja pela mudança dos fluxos hidrológicos, degradação territorial e a perda 

da biodiversidade, o meio ambiente e as comunidades são fortemente impactadas. 

Nesse sentido, os impactos aos animais e à vegetação são bastante significativos, e 

decorrem não somente da inundação direta, mas também em razão do desmatamento 

por residentes que são deslocados pela necessidade imposta em razão do 

reservatório. Dentre outros fatores, as barragens também são responsáveis pela 

emissão de gases de efeito estufa, pois o dióxido de carbono é emitido pela 

decomposição de árvores mortas por inundação e o óxido nitroso é emitido pela água 

 
Disponível em: https://repositorio.inpa.gov.br/bitstream/1/4684/1/hidreletricas_na_Amazonia_v1.pdf. 
Acesso em: 20 jul. 2022. p. 12. 
505 “Desde praticamente toda a população tradicional da Amazônia, ou seja, os povos indígenas e os 
habitantes ribeirinhos vivendo ao longo dos rios e são totalmente dependentes de peixes e outros 
recursos dos rios para sua subsistência, estes planos essencialmente envolvem a expulsão de toda 
esta população. Este impacto cumulativo dos planos ultrapassa em muito o impacto de qualquer 
barragem individual. O impacto social da expulsão de pessoas que viveram por gerações em um 
determinado lugar e cujas habilidades, tais como a pesca, não os torna adequados para outros 
contextos. O dano é muito maior do que no caso de deslocamento de populações urbanas ou as 
populações de colonos recém-chegados.” FEARNSIDE, PHILIP M. Hidrelétricas na Amazônia: 
impactos ambientais e sociais na tomada de decisões sobre grandes obras. p. 12. 
506 FEARNSIDE, PHILIP M. Hidrelétricas na Amazônia: impactos ambientais e sociais na tomada de 
decisões sobre grandes obras. p. 10. 
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nos reservatórios e vertedouros.507  

Ao que se refere à questão regulatória do sistema energético brasileiro em 

âmbito interno, é caracterizado por uma espécie de emaranhado de dispositivos 

normativos esparsos que, por vezes estão previstos em leis específicas voltadas à 

temática, mas em outras só podem ser encontrados no teor de textos legais que regem 

temáticas correlatas. Essa característica jurídico-normativa do legislativo brasileiro e, 

em especial, do setor energético, resulta em insegurança jurídica e dificuldades para 

que os operadores jurídicos identifiquem, com mais precisão, os elementos que 

deverão ser aplicados em determinadas situações508. 

Diante deste cenário, estão surgindo movimentos no sentido de organizar 

o apanhado normativo voltado à temática509. A título exemplificativo, menciona-se o 

 
507 FEARNSIDE, PHILIP M. Hidrelétricas na Amazônia: impactos ambientais e sociais na tomada de 
decisões sobre grandes obras. p. 10. Nas palavras de Philip Fearnside, “outra contribuição das 
barragens ao aquecimento global vem da madeira da floresta que é inundada. Isto representa um 
estoque substancial de carbono que leva a uma emissão de CO2 pela decomposição das árvores 
mortas que ficam esticando fora da água. Esta emissão de CO2 se soma ao grande pulso de produção 
de metano pela decomposição abaixo da água das folhas que caem dessas árvores.” FEARNSIDE, 
PHILIP M. Hidrelétricas na Amazônia: impactos ambientais e sociais na tomada de decisões sobre 
grandes obras. p. 289. Para o pesquisador, “a maneira em que as emissões de barragens são 
comparadas com as de combustíveis fósseis muitas vezes distorce os resultados, particularmente para 
o valor do tempo. O impacto das barragens é muito pior, em relação aos combustíveis fósseis, se os 
cálculos são feitos de uma forma que representa melhor os interesses da sociedade. Além dos impactos 
sociais e ambientais nos locais afetados pelos projetos, a construção de barragens também tem efeitos 
perniciosos em processos democráticos, com implicações de longo alcance em todos os países da 
Amazônia.” FEARNSIDE, PHILIP M. Hidrelétricas na Amazônia: impactos ambientais e sociais na 
tomada de decisões sobre grandes obras. p. 10. 
508 Antonio Rascke e Deyvid Pereira observam que “atualmente o setor elétrico brasileiro não possui 
um código regulado, uma legislação clara e única, temos um imenso conjunto de leis, decretos, 
portarias, resoluções, decretos que modificam decretos antigos ou decretos que modificam apenas 
algum artigo de um decreto antigo.” RASCKE, Antonio Carlos Leandro; PEREIRA, Deyvid Da Coregio. 
O Setor Elétrico Brasileiro e o Código Brasileiro de Energia Elétrica. 2021. Disponível em: 
https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/17543/1/O%20Setor%20El%C3%A9trico
%20Brasileiro%20e%20o%20C%C3%B3digo%20Brasileiro%20de%20Energia%20El%C3%A9trica.p
df. Acesso em: 12 mai. 2022. n.p. 
509 Dentre outros movimentos, pode-se mencionar o debate voltado à reorganização do marco 
regulatório ambiental no Brasil, o qual, conforme observa Daniela Giacobbo e Leandro Frota “só será 
eficaz se estiver acompanhado do aprimoramento da estrutura do atual modelo de governança. No 
ponto, propomos uma reorganização institucional a partir da criação de uma agência reguladora 
ambiental, com uma configuração técnica e não política, em total articulação com os demais entes da 
Administração Pública Direta e Indireta, a par da reorganização legislativa, de modo a conferir uma 
maior eficiência à gestão ambiental e total efetividade às políticas públicas voltadas à proteção 
ambiental.” GIACOBBO, Daniela Garcia; FROTA, Leandro Mello. Brasil precisa de uma agência 
regulatória ambiental, defendem advogados. Poder 360, 18 out. 2020. Disponível em: 
https://www.poder360.com.br/opiniao/brasil-precisa-de-uma-agencia-regulatoria-ambiental-defendem-
advogados/. Acesso em: 12 jun. 2022. 
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Anteprojeto de Lei nº 2, de 2019510, apresentado pelo Deputado Federal Lafayette de 

Andrada, que tem como finalidade regular a geração, transmissão, distribuição, 

comercialização, assim como a atividade normativa infralegal e as demais relações 

que se referem à energia elétrica no Brasil511. Com tais finalidades, busca-se conferir 

mais eficiência, segurança jurídica e a promoção da Sustentabilidade energética.512 

No âmbito do setor energético, o Brasil tem como um dos seus principais 

marcos normativos a Lei nº 9.478513, promulgada em 6 de agosto de 1997, na qual 

foram estabelecidas as diretrizes da política energética nacional e as atribuições do 

Conselho Nacional de Politica Energética (CNPE), que posteriormente teve a sua 

estrutura e funcionamento delineados pelo Decreto nº 3.520, de 21 de junho de 2000. 

O CNPE é presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, e constitui-se como 

um órgão de assessoramento do Presidente da República no sentido de formular as 

políticas e diretrizes do setor energético nacional514. 

Dentre os principais organismos voltados ao setor energético, o Estado 

brasileiro conta com o Ministério de Minas e Energia (MME), criado pela Lei nº 

 
510 BRASIL. Câmara dos Deputados. Gabinete do Deputado Lafayette de Andrada. Anteprojeto de Lei 
nº 2, de 2019. Institui o Código Brasileiro de Energia Elétrica, e dá outras providências. Brasília: Câmara 
dos Deputados, 2020. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/codigo-brasileiro-de-energia-
eletrica/outros-documentos/segundo-anteprojeto-do-codigo-brasileiro-de-energia-eletrica. Acesso em: 
20 jul. 2022. 
511 Os Princípios que regem o Anteprojeto de Lei nº 2, de 2019, são expressos no Capítulo I, Art. 2º, o 
qual aduz que: “Observados os princípios constitucionais, inclusive aqueles atinentes ao serviço 
público, aplicam-se ao direito da energia os seguintes princípios: I - Segurança no aprovisionamento 
energético; II - Eficiência energética; III - Sustentabilidade e não retrocesso na utilização de tecnologias; 
IV - Acesso universal à rede de distribuição de energia; V - Liberdade energética; VI - Razoabilidade.” 
Art. 2. BRASIL. Câmara dos Deputados. Gabinete do Deputado Lafayette de Andrada. Anteprojeto de 
Lei nº 2, de 2019. Institui o Código Brasileiro de Energia Elétrica, e dá outras providências. Brasília: 
Câmara dos Deputados, 2020. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/codigo-brasileiro-de-energia-
eletrica/outros-documentos/segundo-anteprojeto-do-codigo-brasileiro-de-energia-eletrica. Acesso em: 
20 jul. 2022. 
512 RASCKE, Antonio Carlos Leandro; PEREIRA, Deyvid Da Coregio. O Setor Elétrico Brasileiro e o 
Código Brasileiro de Energia Elétrica. 2021. Disponível em: 
https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/17543/1/O%20Setor%20El%C3%A9trico
%20Brasileiro%20e%20o%20C%C3%B3digo%20Brasileiro%20de%20Energia%20El%C3%A9trica.p
df. Acesso em: 12 mai. 2022. n.p. 
513 BRASIL. Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a 
Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [1997]. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm#art1. Acesso em: 20 jul. 2022. 
514 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. CNPE: Conselho Nacional de Politica Energética. Disponível 
em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/conselhos-e-comites/cnpe. Acesso em: 20 jul. 2022. 
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3.782/1960515; a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), arquitetada pela Lei 

nº 9.427/1996516 e pelo Decreto nº 2.335/1997517; a Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), também instituída pela Lei nº 9.478; assim 

como a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), criada via medida provisória, 

posteriormente convertida na Lei 10.847/2004518. 

O MME foi criado em 1960 para tratar dos assuntos de minas e energia, os 

quais anteriormente eram de competência do Ministério da Agricultura. O Ministério é 

responsável pelo CNPE e pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). 

Para além disso, conta com quatro secretarias finalísticas, sendo elas a Secretaria de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (SPG), Secretaria de Geologia, Mineração e 

Transformação Mineral (SGM), Secretaria de Energia Elétrica (SEE), Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE). As secretarias são responsáveis 

por proporem as diretrizes e implementarem as políticas nacionais em suas áreas de 

atuação.519  

A ANEEL iniciou as suas atividades em 1997 e foi constituída como uma 

autarquia em regime especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tendo como 

objetivo principal a regulação do setor elétrico brasileiro. Dentre as suas principais 

funções cita-se a regulação da geração, transmissão, distribuição e comercialização 

da energia elétrica; a fiscalização das concessões, permissões e serviços de energia 

elétrica, o que ocorre de forma direta ou por meio de convênios com órgãos estaduais; 

implementação das políticas e diretrizes do governo federal relativas à exploração da 

 
515 BRASIL. Lei nº 3.782, de 22 de julho de 1960. Cria os Ministérios da Indústria e do Comércio e das 
Minas e Energia, e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [1960]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l3782.htm. Acesso em: 20 jul. 2022. 
516 BRASIL. Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica 
- ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras 
providências. Brasília: Presidência da República, [1996]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9427cons.htm. Acesso em: 20 jul. 2022. 
517 BRASIL. Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997. Constitui a Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, autarquia sob regime especial, aprova sua Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e dá outras providências. Brasília: 
Presidência da República, [1997]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2335.htm. Acesso em: 20 jul. 2022. 
518 BRASIL. Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004. Autoriza a criação da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [2004]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.847.htm. Acesso em: 20 jul. 2022. 
519 BRASIL. Ministério de Minas e Energia. O Ministério. 2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/mme/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/ministerio. Acesso em: 20 jul. 2022. 
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energia elétrica, bem como do aproveitamento dos potenciais hidráulicos; definição 

das tarifas que serão cobradas dos usuários; resolução de divergências entre os 

agentes e consumidores; e, análise e outorgas de concessão, permissão e 

autorização de empreendimentos e serviços de energia elétrica.520 

Ao que se refere à ANP, atua desde 1998 como órgão regulador das 

atividades ligadas às indústrias de petróleo, gás natural e de biocombustíveis do país. 

A agência é uma autarquia federal vinculada ao Ministério das Minas e Energia (MME). 

As atividades desempenhadas estão voltadas à regulação, contratação e fiscalização 

das atividades econômicas que integram a indústria do petróleo, do gás natural e dos 

biocombustíveis do país; implementação da política nacional de petróleo, gás natural 

e biocombustíveis; regulação e acompanhamento da execução de serviços de 

geologia e geofísica aplicados à prospecção petrolífera; promover a pesquisa e 

adoção de novas Tecnologias na exploração, produção, transporte, refino e 

processamento; fixação de tarifas, dentre outras atividades.521 

A EPE foi criada em 2004 e tem como finalidade a prestação de serviços 

ao Ministério de Minas e Energia (MME) na área de estudos e pesquisas destinadas 

a subsidiar o planejamento do setor energético, assim como fomentar o cumprimento 

à responsabilidade constitucional do Brasil em assegurar as bases para o 

Desenvolvimento sustentável da infraestrutura energética do país. Configura-se como 

uma empresa pública federal, com dependência de 100% do Orçamento Geral da 

União. A EPE opera a partir das definições de políticas e diretrizes no âmbito do 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e do MME no sentido de 

desenvolver estudos e pesquisas voltadas à orientação do desenvolvimento do setor 

energético brasileiro522. 

 
520 BRASIL. Dados.gov.br – Portal Brasileiro de Dados Abertos. Agência Nacional de Energia Elétrica 
– ANEEL. Disponível em: https://dados.gov.br/organization/about/agencia-nacional-de-energia-
eletrica. Acesso em: 20 jul. 2022. 
521 Art. 8º, Lei 9.478/1997. BRASIL. Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Dispõe sobre a política 
energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de 
Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. Brasília: Presidência da 
República, [1997]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm#art1. Acesso 
em: 20 jul. 2022. 
522 BRASIL. Dados.gov.br – Portal Brasileiro de Dados Abertos. Empresa de Pesquisa Energética – 
EPE. Disponível em: https://dados.gov.br/organization/about/empresa-de-pesquisa-energetica-epe. 
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Para além dos organismos supramencionados, o processo regulatório e 

operativo do setor energético brasileiro também é orientado pela Agência Nacional 

das Águas (ANA), Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), Instituto de Pesquisas Aplicadas 

(IPEA), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS), Plano Nacional de Energia (PNE) e Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM). 

Concernente aos dispositivos jurídico-normativos voltados às energias 

renováveis pode-se destacar o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica, também conhecido como PROINFA. Desenvolvido por meio da Lei 

10.438/2002523, o Programa, que entrou em vigor em 2004, busca elevar os índices 

de participação das fontes alternativas no Sistema Interligado Nacional, como ocorreu 

em sua primeira fase, momento em que foram fomentadas as fontes energéticas como 

a eólica e a biomassa.  

Outra contribuição ao setor das energias renováveis veio por meio da Lei 

Federal nº 14.119/2021524, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA)525 e busca incentivar a implantação de projetos que resultem em 

 
Acesso em: 20 jul. 2022. 
523 BRASIL. Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. Dispõe sobre a expansão da oferta de energia 
elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre 
a universalização do serviço público de energia elétrica, dá nova redação às Leis no 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, no 9.648, de 27 de maio de 1998, no 3.890-A, de 25 de abril de 1961, no 5.655, de 
20 de maio de 1971, no 5.899, de 5 de julho de 1973, no 9.991, de 24 de julho de 2000, e dá outras 
providências. Brasília: Presidência da República, [2002]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10438.htm. Acesso em: 20 jul. 2022. 
524 BRASIL. Lei nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021. Institui a Política Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais; e altera as Leis n os 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.629, de 25 de fevereiro de 
1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para adequá-las à nova política. Diário Oficial da União: 
seção: 1, Brasília, DF, 9 ed. p. 7, 14 jan. 2021. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-
14.119-de-13-de-janeiro-de-2021-298899394. Acesso em: 20 jul. 2022. 
525 Conforme estabelece o Art. 3º da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, 
considera-se “modalidades de pagamento por serviços ambientais, entre outras: I - pagamento direto, 
monetário ou não monetário; II - prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas; III - 
compensação vinculada a certificado de redução de emissões por desmatamento e degradação; IV - 
títulos verdes (green bonds); V - comodato; VI - Cota de Reserva Ambiental (CRA), instituída pela Lei 
nº 12.651, de 25 de maio de 2012. § 1º Outras modalidades de pagamento por serviços ambientais 
poderão ser estabelecidas por atos normativos do órgão gestor da PNPSA. § 2º As modalidades de 
pagamento deverão ser previamente pactuadas entre pagadores e provedores de serviços ambientais.” 
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impacto positivo ao meio ambiental e aos fatores climáticos. Faz-se oportuno 

mencionar ainda, a Lei nº 14.300526, de 2022, que estabeleceu o Marco Legal da 

Microgeração e Minigeração Distribuída (MMGD), o Sistema de Compensação de 

Energia Elétrica (SCEE), bem como o Programa de Energia Renovável Social (PERS). 

 

4.2.2 Cenário energético italiano  

 A composição da Matriz energética italiana, no ano de 2021, foi 

representada por 39% de gás, 35% de petróleo, 2% de eletricidade importada, 5% de 

carvão e 19% de energias renováveis. Pode-se observar, diante de tal composição, 

que o gás ultrapassou o petróleo e tornou-se a principal Fonte de energia nacional527. 

No referido ano o país teve cerca de 77% das suas necessidades energéticas supridas 

com a importação de gás, petróleo e carvão. Os outros 23% foram atendidos pela 

produção energética nacional, especialmente pelas Fontes de energias renováveis528. 

 As fontes renováveis utilizadas na Itália atendem, especialmente, a três 

setores básicos, o elétrico, térmico e de transporte. No setor elétrico as fontes são 

solar, eólica, hidráulica, bioenergia e geotérmica. Para o setor térmico, o país conta 

com as fontes solar, biomassa, frações biodegradáveis de resíduos; biolíquidos; 

biogás e biometano, geotérmica e a Tecnologia das bombas de calor, as quais se 

utilizam da energia térmica disponível em fontes externas, como a água e o ar529. 

 
Art. 3º, Lei 14.119/2021. BRASIL. Lei nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021. Institui a Política Nacional 
de Pagamento por Serviços Ambientais; e altera as Leis n os 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.629, de 
25 de fevereiro de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para adequá-las à nova política. Diário 
Oficial da União: seção: 1, Brasília, DF, 9 ed. p. 7, 14 jan. 2021. Disponível em: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.119-de-13-de-janeiro-de-2021-298899394. Acesso em: 20 
jul. 2022.  
526 BRASIL. Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022. Institui o marco legal da microgeração e minigeração 
distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia 
Renovável Social (PERS); altera as Leis nºs 10.848, de 15 de março de 2004, e 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996; e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção: 1, Brasília, DF, 5 ed. p. 
4, 7 jan. 2022. Disponível em: https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.300-de-6-de-janeiro-de-2022-
372467821. Acesso em: 20 jul. 2022. 
527 ITALY FOR CLIMATE. Da dove viene la nostra energia?. Disponível em: 
https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/Da-dove-viene-la-nostra-energia-Italy-for-Climate.pdf. 
Acesso em: 20 jul. 2022. p. 2. 
528 ITALY FOR CLIMATE. Da dove vengono i combustibili fossili consumati in Italia?. 2022. 
Disponível em: https://italyforclimate.org/da-dove-vengono-i-combustibili-fossili-consumati-in-italia/. 
Acesso em: 20 jul. 2022. 
529 GSE – GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI. Rapporto statistico 2020: energia da fonti 
rinnovabili in Italia. Roma: GSE, 2022. 174 p. Disponível em: 
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Quanto ao setor do transporte as fontes energéticas advêm de produtos petrolíferos, 

gás natural, biocombustíveis e eletricidade530. 

 Em referência aos combustíveis fósseis, a Itália constitui-se como um dos 

países europeus com maior necessidade, pois a produção nacional atende apenas 

5% das necessidades do país. Em 2021, mais de três quartos da energia consumida 

no país foram supridos pelas importações de petróleo, gás e carvão. Conforme indica 

o quadro abaixo, em relação aos combustíveis fósseis, a Rússia é o país do qual a 

Itália mais depende, chegando a uma correspondência de 25%.531 

 

Figura 1 – Dependência da Itália dos combustíveis fósseis (gás, petróleo e carvão) vindos do exterior. 

Fonte: Italy for Climate, una iniziativa della Fondazione per lo sviluppo sostenibile.532 

 

 A preocupação quanto à dependência dos combustíveis fósseis também 

recai sobre o fato de o país não dispor de grandes reservas energéticas de petróleo e 

 
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Rapporto%20Statistico%
20GSE%20-%20FER%202020.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 10-11. 
530 GSE – GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI. Energia nel settore transporti: 2005 – 2020. Roma: 
GSE, 2021. 35 p. Disponível em: 
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Energia%20nel%20settor
e%20Trasporti%202005-2020.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 5. 
531 ITALY FOR CLIMATE. Da dove viene la nostra energia?. Disponível em: 
https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/Da-dove-viene-la-nostra-energia-Italy-for-Climate.pdf. 
Acesso em: 20 jul. 2022. p. 2-4. 
532 ITALY FOR CLIMATE. Da dove viene la nostra energia?. Disponível em: 
https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/Da-dove-viene-la-nostra-energia-Italy-for-Climate.pdf. 
Acesso em: 20 jul. 2022. p. 4. 



175 
 

 

gás. O Ministério do Desenvolvimento Econômico, a partir de estudos realizados em 

2019, demonstrou a estimativa de que as reservas comprovadas dispõem de 46 

bilhões de metros cúbicos de gás e 73 milhões de toneladas de petróleo. No estudo, 

também foram indicadas as reservas classificadas como prováveis que, ao serem 

somadas às reservas comprovadas, chegariam a 112 bilhões de metros cúbicos de 

gás e 207 milhões de toneladas de petróleo. Se a Itália suspendesse todas as 

importações de combustíveis fósseis para o uso energético, as reservas comprovadas 

no território nacional de gás satisfariam a necessidade do país por apenas sete meses, 

e as reservas de petróleo por dezesseis meses.533  

 Os impactos dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia são bastante 

significativos para Itália, especialmente pela sua elevada dependência de recursos 

energéticos do exterior, sobretudo da Rússia, conforme indicado na figura acima534. 

Diante disso, a guerra resultou em expressivo aumento dos custos da energia, o que 

refletiu sobre a população e as empresas italianas. Na busca por encontrar medidas 

que minimizem os efeitos do conflito sobre a energia, dentre outros movimentos, o 

Governo italiano vem implementando medidas propostas pela Agência Internacional 

de Energia para reduzir as importações de gás russo pela União Europeia.535 

 
533 ITALY FOR CLIMATE. Da dove viene la nostra energia?. Disponível em: 
https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/Da-dove-viene-la-nostra-energia-Italy-for-Climate.pdf. 
Acesso em: 20 jul. 2022. p. 13. 
534 Para além das questões energéticas “il costo umanitario della guerra in Ucraina è in continua crescita 
e il flusso dei profughi è il più rapido in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale. 
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico ha stimato che soltanto nel 2022 la loro 
assistenza sociale e abitativa, la fornitura di cibo, l'assistenza medica, l'assistenza all'infanzia e 
l'istruzione implicheranno una spesa a livello dell’Unione europea pari ad almeno lo 0,25% del PIL e 
molto più elevata nelle principali economie ospitanti. La presunta operazione speciale, che nelle 
intenzioni del Cremlino si sarebbe dovuta risolvere nell’ennesima guerra lampo per l’inerzia 
dell’Occidente e la resa incondizionata del popolo aggredito, si è di fatto trasformata in un conflitto 
dall’esito incerto e destinato a protrarsi nel lungo periodo, per cui la mobilitazione a favore della 
popolazione in fuga è stata, e continua ad essere, senza precedenti, dal momento che il 33% degli 
ucraini è stato costretto ad abbandonare la propria casa.” D’AMICO, Tiziana. L’impatto del conflitto 
russo-ucraino in Italia: la morsa del caro energia, gli effetti delle sanzioni e la risposta alla crisi 
umanitaria. INAPP Working Paper, Roma, n. 90, jun. 2022. DOI: 10.53223/InappWP_2022-90. 
Disponível em: 
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/20.500.12916/3574/INAPP_D%27Amico_L%27impatto_del_conf
litto_russo-ucraino_in_Italia_WP_90_2022.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 14. 
535 Dentre as medidas propostas pela Agência internacional de Energia, em 3 de março de 2022 foi 
publicado o documento “A 10-Point Plan to Reduce the European Union’s Reliance on Russian Natural 
Gas”, o qual propôs: 1) Não assinar novos contratos de fornecimento de gás com a Rússia; 2) Substituir 
os suprimentos russos por gás de fontes alternativas; 3) Introduzir obrigações mínimas de 
armazenamento de gás; 4) Acelerar a implantação de novos projetos eólicos e solares; 5) Maximizar a 
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 Como uma das medidas para minimizar os impactos aos Estados 

membros em decorrência das restrições às fontes energéticas Russas, a União 

Europeia divulgou, no dia 18 de maio, um plano de 210 bilhões de euros para se tornar 

independente dos combustíveis fósseis russos até 2027. O REPowerEU Plan visa 

acelerar o processo de transição às energias renováveis e apresenta um conjunto 

adicional de ações para a economia de energia, diversificação de suprimentos 

energéticos e rápida substituição dos combustíveis fósseis pelas energias limpas.536  

 Quanto aos pacotes de sanções impostas pela União Europeia à Rússia, 

encontram-se medidas restritivas específicas, compreendidas como sanções 

individuais, sanções econômicas e medidas diplomáticas. Menciona-se, a título de 

exemplo, o “Sexto pacote de sanções em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia”, 

publicado em junho de 2022, do qual decorrem significativos impactos ao setor 

energético italiano. Dentre as determinações impostas pela União Europeia, é 

determinado que os países membros não comprem, importem ou transfiram petróleo 

bruto e específicos produtos petrolíferos da Rússia para o território da União Europeia. 

Tal medida prevê que as restrições sejam aplicadas de forma gradual, sendo de seis 

meses para o petróleo bruto e de oito meses para os demais produtos petrolíferos 

refinados.537  

 Em âmbito interno, a coordenação do setor energético italiano é realizada 

por três atores principais, o Governo e o Parlamento, que detêm poder legislativo 

 
geração de energia a partir de bioenergia e nuclear; 6) Decretar medidas fiscais de curto prazo sobre 
lucros inesperados para proteger consumidores de eletricidade vulneráveis de preços altos; 7) Acelerar 
a substituição de caldeiras a gás por bombas de calor; 8) Acelerar as melhorias de eficiência energética 
em edifícios e indústria; 9) Incentivar uma redução temporária do termostato de 1°C pelos 
consumidores; e 10) Intensificar os esforços para diversificar e descarbonizar as fontes de flexibilidade 
do sistema elétrico. IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. A 10-Point Plan to Reduce the 
European Union’s Reliance on Russian Natural Gas. Paris: IEA, 2022. 11 p. Disponível em: 
https://iea.blob.core.windows.net/assets/1af70a5f-9059-47b4-a2dd-1b479918f3cb/A10-
PointPlantoReducetheEuropeanUnionsRelianceonRussianNaturalGas.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 
3. 
536 EUROPEAN COMISSION. Communication from The Commission to The European Parliament, 
The European Council, The Council, The European Economic and Social Committee and The 
Committee of The Regions: REPowerEU Plan. Brussels: European Comission, 2022. Disponível em: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483. Acesso em: 20 jul. 2022. 
537 EUROPEAN COMISSION. Russia's war on Ukraine: EU adopts sixth package of sanctions against 
Russia. 2022. Disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2802. 
Acesso em: 20 jul. 2022. 
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sobre o setor energético, e a Autorità di Regolazione per L'Energia le Reti e l'Ambiente 

(ARERA), instituída pela Lei 481 de 1995538, com prerrogativas para o exercício 

regulatório e controle de mercado.  

 Dentre os dispositivos normativos italianos, menciona-se a Resolução 

104/10, por meio da qual foi aprovado o Codice di condotta commerciale per la vendita 

di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali539; o Testo unico in tema di 

produzione di energia (TUP)540; Lei 239 de 2004541, voltada à reorganização 

energética do país; Decreto Legislativo 192 de 2005542, que atualizou a Diretiva 

2002/91/CE, referente à temática do desempenho energético; Lei 99 de 2009543, que 

dispõe sobre o desenvolvimento e internacionalização das empresas, bem como no 

domínio da energia; e o Decreto Legislativo 102 de 2014544, que implementou a 

Diretiva 2012/27/EU, voltada à eficiência energética. 

 A Itália, no que tange às formulações normativas voltadas às energias 

renováveis, tem como referência as diretrizes desenvolvidas e implementadas em 

território europeu, sobretudo àquelas que se referem à Sustentabilidade ambiental e 

 
538 ITALIA. Legge 14 novembre 1995, n. 481. Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di 
pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Roma: Presidenza 
Della Repubblica, [1995]. Disponível em: https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-11-14;481. Acesso em: 20 jul. 2022. A Lei 481 de 1995 instituiu, 
inicialmente, a Autorità per L'energia Elettrica, a qual, em 2018, passou a ser chamada de Autorità di 
Regolazione per L'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA). 
539 ITALIA. Autorità di Regolazione per L'Energia le Reti e l'Ambiente. Testo unico ricognitivo della 
produzione elétrica. Disponível em:  https://www.arera.it/allegati/docs/21/CCC21.pdf. Acesso em: 20 
jul. 2022. 
540 ITALIA. Autorità di Regolazione per L'Energia le Reti e l'Ambiente. Testo unico ricognitivo della 
produzione elettrica. Disponível em: https://www.autorita.energia.it/allegati/elettricita/TUP.pdf. Acesso 
em: 20 jul. 2022. 
541 ITALIA. Legge 23 agosto 2004, n. 239. Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo 
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. Roma: Presidenza Della Repubblica, 
[2004]. Disponível em: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;239. 
Acesso em: 20 jul. 2022. 
542 ITALIA. Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa 
al rendimento energetico nell'edilizia. Roma: Presidenza Della Repubblica, [2005]. Disponível em: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/09/23/005G0219/sg. Acesso em: 20 jul. 2022. 
543 ITALIA. Legge 23 luglio 2009, n. 99. Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle 
imprese, nonche' in materia di energia. (09G0111). Roma: Presidenza Della Repubblica, [2009]. 
Disponível em: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-23;99. Acesso em: 
20 jul. 2022. 
544 ITALIA. Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Attuazione della direttiva 2012/27/UE 
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 
2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113). Roma: Presidenza Della Repubblica, [2014]. Disponível em: 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102!vig=. Acesso 
em: 20 jul. 2022. 
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à neutralidade climática545. Nesse cenário, pode-se destacar como medidas voltadas 

ao processo de transição para as energias renováveis, a adoção da Strategia 

Energetica Nazionale (SEN)546, que visa consolidar a transição às fontes energéticas 

sustentáveis, o que requer a descarbonização547. Por fim, também se pode mencionar 

o Piano Nazionale Integrato per L’energia e il Clima (PNIEC)548, o qual configurou-se 

como um importante avanço no processo de mudanças político-energéticas e 

ambientais rumo à descarbonização549. 

 

 

 

 
545 Tania Groppi observa que “anche dove non figurino clausole specifiche sulla sostenibilità o sulle 
generazioni future, ciò non significa che non esistano clausole di protezione immanenti o implicite, come 
l’art. 9 della Costituzione italiana, eventualmente suscettibili di essere sviluppate in via interpretativa. In 
questo modo possono essere lette le disposizioni di tutela, responsabilità e protezione conservativa 
dell’ambiente, della natura, dell’eredità culturale, del patrimonio genetico, dell’equilibrio di bilancio.” 
GROPPI, Tania. Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro. In: DPCE, n. 1, 
2016. p. 54. 
546 GOVERNO ITALIANO. MISE – Ministero dello sviluppo econômico. SEN 2017: Strategia Energetica 
Nazionale. 2017. 308 p. Disponível em: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Testo-
integrale-SEN-2017.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
547 CAFARO, Claudia; CECI, Paolo; FARDELLI, Antonio; ZAZZU, Elisa. La trasformazione del settore 
energetico in Italia. Ingegneria dell'Ambiente, Peschiera Borromeo (MI), v. 7, n. 2, p. 99-111, jun. 2020. 
DOI: https://doi.org/10.32024/ida.v7i2.276. Disponível em: 
https://www.ingegneriadellambiente.net/ojs/index.php/ida/article/view/276. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 
102. 
548 GOVERNO ITALIANO. MISE – Ministero dello sviluppo econômico. Piano nazionale integrato per 
l’energia e il clima. 2019. 293 p. Disponível em: 
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf. Acesso em: 20 jul. 
2022. 
549 LEGAMBIENTE. Comunità rinnovabili 2020: Sole, vento, acqua, terra, biomasse. Roma: 
Legambiente, 2020. 91 p. Disponível em: https://www.legambiente.it/wp-
content/uploads/2020/06/rapporto-comunita-rinnovabili-2020.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 9. 
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CAPÍTULO 5: CRÍTICA À MATRIZ ENERGÉTICA CONTEMPORÂNEA 
 

O presente capítulo direcionará maior atenção às mudanças climáticas e à 

insegurança energética, as quais decorrem da atual Matriz energética global e 

justificam o necessário desenvolvimento de mecanismos jurídico-normativos 

transnacionais voltados a uma transição energética bem-sucedida, e que sejam 

capazes de responder aos desafios, imediatos e em longo prazo, da sociedade 

contemporânea, globalizada e tecnológica550. 

A atual Matriz energética global, composta por fontes energéticas primárias 

e secundárias voltadas ao suprimento energético do sistema socioeconômico, vem 

enfrentando sérios problemas no sentido de suprir as demandas da população global. 

Tais problemáticas decorrem dos meios empregados atualmente para a geração, 

armazenamento, distribuição e utilização final da energia. Soma-se a este cenário a 

ineficiência dos dispositivos jurídico-normativos transnacionais voltados à temática e 

com condições de responder aos desdobramentos do fenômeno da Globalização. 

 

5.1 Mudança climática 

 Nas últimas décadas, a energia vem se mostrando como um dos setores 

 
550 Conforme referiu Spencer Dale em junho de 2022, “the challenges and uncertainties facing the global 
energy system are at their greatest for almost 50 years, since the time of the last great energy shocks 
of the 1970s. Most immediate is the impact of the terrible events taking place in Ukraine, with its tragic 
toll on lives and communities. The war also threatens to lead to shortages in food and energy, which 
could detract materially from health and wellbeing across the globe. From an energy perspective, the 
growing shortages and increasing prices highlight the continuing importance of energy ‘security’ and 
‘affordability’ alongside ‘lower carbon’ when addressing the energy trilemma. This immediate challenge 
sits alongside the need for the world to achieve a deep and rapid decarbonization consistent with 
meeting the Paris climate goals. Considerable progress has been made in sovereign pledges to achieve 
net zero, but those growing ambitions have yet to translate into tangible progress on the ground: carbon 
emissions have risen in every year since the Paris goals were agreed (other than in 2020 at the height 
of the COVID-19 pandemic). The world remains on an unsustainable path. Added to those challenges, 
as COVID-19 restrictions around much of the world are relaxed and economic activity recovers, energy 
consumption is expanding sharply increasing the demands on available energy supplies and highlighting 
fragilities in the system.” (Spencer Dale é economista britânico e fez parte do Comitê de Política 
Monetária do Banco da Inglaterra de 2008 a 2014, atualmente é o economista-chefe do grupo da BP, 
que atua no sistema energético mundial). BP. Bp Statistical Review of World Energy 2022. 71 ed. 
London: BP p.l.c., 2022. 57 p. Disponível em: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-
sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf. 
Acesso em: 20 jul. 2022. p. 2. 
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com maior impacto no ecossistema planetário, sobretudo pelo fato das fontes 

energéticas utilizadas na contemporaneidade serem majoritariamente advindas dos 

recursos fósseis, que contribuem fortemente para o aquecimento global – também 

denominado de efeito estufa551.  

 Estima-se que o setor de energia seja responsável por aproximadamente 

três quartos das emissões que resultaram na elevação das temperaturas médias do 

planeta552. Esse aquecimento da crosta terrestre (baixa atmosfera) resulta da entrada 

de calor do sol (alta atmosfera), o qual é absorvido pela terra e liberado, em parte, 

para o espaço. A elevação dos índices dos gases de efeito estufa faz com que parte 

do calor que seria liberado para o espaço permaneça na baixa atmosfera553. 

 O quadro abaixo demonstra alguns dos poluentes que resultam das 

principais Fontes de energia utilizadas na atualidade, especialmente aquelas advindas 

dos recursos fósseis, assim como do hidrogênio, que vem ocupando lugar de 

destaque em razão do seu baixíssimo impacto ambiental.554 

 

 
551 Pascual e Elkind destacam que “one of the great challenges of climate change is, indeed, the scope 
of the phenomenon. The ongoing warming of the globe results chiefly from one of the most ubiquitous 
of human practices, the conversion of fossil fuels into energy through simple combustion. Halting and 
reversing climate change, however, will require both unproven – perhaps even unimagined – technology 
and sustained political commitment.” PASCUAL, Carlos; ELKIND, Jonathan (org.). Energy security: 
economics, politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The Brookings Institution. 2010. p. 5. 
552 IEA. World Energy Outlook 2021. Paris: International Energy Agency, 2021. Disponível em: 
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021. Acesso em: 12 abr. 2021. p. 15. 
553 REIS, Lineu Belico dos; CUNHA, Eldis Camargo Neves. Energia elétrica e sustentabilidade: 
aspectos tecnológicos, socioambientais e legais. Barueri: Manole, 2006. p. 9. 
554 SILVA, Ennio Peres da. Fontes renováveis de energia: produção de energia para um 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2014. p. 316. 
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Quadro 4 – Quadro comparativo de emissão de poluentes na utilização de diferentes Fontes de energia. 

 CO CO2 CnHm SOx NOx Radiação 
Metais 

pesados Cinzas 

Carvão x x x x x x x x 

Petróleo x x x x x  x  

Gás natural x x x x x    

Energia 
nuclear      x   

Sol         

Hidrogênio 
líquido     x    

Fonte: Do autor, adaptado de SILVA, Ennio Peres da. Fontes renováveis de energia: produção de 
energia para um Desenvolvimento sustentável.555 

 

Os estudos voltados à análise do desequilíbrio climático do planeta556 

tiveram início em 1920, por meio das investigações realizadas pelo matemático e 

físico francês Joseph Fourier. Através das suas análises, Fourier comparou o 

contraste das temperaturas de um planeta desprovido de atmosfera, em relação ao 

planeta em que se vive. Uma década mais tarde, em 1930, o engenheiro britânico, 

Guy Stewart Callendar, foi o primeiro cientista a considerar que o gás de efeito estufa 

produzido pelo homem poderia ser uma causa do aquecimento que se fazia sentir557.  

Em 1960, o cientista irlandês John Tyndall foi o pioneiro em analisar e 

documentar a influência dos gases de efeito estufa. Algumas décadas mais tarde, em 

 
555 SILVA, Ennio Peres da. Fontes renováveis de energia: produção de energia para um 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2014. p. 316 
556 Beck considera que “no caso dos cientistas do clima, a estrutura de poder do risco (1) está 
organizada de maneira a não violarem os seus próprios interesses, monitorizando e articulando o risco 
público do aquecimento global. (2) Acontece o contrário: a política de visibilidade pública do risco 
climático também imperceptível para humanidade aumenta-lhes o poder de definição e o estatuto 
social. (3) Uma parte importante da sua profissionalização consiste em criar e manter visibilidade 
pública, abrindo e defendendo espaços, sobretudo para os mais afetados pelo aquecimento global. (4) 
Há uma independência estrutural em relação às indústrias que produzem o risco climático. Por 
conseguinte, (5) há uma divisão de poder entre os que produzem os riscos e os que avaliam os riscos. 
(6) Por último e não menos importante, a sua avaliação dos ‘efeitos secundários’ que ameaçam a 
sobrevivência da humanidade decorre da ciência natural, dos seus meios científicos, do seu poder e 
autoridade de definição.” BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo. Tradução Pedro Elói Duarte. 
Lisboa: Edições Almedina, 2016. p. 142. 
557 HERSON, Robert. Rough Guide: alterações climáticas. Porto: Civilização, 2009. p. 08 
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1990, o sueco Svante Arrhenius direcionou os seus estudos à analise do dióxido de 

carbono e o seu envolvimento no aparecimento das épocas glaciares. A partir de 

registros dos níveis de CO2 mantidos desde 1958 pelo Observatório de Mauna Loa, 

no Hawai, Charles Keeling investigou a estabilidade e longevidade do CO2 e 

evidenciou a sua capacidade para disseminar-se facilmente por toda a atmosfera 

terrestre558.  

Esse cenário foi analisado no âmbito das pesquisas conduzidas por Paul 

Acot, no Centre National de Recherches Scientifiques (CNRS), as quais estimaram o 

aumento de 4,0°C na média térmica do globo e elevação de 1 metro no nível do mar 

até 2050559. Esse processo decorre do acúmulo de diversos gases, como o metano 

(CH4) e óxido nitroso (N2O). No entanto, a maior influência decorre do dióxido de 

carbono (CO2)560, que é um gás de efeito estufa antrópico e que representa um total 

de emissões ascendente de mais de trinta milhões de toneladas por ano561.  

Não se pode afastar a compreensão de que as principais mudanças 

climáticas ocorridas ao longo da história do planeta Terra foram o resultado de fatores 

geológicos562, os quais desencadearam períodos com o clima estável, sucedidos por 

efeito-estufa e estes, por sua vez, por glaciações563. Todavia, na atualidade, os seres 

humanos, além do uso abusivo dos recursos naturais, tornaram-se os principais 

promotores das mudanças na geologia do planeta564, pois movimentam anualmente 

mais rochas, sedimentos e terra que os processos naturais. 

As concentrações atmosféricas globais de CO2, CH4 e N2O aumentaram 

exponencialmente como consequência das atividades humanas realizadas desde 

 
558 HERSON, Robert. Rough Guide: alterações climáticas. Porto: Civilização, 2009. p. 08 
559 ACOT, Pascal. Histoire du climat. Paris: Éditions Perrin, 2003. p. 309. 
560 CARNERO, Rosa Giles. La amenaza contra la capa de ozônio el cambio climático: respuesta 
jurídico- internacional, p. 134. 
561 HERSON, Robert. Rough Guide: alterações climáticas. Porto, Portugal: Civilização, 2009. p. 07. 
562 MURCK, Barbara W.; SKINNER, Brian J. Environmental geology. New York: John Wiley & Sons, 
1996. p. 535. 
563 EEROLA, Toni Tapani. Mudanças climáticas globais: passado, presente e futuro. In: Fórum de 
ecologia–mudanças climáticas: passado, presente e futuro. Instituto de Ecologia Política, 2003. 
Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/04/eerola_mc.pdf. 
Acesso em 23 nov. 2021. p. 4.  
564 GIMÉNEZ, Teresa Vicente. Justicia ecológica en la era del Antropoceno. Madrid: Editora Trotta, 
2016. p. 72. 
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1750. No quadro comparativo abaixo é possível observar a contribuição desses gases 

para o aquecimento global. 

 

Quadro 5 – Quadro comparativo de emissão de gases de efeito estufa na utilização de diferentes Fontes 
de energia. 

Gases de efeito estufa Principais fontes Contribuição para o 
aquecimento global 

Metano (CH4) 

Produção de óleo e gás natural 
Mineração de carvão 
Combustíveis fósseis (queima) 
Agricultura 
Descarte de lixo 

11% 

Óxido nitroso (N2O) 
Combustíveis fósseis (queima) 
Biomassa (queima) 
Agricultura (uso de fertilizantes) 

5% 

Dióxido de Carbono 
(CO2) 

Combustíveis fósseis (queima) 
Desflorestamento 
Fabricação de cimento 

84% 

Fonte: Do autor, adaptado de Reis e Cunha.565 
 

 Pesquisas aplicadas nos últimos anos indicaram que a concentração 

atmosférica global de CH4 apresentou o aumento de 715 ppb566, de um nível pré-

industrial, para 1732 ppb, registrado no início da década de 90, e para 1774 ppb, em 

2005. Estudos também demonstraram que as taxas de aumento diminuíram desde o 

início da década de 90 e tornaram-se aproximadamente constantes durante esse 

período. Muito embora a identificação das fontes de emissão de CH4 não esteja bem 

determinada, muito provavelmente567 o aumento histórico da concentração de metano 

 
565 REIS, Lineu Belico dos; CUNHA, Eldis Camargo Neves. Energia elétrica e sustentabilidade: 
aspectos tecnológicos, socioambientais e legais. Barueri: Manole, 2006. p. 10. 
566 A medida ppb, refere-se a partes por bilhão, sendo 1 bilhão de partes correspondente a 1.000 
milhões. De forma que a medida ppm, é a razão do número de moléculas de gases de efeito estufa em 
relação ao número total de moléculas de ar seco. IPCC. Mudança do Clima 2007: a base das ciências 
físicas – Contribuição do Grupo de Trabalho I ao Quarto Relatório de Avaliação do Painel 
Intergovernamental sobre Mudança do Clima: Sumário para os formuladores de políticas. Tradução 
Anexandra de Ávila Ribeiro. Revisão Ilana Wainer et al. Genebra: Intergovernmental Panel on Climate 
Change, 2007. 24 p. Disponível em: http://www.fernandosantiago.com.br/mudcli.pdf. Acesso em: 20 jul. 
2022. p. 4. 
567 A fonte que apresentou os dados que serviram à presente análise informa a utilização, para indicar 
a probabilidade avaliada com base na opinião de especialistas, da seguinte consequência ou resultado: 
“praticamente certo > 99% de probabilidade de ocorrer, extremamente provável > 95%, muito provável 
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se deve às atividades antrópicas, mais precisamente o uso de combustíveis fósseis e 

agricultura568. 

Já a concentração atmosférica global de N2O apresentou aumento, em 

relação aos valores pré-industriais, de cerca de 270 ppb para 319 ppb, os quais foram 

registrados em 2005. O acúmulo atmosférico desse gás, sendo que mais de um terço 

resulta do comportamento antrópico, sobretudo da agricultura, segue apresentado 

elevação constante desde 1980569. Em 2019, estudos indicaram que a concentração 

atmosférica N2O chegou à quantia de 332 ppb570.  

Dentre os três gases de efeito estufa analisados, aquele que apresenta 

maior incidência no aquecimento global é o CO2571. Esse gás tem apresentado 

aumento exponencial e estudos realizados pelo Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC572) identificaram a escalada do valor pré-industrial de 

 
> 90%, provável > 66%, mais provável do que não > 50%, improvável < 33%, muito improvável < 10%, 
extremamente improvável < 5%.” IPCC. Mudança do Clima 2007: a base das ciências físicas – 
Contribuição do Grupo de Trabalho I ao Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental 
sobre Mudança do Clima: Sumário para os formuladores de políticas. Tradução Anexandra de Ávila 
Ribeiro. Revisão Ilana Wainer et al. Genebra: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. 24 p. 
Disponível em: http://www.fernandosantiago.com.br/mudcli.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 4. 
568 IPCC. Mudança do Clima 2007: a base das ciências físicas – Contribuição do Grupo de Trabalho I 
ao Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima: Sumário para 
os formuladores de políticas. Tradução Anexandra de Ávila Ribeiro. Revisão Ilana Wainer et al. 
Genebra: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. 24 p. Disponível em: 
http://www.fernandosantiago.com.br/mudcli.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 4. 
569 IPCC. Mudança do Clima 2007: a base das ciências físicas – Contribuição do Grupo de Trabalho I 
ao Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima: Sumário para 
os formuladores de políticas. Tradução Anexandra de Ávila Ribeiro. Revisão Ilana Wainer et al. 
Genebra: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. 24 p. Disponível em: 
http://www.fernandosantiago.com.br/mudcli.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 4. 
570 IPCC. Mudança do Clima 2021: A Base Científica. Tradução Governo Brasileiro. Suíça: IPCC, 2021. 
35 p. ISBN 978-92-9169-158-6. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-
mcti/sirene/publicacoes/relatorios-do-ipcc/arquivos/pdf/IPCC_mudanca2.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
p. 7. 
571 Em razão do elevado impacto do CO2 no aquecimento global, a análise acerca desse gás de efeito 
estufa receberá mais atenção no presente estudo.  
572 O Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) foi criado em 1988 pela Organização 
Meteorológica Mundial (OMM) e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 
tendo como objetivo o fornecimento de informações científicas aos governos, as quais possam ser 
usadas para o desenvolvimento de políticas públicas. As atividades desenvolvidas pelo IPCC ocorrem 
por meio da atuação de três Grupos de Trabalho. O GT I é responsável por avaliar os aspectos 
científicos ligados ao sistema climático e as suas alterações, como os índices de gases de efeito estufa 
e aerossóis disponíveis na atmosfera; mudanças nas chuvas, no ar e nas temperaturas terrestres e 
oceânicas; análises dos valores históricos e paleoclimáticos acerca das mudanças climáticas, dentre 
outras atividades. O GT II, que atua por meio da inter-relação entre a vulnerabilidade, a adaptação e o 
Desenvolvimento sustentável, é responsável por analisar a vulnerabilidade dos sistemas naturais e 
socioeconômicos relacionados às mudanças climáticas. Por fim, o GT III tem como escopo o estudo 
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cerca de 280 ppm573 para a quantia de 379 ppm, em 2005574 e 410 ppm, em 2019575. 

Estudos também demonstram que a concentração atmosférica de CO2 tem 

ultrapassado a faixa natural dos últimos 650.000 anos576.  

A elevação da temperatura, que se intensificou nos últimos 200 anos, 

resultou, principalmente, no fato de as nações mais ricas e desenvolvidas do mundo 

terem ampliado as suas economias por meio da disponibilidade de energia barata e 

abundante, como o carvão, petróleo e gás. Nessa mesma direção, as nações mais 

industrializadas seguem com suas emissões de dióxido de carbono 

desproporcionalmente mais elevadas em relação aos países mais pobres, sobretudo 

pela queima dos combustíveis fósseis.  

No gráfico abaixo é possível perceber como fatores históricos também 

 
dos mecanismos capazes de mitigar as mudanças climáticas que resultam das emissões dos gases de 
efeito estufa. A atuação do GT III incide sobre os setores de energia, transporte, indústria, construção, 
agricultura, silvicultura, bem como à gestão de resíduos. IPCC. About. Genebra. Disponível em: 
https://www.ipcc.ch/about/. Acesso em: 11 de jan. 2022. Ulrich Beck pontua que “de forma curiosa, o 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) é atacado pelos que negam o clima em nome da 
ciência. E são também atacados porque mexem com demasiados ‘interesses nacionais’ ou são até 
criticados como um ‘lóbi internacional’ – o lóbi dos construtores de modelos. O sistema do IPCC 
representa uma nova maneira de ligar os problemas globais; a ciência cosmopolita transcende as 
fronteiras nacionais, pois cada nação avalia algo em relação relatório. Há aqui uma dimensão nacional 
e, ao mesmo tempo, um novo tipo de instituição – um ‘parlamento mundial cosmopolita de ciência 
(climática)’, que cria um tipo de universalismo contextual que representa as muitas vozes nacionais e 
locais diferentes e, por isso, inclui conhecimento local e nacional.” BECK, Ulrich. A metamorfose do 
mundo. Tradução Pedro Elói Duarte. Lisboa: Edições Almedina, 2016. p. 143. 
573 Registra-se que ppm, refere-se a partes por milhão. A título exemplificativo, 300 ppm significam 300 
moléculas de um gás de efeito estufa por milhão de moléculas de ar seco. IPCC. Mudança do Clima 
2007: a base das ciências físicas – Contribuição do Grupo de Trabalho I ao Quarto Relatório de 
Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima: Sumário para os formuladores de 
políticas. Tradução Anexandra de Ávila Ribeiro. Revisão Ilana Wainer et al. Genebra: Intergovernmental 
Panel on Climate Change, 2007. 24 p. Disponível em: http://www.fernandosantiago.com.br/mudcli.pdf. 
Acesso em: 20 jul. 2022. p. 4. 
574 IPCC. Mudança do Clima 2007: a base das ciências físicas – Contribuição do Grupo de Trabalho I 
ao Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima: Sumário para 
os formuladores de políticas. Tradução Anexandra de Ávila Ribeiro. Revisão Ilana Wainer et al. 
Genebra: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. 24 p. Disponível em: 
http://www.fernandosantiago.com.br/mudcli.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 4. 
575 IPCC. Mudança do Clima 2021: A Base Científica. Tradução Governo Brasileiro. Suíça: IPCC, 2021. 
35 p. ISBN 978-92-9169-158-6. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-
mcti/sirene/publicacoes/relatorios-do-ipcc/arquivos/pdf/IPCC_mudanca2.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
p. 7. 
576 IPCC. Mudança do Clima 2007: a base das ciências físicas – Contribuição do Grupo de Trabalho I 
ao Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima: Sumário para 
os formuladores de políticas. Tradução Anexandra de Ávila Ribeiro. Revisão Ilana Wainer et al. 
Genebra: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. 24 p. Disponível em: 
http://www.fernandosantiago.com.br/mudcli.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 4. 
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refletiram sobre a utilização dos recursos energéticos de origem fóssil e, por 

conseguinte, nas emissões de CO2. 

 

Gráfico 2 – Reflexo de fatores históricos sobre a utilização dos recursos energéticos de origem fóssil.  

Fonte: Do autor, adaptado de Global Carbon Budget 2021577 
 

 A produção e uso de energia por meio das fontes fósseis tem sido 

responsável por grande parte das modificações no meio ambiente e na atmosfera em 

Força radiativa578, já que a utilização de carvão, gás e petróleo para abastecer 

fornalhas e motores, elevaram em 35% os níveis de dióxido de carbono (CO2) na 

atmosfera. O IPCC afirma que se os combustíveis fósseis mantiverem a liderança no 

conjunto global de Fontes de energia até 2030, haverá um aumento nas emissões 

 
577 Publicado em 4 de novembro de 2021. Todos os dados são mostrados em bilhões de toneladas de 
CO2 (GtCO2). 1 Gigatonelada (Gt) = 1 bilhão de toneladas. GLOBAL CARBON BUDGET. Global 
Carbon Budget 2021. 2021. Disponível em: 
https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/files/GCP_CarbonBudget_2021.pdf. Acesso em: 
20 jul. 2022. p. 18. 
578 Por Força radiativa entende-se a medida de aquecimento da atmosfera, a qual é expressa em watts 
por metro quadrado. 
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globais de gases de efeito estufa (GEE) de 25% a 90%, entre 2000 e 2030579. Além 

disso, a elevação da temperatura terrestre em 2ºC, em relação aos níveis atuais, 

representaria o aumento que o planeta Terra vivenciou nos últimos 10 mil anos. Ainda, 

cabe destacar que a elevação do aquecimento global em 5ºC corresponderia a mais 

do que o planeta sofreu nos últimos 3 milhões de anos580. 

 As alterações climáticas, mais precisamente a elevação das temperaturas, 

resultam em consequências como a perda de massa dos mantos de gelo em geleiras 

e o encolhimento generalizado da criosfera581, ou seja, a redução do gelo marinho, 

fluvial e lacustre, o que resulta na liberação de carbono orgânico e metano líquido582, 

e na elevação dos níveis do mar, com a inundação de regiões costeiras. Pode-se 

mencionar ainda, o aumento na incidência de furacões, que decorrem da elevação da 

temperatura da superfície dos oceanos, bem como a diminuição do suprimento de 

água para milhões de pessoas583. 

A biodiversidade também é fortemente impactada com o aquecimento 

global, do qual decorre a perda de plantas e animais, assim como danos às colônias 

de corais. Estima-se que 30% das plantas e animais desaparecerão e, no caso do 

Oceano Ártico, haverá a redução na quantidade de ursos polares, podendo levá-los à 

extinção.584  

Referente aos alimentos, o aumento das temperaturas e, por conseguinte, 

a redução na disponibilidade de água, acarreta em mudanças na geografia das 

 
579 IPCC. Climate Change: Synthesis Report. In: Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change. Genebra: IPCC, 2007. p. 07. 
580 REIS, Lineu Belico dos; CUNHA, Eldis Camargo Neves. Energia elétrica e sustentabilidade: 
aspectos tecnológicos, socioambientais e legais. Barueri: Manole, 2006. p. 9. 
581 O termo criosfera refere-se ao conjunto de elementos do sistema terrestre que contém água em 
estado sólido, como o gelo marinho, lacustre e fluvial. 
582 IPCC. Summary for Policymakers. In: PÖRTNER Hans-O.; ROBERTS, Debra C.; MASSON-
DELMOTTE, Valérie; ZHAI, Panmao; TIGNOR, M.; POLOCZANSKA, Elvira; MINTENBECK, Katja; 
ALEGRÍA, Andrés; NICOLAI, Maike; OKEM, Andrew; PETZOLD, Jan; RAMA, B.; WEYER, Nora M. 
(eds.). IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Disponível em: 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/03_SROCC_SPM_FINAL.pdf. Acesso em: 23 
nov. 2021. p. 15. 
583 HINRICHS, Roger A; KLEINBACH, Merlin; REIS, Lineu Belico dos. Energia e meio ambiente. 
Tradução Lineu Belico dos Reis, Flávio Maron Vichi, Leonardo Freire de Mello. São Paulo: Cengage 
Learning, 2014. p. 370. 
584 HINRICHS, Roger A; KLEINBACH, Merlin; REIS, Lineu Belico dos. Energia e meio ambiente. 
Tradução Lineu Belico dos Reis, Flávio Maron Vichi, Leonardo Freire de Mello. São Paulo: Cengage 
Learning, 2014. p. 370. 
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culturas agrícolas e na diminuição da produção em algumas regiões. Por outro lado, 

locais cobertos por gelo e frequente incidência de neve tornar-se-ão agricultáveis por 

conta da redução da sua superfície e menor incidência.585  

Os impactos na saúde humana são percebidos pelo aumento das doenças 

relacionadas à elevação das temperaturas, como é o caso das doenças respiratórias. 

Outras doenças são aquelas causadas por insetos, já que a sua proliferação é 

aumentada em ambientes com temperaturas mais elevadas. Também como 

consequência do aquecimento global, tem-se o aumento da mortalidade humana em 

decorrência das ondas de calor.586 

 Dentre outros fatores, a influência do setor energético no aquecimento 

global resulta do desmatamento e da queima de grandes volumes de biomassa, 

expansão de áreas urbanas, grandes áreas de alagamento por hidrelétricas, descarte 

de materiais utilizados em geradores de energia renováveis e, principalmente, da 

utilização dos recursos energéticos com origem fóssil587. Esse cenário se torna ainda 

mais preocupante em razão do contínuo aumento da utilização dos recursos fósseis 

nas últimas décadas, conforme indicado no gráfico abaixo, os quais incidem sobre a 

elevação dos índices de CO2 na atmosfera. 

 

 
585 HINRICHS, Roger A; KLEINBACH, Merlin; REIS, Lineu Belico dos. Energia e meio ambiente. 
Tradução Lineu Belico dos Reis, Flávio Maron Vichi, Leonardo Freire de Mello. São Paulo: Cengage 
Learning, 2014. p. 370. 
586 HINRICHS, Roger A; KLEINBACH, Merlin; REIS, Lineu Belico dos. Energia e meio ambiente. 
Tradução Lineu Belico dos Reis, Flávio Maron Vichi, Leonardo Freire de Mello. São Paulo: Cengage 
Learning, 2014. p. 370. 
587 CONTI, José Bueno. Considerações sobre as mudanças climáticas globais. Revista do 
Departamento de Geografia da USP. São Paulo, v. 16, p. 70-75, 2005. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/rdg/article/view/47286/51022. Acesso em: 14 nov. 2021. p. 70. 
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Gráfico 3 – Utilização dos recursos fósseis nas últimas décadas.  

Fonte: Global Carbon Budget 2021.588 
  

 Estudos publicados pela Agência Internacional de Energia (IEA)589, 

demonstram que no ano de 2018 o Petróleo e seus derivados lideraram a produção 

de energia com o percentual de 31,5, seguido pelo carvão mineral, que correspondeu 

a 26,9%. Na sequência apareceu o gás natural, com 22,8%, biomassa, com 9,3%, 

nuclear, com 5%, hidráulica, com 2,5% e outras Fontes de energia que 

corresponderam a 2%590. Em 2019, a IEA identificou o aumento de 2% no consumo 

dos combustíveis fósseis, quando comparado ao ano anterior, representando um total 

 
588 GLOBAL CARBON BUDGET. Global Carbon Budget 2021. 2021. Disponível em: 
https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/files/GCP_CarbonBudget_2021.pdf. Acesso em: 
20 jul. 2022. p. 24. Publicado em 4 de novembro de 2021. 
589 A International Energy Agency (IEA) é um organismo da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Foi criada após a crise do petróleo de 1973, com o objetivo inicial 
de garantir a segurança do abastecimento de petróleo, por meio do tratado denominado “Acordo sobre 
um Programa Internacional de Energia”. Ao longo dos anos a IEA expandiu a sua atuação para áreas 
como a eficiência energética, mudança climática, Sustentabilidade, pesquisa e desenvolvimento, 
colaboração tecnológica e relações internacionais de energia, tornando-se o principal organismo 
internacional para a cooperação energética. A IEA possui um sistema de resposta de emergência 
coletiva voltado à estabilização de mercados e da economia global, o qual foi acionado em três 
ocasiões: em 1991, durante a Primeira Guerra do Golfo; em 2005, após a ocorrência dos furacões 
Katrina e Rita, que danificaram a infraestrutura de petróleo no Golfo do México; e em 2011, durante a 
crise na Líbia. IEA. History: From oil security to steering the world toward secure and sustainable 
energy transitions. Disponível em: https://www.iea.org/about/history. Acesso em: 11 out. 2021.   
590 IEA. World Energy Balances: Overview. Disponível em: https://www.iea.org/reports/world-energy-
balances-overview/world. Acesso em: 29 ago. 2021.  
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de 617 EJ591. Esse aumento foi impulsionado, sobretudo, pelo gás natural, que 

apresentou crescimento de 4% e pelo carvão, que registrou 2% de aumento. Muito 

embora não tenha apresentado índices de elevação em 2019, o petróleo continuou 

sendo a forma de energia mais utilizada592. 

Em 2020, diante da crise na saúde global, que resultou em bloqueios e 

decrescimento da atividade econômica, o consumo de combustíveis fósseis 

apresentou redução de 5%, quando comparado ao ano de 2019593. Nesse período, a 

utilização global de petróleo baixou em 7%, o que ocorreu pela baixa demanda nos 

transportes ocasionada pela pandemia Covid-19. O carvão teve baixa de 4%, muito 

embora a China, maior consumidor de carvão do mundo, tenha apresentado 

recuperação econômica e elevado o seu consumo. A Fonte de energia fóssil com 

menor alteração foi o gás natural, com redução de 3% no seu consumo.  

Já em 2021, viu-se a retomada do aumento da demanda mundial por 

energia. Esse fluxo, inverso ao que fora visto no ano anterior, resultou da recuperação 

da atividade econômica dos países na medida em que foram gradualmente 

flexibilizando os bloqueios que haviam recaído sobre os mais diversos setores, como 

o comércio e o transporte. Nesse momento, o consumo de energia elétrica e gás 

natural elevou-se para níveis superiores aos apresentados no período pré-

 
591 EJ é a sigla designada pelo Sistema Internacional de Unidades (SI) para a unidade de medida Joule, 
que se refere à medição de trabalho, energia ou quantidade de calor. Um joule corresponde a 1 W × s 
(watt-segundo), sendo aproximadamente igual a 6,2415 ×1018 eV ou 2,7778 ×10−4 watt-hora. COHEN, 
E. Richard. Grandezas, unidades e símbolos em físico-química. Tradução Romeu Rocha-Filho e 
Rui Fausto (coord.). São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2018. p. 97. 
592 Faz-se oportuno mencionar que “between 1971 and 2019 world total energy supply (TES) increased 
2.6 times (from 230 EJ to 606 EJ) and its structure changed markedly. Oil fell from 44% to 31% of TES 
between 1971 and 2010; its share has held steady since then and it remains the most important fuel in 
2019. Coal has consistently remained in second place in the global energy mix, at more than a quarter 
of the total, or 162 EJ in 2019. Natural gas consolidated its third rank, growing from 16% in 1971 to 23% 
in 2019.” IEA. World Energy Balances: Overview. Disponível em: https://www.iea.org/reports/world-
energy-balances-overview/world. Acesso em: 29 ago. 2021. 
593 A título exemplificativo, o consumo de energia nos Estados Unidos, em 2020, caiu 7,6%. Na União 
Europeia a redução foi de 7%, com forte influência da Itália, França, Espanha e Alemanha. O mesmo 
índice foi percebido no Japão e Canadá. A Rússia apresentou redução de 4,8%. Com queda mais leve, 
a Índia, Coreia do Sul e Arábia Saudita aparecem com 3%. Já o Brasil, juntamente com a Austrália, 
apresentou redução de 2%. Outras regiões do mundo, como na África e no Oriente Médio, sobretudo 
na Arábia Saudita, também reduziram o seu consumo de energia. ENERDATA. Total energy 
consumption: Global energy consumption fell in 2020 (-4%), due to lockdown measures and transport 
restrictions. Disponível em: https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-
statistics.html. Acesso em: 05 nov. 2021.    
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pandemia594.   

Ao observar as emissões globais de CO2 por continente, é possível 

perceber que a Ásia domina, em larga medida, as emissões globais de CO2 fóssil, 

enquanto que as emissões na América do Norte demonstram semelhança às da 

Europa. Ainda, conforme evidencia o gráfico abaixo, o Oriente Médio vem 

apresentando crescimento acelerado e a África, América do Sul e Oceania 

mantiveram-se com poucas alterações na última década. 

 

Gráfico 4 – Emissões de CO2 fóssil por continente.595 

  
Fonte: Global Carbon Budget 2021.596 

 

A análise mais focalizada demonstra que entre os principais países e 

 
594 IEA. World Energy Outlook 2021. Paris: International Energy Agency, 2021. Disponível em: 
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021. Acesso em: 12 abr. 2021. p. 88. 
595 Todos os dados são mostrados em bilhões de toneladas de CO2 (Gt CO2), sendo 1 Gigatonelada 
(Gt) = 1 bilhão de toneladas. 
596 Publicado em 4 de novembro de 2021. GLOBAL CARBON BUDGET. Global Carbon Budget 2021. 
2021. Disponível em: 
https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/files/GCP_CarbonBudget_2021.pdf. Acesso em: 
20 jul. 2022. p. 74. 
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regiões emissoras de CO2 fóssil, no período de 2020 e 2021, a China lidera em larga 

medida, quando comparada a segunda e terceira posição, ocupadas pelos Estados 

Unidos da América e pelo bloco da União Europeia, respectivamente, conforme é 

possível apreciar na tabela abaixo.   

 

Tabela 1 – Países e regiões emissoras de CO2 fóssil. 

País/Região 
Emissões de 2020 

(bilhões de 
toneladas/ano) 

Crescimento 
em 2020 (por 

cento) 

Crescimento 
de emissões 

projetado para 
2021 (por 

cento) 

Emissões 
projetadas para 
2021 (bilhões 

de 
toneladas/ano) 

China 10.7 1.4% 4.0% 11.1 

EUA 4.7 -10.6% 7.6% 5.1 

UE 2.6 -10.9% 7.6% 2.8 

Índia 2.4 -7.3% 12.6% 2.7 

Todos os outros 14.4 -7.0% 2.9% 14.8 

Mundial* 34.8 -5.4% 4.9% 36.4 

*Estão incluídas as emissões que resultam do tráfego aéreo e marítimo. 
Fonte: Do autor, adaptado de Global Carbon Budget 2021597. 

 

Especialistas indicam que as mudanças climáticas já afetaram os 

ecossistemas terrestres, de água doce e oceânicos em escala global, resultando em 

múltiplos impactos em escalas regionais e locais598. Além das emissões de CO2, os 

 
597 Publicado em 4 de novembro de 2021. GLOBAL CARBON BUDGET. Global Carbon Budget 2021. 
2021. Disponível em: 
https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/files/GCP_CarbonBudget_2021.pdf. Acesso em: 
20 jul. 2022. p. 11. 
598 PÖRTNER, Hans-O.; ROBERTS, Debra C.; POLOCZANSKA, Elvira S.; MINTENBECK, Katja; 
TIGNOR, M.; ALEGRÍA, Andrés; CRAIG, Marlies; LANGSDORF, Stefanie; LÖSCHKE, S.; MÖLLER, 
Vincent; OKEM, Andrew (eds.). Summary for Policymakers. IPCC, 2022. In: PÖRTNER, Hans-O.; 
ROBERTS, Debra C.; TIGNOR, M.; POLOCZANSKA, Elvira S.; MINTENBECK, Katja; ALEGRÍA, 
Andrés; CRAIG, Marlies; LANGSDORF, Stefanie; LÖSCHKE, S.; MÖLLER, Vincent; OKEM, Andrew 
(eds.); B. Rama (eds.). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of 
Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, p. 3–33, 2022. 
DOI:10.1017/9781009325844.001. Disponível em: 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
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processos de geração e conservação de energia resultam em outros danos ao meio 

ambiente e aos seres humanos599, dentre os quais se podem destacar600:  

a) Uso e degradação do solo e da terra: fontes energéticas como as hidrelétricas, 

biomassa em grande escala, carvão mineral, petróleo e de gás natural resultam 

em impactos severos aos ecossistemas sensíveis, o que ocorre por meio dos 

processos de prospecção, extração, produção e conservação de energia; 

b) Deposição ácida: esse fator resulta da reação de componentes químicos, 

especialmente os óxidos de nitrogênio e enxofre (NOx e SOx), que reagem na 

atmosfera quando da sua combinação com o oxigênio e gotas de água. Sob 

determinadas condições, as gotículas condensam-se e caem na forma de 

chuva, neve ou mesmo neblina ácida, causando danos ambientais, como 

destruição de plantas e florestas, acidificação de lagos, dentre outros.    

c) Poluição de águas subterrâneas e de superfícies: os poluentes que 

contaminam as águas resultam de variados mecanismos de geração e 

transmissão de energia. Dentre esses fatores, destacam-se a poluição 

radioativa e térmica, acidificação e metais pesados que derivam do descarte 

dos resíduos e componentes dos geradores energéticos, assim como da 

mineração. 

d) Resíduos sólidos e perigosos: muito embora os resíduos sólidos que são 

produzidos pelo setor energético não sejam expressivos em quantidade, eles 

podem conter componentes perigosos e radioativos, os quais são identificados 

no processo de mineração, exploração e queima de combustíveis, assim como 

no âmbito das usinas de energia nuclear.  

e) Poluição do ar urbano: essa é uma das problemáticas mais visíveis e variam 

conforme as características específicas de cada usina. A utilização dos 

recursos energéticos é outro fator com significativo impacto à poluição do ar 

 
. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 12. 
599 Não se pode afastar o entendimento acerca da dificuldade em formular avaliações precisas voltadas 
aos danos causados pelas diversas Fontes de energia à saúde humana, à agricultura e, especialmente, 
ao meio ambiente. GOLDEMBERG, José; LUCON, Oswaldo. Energy, Environment and 
Development. 2. ed. Londres: Earthscan, 2010. p. 353. 
600 REIS, Lineu Belico dos; CUNHA, Eldis Camargo Neves. Energia elétrica e sustentabilidade: 
aspectos tecnológicos, socioambientais e legais. Barueri: Manole, 2006. p. 12-17. 
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urbano, especialmente nos locais onde há concentração dos meios de 

transporte e da produção industrial.  

f) Desflorestamento e desertificação: além de resultar da urbanização, expansão 

agrícola, exploração de produtos florestais e regeneração inadequada, essa 

categoria também é consequência de processos de geração e conservação de 

energia, como no caso das hidrelétricas; 

g) Degradação marinha e costeira: o descarte de resíduos representa 

aproximadamente 75% desse tipo de degradação. O restante é resultado da 

navegação, mineração e da produção e transporte do petróleo, sobretudo 

quando há o vazamento nas plataformas de extração ou no seu transporte. 

h) Alagamento de áreas terrestres: nessa categoria as usinas hidrelétricas 

também são identificadas como um dos recursos de geração e conservação de 

poluentes. Por meio dessa fonte energética, há perda de terras agricultáveis ou 

que apresentem valor histórico, cultural e biológico. No âmbito social, o alague 

de grandes áreas para o funcionamento das hidrelétricas traz problemas como 

o reassentamento de populações.  

  Há teorias voltadas aos gases de efeito estufa, mudanças climáticas e 

impactos ambientais que são difundidas por inúmeros agentes, como cientistas, 

organizações não governamentais, pesquisadores, Estados e climatologistas601, que 

têm impulsionado o desenvolvimento de novas Fontes de energia – para além 

daquelas já existentes. No entanto, é importante ter claro que as energias 

classificadas como limpas ou renováveis, ainda que apresentem menor impacto 

quando comparadas às fontes de origem fóssil, também resultam em poluições e 

afetam as dimensões social, econômica e ambiental da Sustentabilidade.  

Nesse sentido, pode-se observar a geração de energia por turbinas 

eólicas602: mesmo não causando poluição tóxica, seus parques de produção podem 

 
601 Destaca-se a pesquisa voltada às mudanças climáticas conduzida pelo climatologista Charles 
Keeling. KEELING, Charles David. Climate change and carbon dioxide: an introduction. Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the United States of America. Washington, v. 94, n. 16, 
1997. Disponível em: https://www.pnas.org/content/pnas/94/16/8273.full.pdf. Acesso em: 12 jan. 2022. 
602 SAVINO, Matteo; MANZINI, Riccardo; SELVA, Vincenzo Della; ACCORSI, RICARDO. A new model 
for environmental and economic evaluation of renewable energy systems: The case of wind turbines. 
Applied Energy, v. 189, p. 739-752, 2017. DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.11.124. Disponível em: 
https://econpapers.repec.org/article/eeeappene/v_3a189_3ay_3a2017_3ai_3ac_3ap_3a739-752.htm. 
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provocar impactos à vida selvagem e ao habitat de determinadas espécies de animais; 

nas diferentes fases do ciclo de vida de uma turbina eólica há emissão de CO2, como 

no momento de produção dos componentes dos geradores, e na etapa de instalação 

(quando são utilizados grandes maquinários para a montagem dos equipamentos)603; 

há problemas quanto à gestão de resíduos, já que os geradores utilizados nos parques 

apresentam vida útil variável entre 20 e 30 anos, a depender das condições climáticas 

da região na qual estiverem instalados604. 

No caso da utilização do sol para a geração de energia fotovoltaica, em que 

há evidentes vantagens ambientais e econômicas em comparação com os 

combustíveis fósseis convencionais, os mecanismos utilizados para a conversão da 

energia solar em energia útil também resultam em transtornos ambientais. As 

emissões que decorrem dos sistemas fotovoltaicos estão relacionadas aos processos 

de extração de matérias-primas para a produção dos geradores, o processo de 

montagem dos painéis e a instalação dos módulos605. O descarte dos equipamentos 

também resulta em significativos problemas, já que a expectativa de vida útil dos 

módulos é de cerca de 25 a 30 anos e o seu descarte é classificado como lixo 

eletrônico, do qual resultam resíduos tóxicos, como cadmio, chumbo e selênio, 

responsáveis pela contaminação do solo e água606. 

Diante desse cenário, alerta-se para a urgência em se fazer mudanças na 

 
Acesso em: 22 de mar. 2022. 
603 ABRAHAM-DUKUMA, Magnus. Energy Transition: embodied energy in clean technologies and the 
need for international regulatory proactivity. In: Energy and Sustainability, v. 8. WIT Transactions on 
Ecology and the Environment. 2019. Disponível em: 
https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/ESUS19/ESUS19001FU1.pdf. Acesso em: 22 mar. 
2022. p. 2. 
604 Empresas, como a Iberdrola Ingeniería, ScottishPower Renewables e a Fundação Tecnalia, maior 
centro de investigação e desenvolvimento tecnológico da Espanha e membro Basque Research and 
Technology Alliance, estão voltando-se para pesquisa e implementação de processos para a reciclagem 
das pás de aerogeradores. Contando com o orçamento de mais de um milhão de euros, disponibilizado 
pela União Europeia, tem-se o objetivo de demonstrar a eficácia de sistemas de reciclagem e contribuir 
para a preservação do meio ambiente. 
605 ABRAHAM-DUKUMA, Magnus. Energy Transition: embodied energy in clean technologies and the 
need for international regulatory proactivity. In: Energy and Sustainability, v. 8. WIT Transactions on 
Ecology and the Environment. 2019. Disponível em: 
https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/ESUS19/ESUS19001FU1.pdf. Acesso em: 22 mar. 
2022. p. 2. 
606 Conforme dispõe a Diretiva 2012/19 da União Europeia. EU – European Union. Directive 
2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE). Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj. Acesso em: 
02 fev. 2022. p. 38. 
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produção, conservação, distribuição e uso da energia visando reduzir o aquecimento 

global e suas consequências607. É primordial o direcionamento de esforços ao 

processo de transição da Matriz energética global e à construção de processos cada 

vez mais sustentáveis, os quais resultem em baixa – ou nenhuma – emissão de CO2, 

e reduzam o descarte dos equipamentos utilizados no ciclo energético. Mais do que 

minimizar os impactos ao ecossistema global, a transição energética é de suma 

relevância à Segurança energética dos Estados, bem como para dirimir conflitos 

geopolíticos. 

 

5.2 Segurança energética 

A energia é considerada como um dos principais elementos constituintes 

da sociedade moderna, razão pela qual a segurança na disponibilidade e distribuição 

energética tornaram-se fatores essenciais à sociedade global. O vocábulo segurança 

refere-se à condição relativa à proteção, por meio da qual é possível neutralizar 

ameaças contra a existência de alguém ou de algo608. No âmbito do presente estudo, 

o conceito de Segurança energética é compreendido na perspectiva dos padrões e 

medidas de proteção que possam ser aplicados sobre a temática da energia, como o 

apanhado sistemático que envolve os processos de geração, armazenamento e 

distribuição, os quais estão atrelados aos fatores econômicos, políticos, ambientais e, 

sobretudo, sociais. 

A Segurança energética é uma temática que vem ganhando cada vez mais 

destaque nos cenários nacionais, regionais e global, tendo sido impulsionada, ainda 

na segunda metade do século XX, pela constatação de que as Fontes de energia 

 
607 FAPESP. Um futuro com energia sustentável: iluminando o caminho. Tradução Maria Cristina 
Vidal Borba, Neide Ferreira Gaspar. São Paulo: FAPESP. Amsterdam: InterAcademy Council. Rio de 
Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 2010. Disponível em: 
https://fapesp.br/publicacoes/energia.pdf. Acesso em: 22 nov. 2021. p. 60. 
608 CEPIK, Marco. Segurança Nacional e Segurança Humana: Problemas Conceituais e 
Conseqüências Políticas. Security and Defense Studies Review, v. 1, Spring, 2001. p. 2. Disponível em: 
https://professor.ufrgs.br/marcocepik/files/cepik_-_2001_-_seg_nac_e_seg_hum_-
_sec_and_def_review.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. Buzan e Wæver observam que após a decorrência 
da Guerra Fria, bem como dos atentados terroristas de 11 de setembro, o termo segurança deixou de 
ser aplicado tão somente ao setor militar, passando a ser conferido a outras dimensões que podem 
comprometer a coletividade humana, como à política, econômica, social e ambiental. BUZAN, Barry; 
WÆVER, Ola. Regions and Powers. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. p. 53. 
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fósseis remanescentes e de fácil extração e processamento estariam se tornando 

cada vez mais escassas.  

Para além dos recursos fósseis, que por muitas décadas foram o pano de 

fundo da Segurança energética, na atualidade a abordagem ampliou-se e passou a 

comportar as mais variadas Fontes de energia, bem como as infraestruturas de 

fornecimento609. Nesse sentido, a Segurança energética configurou-se como 

elemento geopolítico voltado à garantia de fontes e meios de distribuição de energia 

suficientes para atender, de forma economicamente viável, às demandas da 

sociedade610, passando-se à constituição de medidas preventivas, regulatórias e 

afirmativas com o objetivo de equilibrar os fatores voltados à sobrevivência humana e 

aos sistemas energéticos611.  

De maneira mais precisa, a Segurança energética pode ser formulada com 

vistas a quatro pilares fundamentais, quais sejam, disponibilidade, confiabilidade, 

acessibilidade, e Sustentabilidade ambiental612. 

O primeiro elemento refere-se à disponibilidade de bens e serviços 

energéticos, de maneira que os consumidores possam estar assegurados quanto à 

disponibilidade da energia que precisam para satisfazer as suas necessidades. Esse 

é um cenário composto por diversos setores que se inter-relacionam, como os 

comerciais, políticos, compradores, vendedores, investidores, assim como os fatores 

ligados à Tecnologia, transportes e economia613. Uma das dificuldades enfrentadas 

 
609 YERGIN, Daniel. Energy Security and Markets. In: The Goldman Sachs Conference of The Top 
Ten Risks to the Global Economy: A Dialogue of Critical Perspetives, New York, set. 2005. 
610 DANNREUTHER, Roland. Energy Security. p. 144-153. 2009. In: DANNREUTHER, Roland. The 
Routledge handbook of new security studies. Routledge Handbooks. 
611 GALVÃO, Thiago Gehre. Securitização e desenvolvimento no espaço amazônico. Meridiano 47, 
Brasília, n. 98, p. 6-8, set. 2008. Disponível em:  
https://periodicos.unb.br/index.php/MED/article/download/3356/3043/5933. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 
6. 
612 Para apresentar a dinâmica conceitual da segurança-energética, adotou-se a proposta de Jonathan 
Elkind, que fora demostrada por meio do estudo intitulado Energy Security: Call for a Broader Agenda, 
entre as páginas 121 e 129. No que tange ao elemento “Sustentabilidade ambiental”, tratado pelo autor, 
optou-se por uma abordagem mais ampla do pressuposto da Sustentabilidade, de maneira que todas 
as dimensões, para além da ambiental, sejam contempladas pelo vocábulo Sustentabilidade. ELKIND, 
Jonathan. Energy Security: Call for a Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, Jonathan (org.). 
Energy security: economics, politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The Brookings 
Institution, 2010. p. 121-129. 
613 O mercado energético requer, para a sua operacionalização, “physical resources, capital investment, 
the efficient application of technology, proper legal and regulatory frameworks, products that comply 
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neste quesito refere-se à alta na demanda, sobretudo nas últimas décadas614, a qual 

está diretamente ligada ao crescimento econômico dos países industrializados e o 

crescimento acelerado de nações como a China e Índia, dentre outras que se 

apresentam como potências econômicas emergentes.615 

A confiabilidade, enquanto segundo pilar da Segurança energética, 

corresponde aos mecanismos e garantias utilizados contra as interrupções no 

fornecimento energético, as quais podem comprometer as mais variadas searas da 

vida humana. Nesse sentido, a confiabilidade da energia é baseada em fatores como: 

a) diversidade das fontes energéticas; b) multiplicidade dos meios de abastecimento 

utilizados para o processamento, transporte e distribuição da energia; c) capacidade 

de reserva das redes de energia, como os sistemas de geração e transmissão de 

energia; d) redução da demanda de energia, o que terá como resultado a redução da 

sobrecarga da infraestrutura utilizada para a distribuição; e) desenvolvimento de 

meios que possibilitem criar reservas de emergência; f) difundir informações 

relevantes relacionadas ao mercado energético. 616 

A confiabilidade também é influenciada por fatores como as tempestades. 

A título de exemplo, os furacões Katrina e Rita levaram os EUA a buscar mais energia 

no mercado externo, até que as suas estruturas de extração, produção e distribuição, 

danificadas pelas tempestades, fossem restabelecidas. Além disso, o país repassou 

centenas de bilhões de dólares ao exterior para a compra de energia, e uma vez 

realizado o repasse, não se pode impedir que parte desses recursos sejam utilizados 

para financiar grupos terroristas. Ou seja, além de resultar em desequilíbrio comercial 

interno, em razão dos montantes enviados ao exterior, o país pode ter contribuído para 

 
with legal and regulatory requirements, and societal acceptance of the given energy service. As this 
listing makes clear, the idea of ‘availability’ is not quite as simple as it may seem at first glance.” ELKIND, 
Jonathan. Energy Security: Call for a Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, Jonathan (org.). 
Energy security: economics, politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The Brookings 
Institution, 2010. p. 123. 
614 Com ressalva ao período correspondente à incidência da pandemia da Covid-19, na qual a grande 
maioria das nações reduziu o gasto energético, sobretudo o relacionado ao transporte. 
615 ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call for a Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, 
Jonathan (org.). Energy security: economics, politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The 
Brookings Institution, 2010. p. 123. 
616 ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call for a Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, 
Jonathan (org.). Energy security: economics, politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The 
Brookings Institution, 2010. p. 124-125. 
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a manutenção de grupos terroristas que podem vir a atacar o próprio país.617 

O terceiro elemento basilar da Segurança energética, a acessibilidade, está 

relacionado à problemática do acesso aos recursos energéticos e, especialmente, às 

questões relacionadas à pobreza energética618. Cerca de 1,6 bilhão de pessoas não 

têm acesso à eletricidade e aproximadamente 2,5 bilhões ainda dependem dos 

combustíveis tradicionais para cozinhar, como a madeira619. Esse quadro evidencia-

se em nações nas quais as populações carecem de recursos financeiros, e muitas 

vezes, ao se depararem com os preços cobrados pela energia, passam a enfrentar 

embaraços de cunho econômico, político, e até mesmo humanitário. No entanto, o 

risco à acessibilidade energética também é percebido em países mais ricos, nos 

quais, por razões diversas, os valores elevam-se para além dos recursos que os 

cidadãos dispunham para essa finalidade ou, em razão da desestabilização política 

para com os países fornecedores620. 

O quarto fator refere-se à Sustentabilidade ambiental. Esse elemento 

passou a ser relacionado à Segurança energética somente nas últimas décadas, 

quando a população mundial conferiu mais atenção às questões ambientais. No que 

tange à articulação estabelecida entre a Sustentabilidade e a Segurança energética, 

 
617 ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call for a Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, 
Jonathan (org.). Energy security: economics, politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The 
Brookings Institution, 2010. p. 125. 
618 “Energy poverty intersects with other pressing problems including gender equity, social justice, and 
environmental degradation. Without modern energy carriers, women and children, typically, are forced 
to spend significant amounts of time searching for firewood, and then burning wood and charcoal indoors 
to heat their homes or prepare meals. Tragically, this presents many occupational hazards. Ten 
thousand fuel-wood carriers in Addis Ababa supply one-third of the wood consumed by the city and 
suffer frequent falls, bone fractures, eye problems, headaches, anemia, internal body disorders, and 
miscarriages from carrying loads often equal to their body weights. Fuel collection also places women 
in areas of physical or psychological violence. Hundreds of Somali women have reportedly been raped 
while collecting fuel, and women in Sarajevo faced sniper fire to collect wood for cooking.” SOVACOOL, 
Benjamin. Defining, measuring, and exploring energy security. In: SOVACOOL, Benjamin (org.). The 
Routledge handbook of energy security. New York: Routledge. 2011. p. 19. 
619 “Most of these people reside in remote rural areas, have low incomes, and are largely dependent on 
agriculture for their livelihoods. India, home to more than a quarter of the world’s poor, alone accounts 
for approximately 50 percent of people with high dependence on traditional cooking fuels and 31 percent 
of those without access to electricity.” LUFT, Gal; KORIN, Anne; GUPTA, Eshita. Energy Security and 
Climate Change. In: SOVACOOL, Benjamin (org.). The Routledge handbook of energy security. New 
York: Routledge. 2011. p. 45. 
620 ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call for a Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, 
Jonathan (org.). Energy security: economics, politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The 
Brookings Institution, 2010. p. 126-127. 
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esta ocorre por meio de questões como a durabilidade da infraestrutura energética 

posta em funcionamento na atualidade; desenvolvimento de Tecnologias e práticas 

relacionadas às mudanças climáticas; e redução dos efeitos das mudanças climáticas 

sobre os sistemas de energia.621 

A durabilidade da infraestrutura energética parte do pressuposto de que as 

decisões tomadas no presente repercutem em longo prazo, já que os sistemas 

utilizados para geração de energia apresentam longa durabilidade622. Nesse sentido, 

pode-se mencionar um automóvel posto em funcionamento no dia de hoje e que 

seguirá rodando por, pelo menos, 10 a 15 anos, ou uma usina a carvão, que após 

iniciar as suas atividades irá operar cerca de 25 anos – em curta medida.623 

Nota-se que, além do desenvolvimento de Tecnologias e práticas que não 

afetem negativamente as mudanças climáticas, faz-se necessário o fomento de 

políticas externas, troca de conhecimentos e Tecnologias relacionadas à energia 

sustentável, assim como a criação de mecanismos normativos e taxativos, em âmbito 

interno, que reduzam o uso dos combustíveis fósseis e desenvolvam processos 

sustentáveis, como a captura e armazenamento de carbono tecnologicamente viável 

e passível de comercialização.624 

Muito embora alguns autores não concordem em inter-relacionar 

 
621 ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call for a Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, 
Jonathan (org.). Energy security: economics, politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The 
Brookings Institution, 2010. p. 128-129. 
622 Soromenho-Marques afirma que “ao contrário do que acontecia no passado, em que o campo de 
ação das comunidades humanas estava geograficamente limitado, nos nossos dias o processo de 
globalização unificou o planeta ao ponto de ser possível externalizar e diferir no tempo e no espaço, a 
uma escala inédita na história humana, os efeitos negativos da destruição de recursos. Se no passado, 
uma comunidade pastoril ou agrícola cometia um erro fatal na gestão ambiental dos seus recursos, 
isso significava que nos meses ou no ano seguinte o preço seria pago com fome e sofrimento. Hoje, a 
mundialização permite desenvolver uma estratégia de ‘terra queimada’ que ao aumentar 
exponencialmente o campo explorável de recursos acaba por afastar para o futuro, para a geração 
seguinte, o preço, certamente terrível, que a destruição dos ecossistemas inevitavelmente acarretará.” 
SOROMENHO-MARQUES, Viriato. Metamorfoses: Entre o Colapso e o Desenvolvimento Sustentável. 
Mem Martins: Publicações Europa-América, 2005. p. 33. 
623 ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call for a Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, 
Jonathan (org.). Energy security: economics, politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The 
Brookings Institution, 2010. p. 129. 
624 ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call for a Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, 
Jonathan (org.). Energy security: economics, politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The 
Brookings Institution, 2010. p. 129. 
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Segurança energética e Sustentabilidade, sobretudo ambiental625, importante notar 

que processos sustentáveis voltados à geração, armazenamento, distribuição e 

utilização de energia são capazes de reduzir as mudanças climáticas. Diante disso, 

não se pode negar que a Segurança energética encontrará mais êxito na medida em 

que as nações formularem suas práticas operacionais, políticas e diplomáticas, 

relacionadas à energia, a partir dos vieses da Sustentabilidade626. 

No tocante aos efeitos das mudanças climáticas sobre a Segurança 

energética, podem ser percebidos em diferentes situações, como pela elevação do 

nível do mar e o consequente comprometimento das usinas nucleares instaladas em 

regiões costeiras; diante da incidência de tempestades mais frequentes e mais 

severas, que podem afetar a infraestrutura responsável pela distribuição da energia627; 

no caso do deslocamento de refugiados e migrantes climáticos para regiões que não 

dispõem de energia para suprir as necessidades decorrentes do aumento 

populacional; ainda, diante dos impactos econômicos em regiões comprometidas 

pelas mudanças climáticas e que resultam no comprometimento de recursos 

 
625 Autores, como Deudney e Brock, defendem que o conceito de segurança esteja atrelado tão 
somente aos aspectos relacionados às práticas políticas e militares inseridas no âmbito de conflitos 
estabelecidos entre os Estados. DEUDNEY, Daniel. The case against linking environmental 
degradation and national security. Millennium: Journal of International Studies, 1990. p. 461-476. 
BROCK, Lothar. Peace through Parks: The Environment on the Peace Research Agenda. Oslo: 
Journal of Peace Research, 1991. p. 407-423. 
626 “Some analysts and policymakers correctly note the current lack of the full suite of technological 
solutions needed to deliver the massive greenhouse gas emissions reductions that the scientific 
community now recommends. These skeptics assert that because those solutions do not yet exist, it 
makes little sense to be concerned today with the integration of sustainability into current energy security 
calculations. That argument defies elemental logic. Given the magnitude of the changes that will be 
required throughout the global energy economy, given the enormity and longevity of the energy 
investments that are called for in the coming two decades, and given that individual consumers must 
participate actively in many of the marketplace changes that need to occur, the sooner nations reorient 
their thinking and buying, the better. Thus, talking about energy security without talking simultaneously 
about sustainability is, at best, penny wise and pound foolish.” ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call 
for a Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, Jonathan (org.). Energy security: economics, 
politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The Brookings Institution, 2010. p. 129. 
627 A International Energy Agency aponta que “the world’s energy infrastructure is already facing 
increasing physical risks related to climate change, which emphasizes the urgent need to enhance the 
resilience of energy systems. We estimate that around one- quarter of global electricity networks 
currently face a high risk of destructive cyclone winds, while over 10% of dispatchable generation fleets 
and coastal refineries are prone to severe coastal flooding, and one-third of freshwater-cooled thermal 
power plants are located in areas of high water stress. In the STEPS, the frequency of extreme heat 
events would double by 2050 compared with today – and they would be around 120% more intense, 
affecting the performance of grids and thermal plants while pushing up demand for cooling.” IEA. World 
Energy Outlook 2021. Paris: International Energy Agency, 2021. Disponível em: 
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021. Acesso em: 12 abr. 2021. p. 21.  
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financeiros que poderiam ser utilizados para a geração e distribuição da energia628. 

Nesse cenário, também se faz oportuno perceber os impactos decorrentes 

da durabilidade das Tecnologias postas em funcionamento629. A título de exemplo, 

uma usina a carvão, que demandará expressivos recursos financeiros para a sua 

instalação, poderá seguir operando e emitindo poluentes por, pelo menos, 25 anos; 

ou um automóvel movido por combustíveis fósseis que tenha sido posto em 

comercialização, no dia de hoje, e seguirá rodando entre 10 e 15 anos (ou mais)630. 

Por esse prisma, tem-se que as decisões tomadas no presente repercutirão em longo 

prazo, já que os sistemas voltados à cadeia energética apresentam longa 

durabilidade631. Em outras palavras, se a cadeia energética não for sustentável, as 

mudanças climáticas seguirão intensificando-se e, consequentemente, refletirão na 

Segurança energética.  

A influência dos fatores energéticos sobre as relações internacionais 

estabelecidas pelos Estados recai, especialmente, àqueles que dependem da energia 

que é vendida por outros países, como ocorre com os Estados Unidos, que importam 

parte do petróleo que utilizam632. As metas internacionais voltadas à transição da 

Matriz energética global também refletem nas relações estabelecidas pelos Estados, 

pois são pautadas sobre reformulações de processos que até então estiveram tão 

somente sobre o domínio e jurisdição dos países, como é o caso da reestruturação 

dos seus processos de geração, armazenamento, distribuição e uso final da energia. 

Além disso, a incidência de medidas externas em questões que os Estados 

consideram internas e que refletem na sua Segurança energética ocorrem, na 

 
628 ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call for a Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, 
Jonathan (org.). Energy security: economics, politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The 
Brookings Institution, 2010. p. 129. 
629 ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call for a Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, 
Jonathan (org.). Energy security: economics, politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The 
Brookings Institution, 2010. p. 128-129. 
630 ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call for a Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, 
Jonathan (org.). Energy security: economics, politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The 
Brookings Institution, 2010. p. 129. 
631 SOROMENHO-MARQUES, Viriato. Metamorfoses: Entre o Colapso e o Desenvolvimento 
Sustentável. Mem Martins: Publicações Europa-América, 2005. p. 33. 
632 HINRICHS, Roger A; KLEINBACH, Merlin; REIS, Lineu Belico dos. Energia e meio ambiente. 
Tradução Lineu Belico dos Reis, Flávio Maron Vichi, Leonardo Freire de Mello. São Paulo: Cengage 
Learning, 2014. p. 2. 
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atualidade, em um cenário que carece de medidas normativas voltadas à temática633.  

O discurso sobre o domínio energético não é um fato novo, pois na Primeira 

Guerra Mundial o Paradigma fóssil-industrial marcou os cenários e conflitos, pois o 

carvão movimentou máquinas e o petróleo tomou importância estratégica, como por 

exemplo, quando o primeiro submarino com motor a diesel foi posto em atuação. Na 

altura, a energia também movimentou os aviões, que foram considerados como as 

novas e poderosas armas de guerra.  

No período compreendido entre as duas grandes guerras mundiais, os 

governos da Grã-Bretanha, França, Holanda e dos EUA, preocupados com a possível 

escassez de recursos petrolíferos em curto prazo, asseguraram que as suas 

empresas nacionais controlassem a produção e distribuição dos recursos petrolíferos 

do Médio Oriente. Esse domínio ocorreu por meio do controle administrativo ou 

colonial dos territórios, assim como das negociações para concessões de exploração. 

Nesse decurso, quase a totalidade das explorações petrolíferas localizadas nos 

territórios do atual Irã, Bahrein, Iraque, Kuwait, e Arábia Saudita foram controladas por 

empresas desses países.634 

A primeira crise do petróleo foi mapeada por Marion King Hubbert635, em 

1956, momento em que o pesquisador identificou que a capacidade de produção de 

petróleo nos EUA, sem considerar o Alasca, declinaria acentuadamente após o ano 

de 1970. As previsões de Hubbert se confirmaram e, na atualidade, esse movimento 

segue em mesmo sentido, já que a taxa de descoberta de novos campos petrolíferos 

vem caindo ano a ano e, aqueles que são encontrados, apresentam capacidade 

reduzida. Exemplo disso são os Estados Unidos da América que, antes considerado 

o maior produtor e exportador de petróleo, passou a depender de 70% do petróleo 

 
633 CIUTÄ, Felix. Conceptual Notes on Energy Security: Total or Banal Security?. Security Dialogue, 
2010, p.123-124. 
634 MIKESELL, Raymond. Oil and Foreign Policy. In: Jentleson, Bruce e Paterson, Thomas. (org.). 
Encyclopedia of U.S. Foreign Relations. Oxford: Oxford University Press, 1997. 3 v. p. 303-305. 
635 Marion King Hubbert foi um geólogo e geofísico americano com importantes contribuições às 
pesquisas voltadas ao petróleo, dentre as quais se destaca a “curva de Hubbert” e a “teoria do pico de 
Hubbert”, voltadas ao estudo da disponibilidade e escassez do petróleo. Embora tenha sido muito 
contestado, as pesquisas conduzidas por Hubbert foram utilizadas para a tomada de decisões políticas 
na altura. 
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importado636. 

Ao longo do último século, inúmeros conflitos políticos, assim como bélicos, 

tiveram como temática central a questão energética. Na Guerra dos Seis Dias, 

ocorrida entre 5 e 10 de junho de 1967, tentou-se utilizar, pela primeira vez, o petróleo 

como arma política. No contexto desse conflito, países árabes decretaram embargos 

petrolíferos ao Reino Unido e aos EUA, os quais foram apontados como apoiadores 

de Israel. Entretanto, as sansões impostas viram-se frustradas, já que os países 

árabes não encontraram meios eficazes para identificar o real destino das suas 

exportações, além do fato de naquela época os países ocidentais estarem vivenciando 

um momento de abundância de petróleo.637  

Dentre outros eventos ligados à temática, é possível citar o embargo 

petrolífero de 1973, a Revolução Iraniana de 1979, a Guerra do Golfo Pérsico de 1991, 

a invasão do Iraque em 2003, bem como o conflito entre o Irã e o Iraque, em 1980, 

quando diariamente cerca de três milhões de barris de petróleo, oriundos do Iraque, e 

cerca de um milhão de barris, advindos do Irã, foram postos fora do mercado. Nesse 

momento, a atuação da Agência Internacional de Energia fez-se de suma importância, 

pois articulou, junto às companhias petrolíferas internacionais, mecanismos capazes 

de evitar disparadas de valores nos mercados internacionais responsáveis pela venda 

do petróleo. Outrossim, estrategicamente, as reservas foram utilizadas com o objetivo 

de equilibrar a oferta e procura e, por conseguinte, reduzir a pressão sobre o mercado 

internacional.638 

Outros acontecimentos contribuíram para que a Segurança energética 

fosse projetada como uma temática relevante entre as nações, como é o caso do 

embargo petrolífero de 1973, da Revolução Iraniana de 1979, da Guerra do Golfo 

Pérsico de 1991, assim como da invasão do Iraque de 2003, as quais refletiram em 

 
636 BARROS, Evandro Vieira de. A matriz energética mundial e a competitividade das nações: 
bases de uma nova geopolítica. Engevista, Niterói, v. 9, n. 1, p. 47-56, jun. 2007. DOI: 
https://doi.org/10.22409/engevista.v9i1.183. Disponível em: 
https://periodicos.uff.br/engevista/article/view/8802. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 49-50. 
637 GIRAUD, André; BOY DE LA TOUR, Xavier. Géopolitique du Pétrole et du Gaz. Paris: Éditions 
Technip, 1987. p. 236-237. 
638 MARTIN, William; HARRJE, Evan. The International Energy Agency. In: KALICKI, J.; GOLDWYN, D. 
(org.). Energy e Security: Toward a New Foreign Policy Strategy. Washington: Woodrow Wilson Center 
Press, 2005. p. 101-102. 
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novas sistemáticas para a garantia da Segurança energética, primordialmente no 

âmbito dos países industrializados. 

As políticas internacionais de Segurança energética e voltadas aos 

recursos fósseis, em especial do petróleo, estiveram presentes na gênese do século 

XXI, momento em que ocorreram intervenções militares no Grande Oriente Médio e o 

aumento do consumo energético indiano e chinês em 100% e 150% respectivamente, 

entre os anos de 2005 e 2020. Esse cenário também foi marcado por ofensivas 

diplomático-militares voltadas ao controle das Fontes de energia na Ásia Central, na 

América do Sul e na África639.  

O Ártico tem se mostrado como um novo elemento à manutenção da 

Segurança energética de alguns Estados, o que pode ser percebido pelas 

reivindicações do seu território, já que países com linha costeira no Oceano Ártico têm 

elaborado debates quanto à proteção das fronteiras marítimas e dos territórios 

marítimos640. Para além dessas nações, outras que não pertencem ao Círculo Polar 

Ártico têm demonstrado atenção a sua importância econômica e geoestratégica, 

assim como aos recursos energéticos existentes nesse território641, como ocorreu em 

2013 na reunião bianual do Conselho do Ártico, que conferiu ao Japão, China, Coreia 

do Sul, Índia e Itália a qualificação de observadores do Ártico642.   

Em 2008, o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), publicou um 

relatório no qual indicou a existência de quantidades expressivas de fontes de petróleo 

e gás ainda a serem descobertas. O referido documento expressou a possibilidade de 

serem encontrados 90 bilhões de barris de petróleo, 47.261 bilhões de m³ de gás 

natural e 44 bilhões de barris de gás natural liquido, no território Ártico643. Estima-se, 

 
639 BARREIROS, Daniel. Projeções sobre o Futuro da Guerra: Tecnologias disruptivas e mudanças 
paradigmáticas (2020 – 2060). Texto para Discussão 025 | 2019. IE-UFRJ, Rio de Janeiro, p. 1-38, nov. 
2019. Disponível em: https://www.ie.ufrj.br/images/IE/TDS/2019/TD_IE_025_2019_BARREIROS.pdf. 
Acesso em: 20 jul. 2022. p. 5. 
640 INGENFELD, Eva. Just in Case Policy in the Arctic. In: InfoNorth, Arctic, v. 63, n. 2, p. 257-259, 
2010. 
641 MALTE, Humpert; RASPOTNIK, Andreas. The Future of Arctic Shipping Along the Transpolar Sea 
Route. In: Arctic Yearbook, 2012. p. 281-307. 
642 JAKOBSON, Linda. China prepares for an ice-free Arctic. 2010. In: SIPRI insights on peace and 
security 2010. p. 2. 
643 USGS. Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the 
Arctic Circle. USGS Fact Sheet 2008- 3049. 2008. 4 p. Disponível em: 
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nesse cenário, que mais de 30% das reservas de gás natural e 13% das reservas de 

petróleo a serem descobertas no mundo estejam localizadas no Ártico644. A 

problemática reside, dentre outros fatores, no indicativo de que esses recursos sejam 

offshore, ou seja, em alto mar, e nas investidas de algumas nações em reivindicar tais 

territórios, como ocorreu em 2007, quando a Rússia utilizou dois submarinos, que 

seguiram em uma expedição ao Polo Norte, com o objetivo de fixar a bandeira 

nacional a mais de 3200 metros de profundidade645.  

O fator tecnológico, aliado às questões energéticas, ganha uma posição de 

destaque nos contextos de conflito, já que a guerra é estruturada sobre os produtos 

fabris, os quais demandam energia para a sua produção e utilização. Em outras 

palavras, os meios energéticos, como combustíveis fósseis, movem não só a 

indústria, mas também as máquinas de guerra por ela produzidas646. Nesse contexto, 

também se inserem as questões relacionadas à geoeconomia e geopolítica 

contemporâneas647. 

Na dimensão geoeconômica, destacam-se as mudanças estruturais, a 

emergência de novos consumidores de grande porte e o desenvolvimento de áreas 

produtoras que sejam estrategicamente situadas. No plano geopolítico, evidenciam-

se a multiplicidade de acordos, projetos conjuntos e investidas diplomáticas e 

empresariais sobre os cenários em conflito, como se pode verificar no Golfo Pérsico, 

 
https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
644 GAUTIER, Donald; BIRD, Kenneth J. Assessment of Undiscovered Oil and Gas in the Arctic. In: 
Science, Washington, D.C., v. 324, n. 5931, p. 1177-1178, maio 2009. 
645 CHIVERS, C. J. Russians Plant Flag on the Arctic Seabed. 2007. In: The New York Times, 3 ago. 
2007. 
646 BARREIROS, Daniel. Projeções sobre o Futuro da Guerra: Tecnologias disruptivas e mudanças 
paradigmáticas (2020 – 2060). Texto para Discussão 025 | 2019. IE-UFRJ, Rio de Janeiro, p. 1-38, nov. 
2019. Disponível em: https://www.ie.ufrj.br/images/IE/TDS/2019/TD_IE_025_2019_BARREIROS.pdf. 
Acesso em: 20 jul. 2022. p. 5. 
647 Ao referir-se à primeira década do século XXI, Hoyêdo Nunes Lins considera que acontecimentos 
marcantes, como a ocupação do Iraque em 2003 pelas forças predominantemente estadunidenses, 
“fazem crer que as conexões entre energia, geoeconomia, geopolítica e guerra ganharam em 
intensidade. Levam também a pensar que o futuro haverá de registrar uma geografia das ações 
militares e asperezas diplomáticas bastante influenciada pelas disputas envolvendo fontes 
energéticas.” LINS, Hoyêdo Nunes. Geoeconomia e geopolítica dos recursos energéticos no 
capitalismo contemporâneo: o petróleo no vértice das tensões internacionais na primeira década do 
século XXI. Disponível em: http://www.proceedings.scielo.br/pdf/enabri/n3v2/a28.pdf. Acesso em: 20 
jul. 2022. p. 3. 



207 
 

 

Oriente Médio648 e, mais recentemente, no conflito entre a Rússia e Ucrânia.  

É notável a importância estratégica da disponibilidade de energia enquanto 

pressuposto para a Segurança energética, competitividade e desenvolvimento 

econômico, político e especialmente social das nações. A crise energética, enquanto 

consequência das limitações na produção do petróleo atingiu, direta ou indiretamente, 

todas as nações e tornou visível a possibilidade de comprometimento do nível de 

dependência externa, assim como dos fatores relacionados à competitividade e às 

possibilidades de desenvolvimento.649 

Os fatores geopolíticos relacionados à produção e uso de energia resultam 

em pressões, intervenções e sanções, desde aquelas mais brandas, como outras que 

passam a compor o discurso de Estados que estejam vivenciando cenários de guerra, 

como se pode perceber no momento em que o Estado Islâmico, que detém o controle 

da maior região produtora de petróleo na Síria, investiu na tomada de campos de 

petróleo localizados no norte do Iraque, mais precisamente em Mossul.  

Do mesmo modo, a guerra firmada entre Rússia e Ucrânia marca mais um 

episódio no qual o domínio sobre os fatores energéticos impacta a Segurança 

energética das nações em conflito, assim como dos Estados que adotam 

posicionamentos favoráveis ou desfavoráveis aos polos em guerra650. Um dos fatos 

que impulsionou esse cenário conflituoso foi a eleição de Viktor Yushchenko à 

presidência da Ucrânia, em 2005, momento em que o país adotou uma política de 

 
648 LINS, Hoyêdo Nunes. Geoeconomia e geopolítica dos recursos energéticos no capitalismo 
contemporâneo: o petróleo no vértice das tensões internacionais na primeira década do século XXI. 
Disponível em: http://www.proceedings.scielo.br/pdf/enabri/n3v2/a28.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 
15. 
649 BARROS, Evandro Vieira de. A matriz energética mundial e a competitividade das nações: 
bases de uma nova geopolítica. Engevista, Niterói, v. 9, n. 1, p. 47-56, jun. 2007. DOI: 
https://doi.org/10.22409/engevista.v9i1.183. Disponível em: 
https://periodicos.uff.br/engevista/article/view/8802. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 53-54. 
650 Leonam dos Santos Guimarães destaca que “o fornecimento de energia tem sido há muito tempo 
usado como instrumento da política internacional. O Japão ampliou seu império antes da 2ª Guerra na 
Ásia e os Estados Unidos, que era então o principal fornecedor de petróleo ao Japão, impôs sanções 
cada vez mais severas nas suas exportações àquele país em uma tentativa (infrutífera) de impedir 
novas agressões japonesas. Em 1973-74, os países árabes da OPEP tentaram desencorajar o apoio 
a Israel através da imposição de um embargo sobre o fornecimento de petróleo, provocando uma 
desaceleração econômica global.” GUIMARÃES, Leonam dos Santos. A nova geopolítica da energia. 
FGV Energia. Disponível em:  
https://fgvenergia.fgv.br/sites/fgvenergia.fgv.br/files/_leonam_dos_santos_-_geopolitica_0.pdf. Acesso 
em: 20 jul. 2022. p.1. 
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inclinação ocidental, preferencialmente na esfera econômica, além de manifestar 

interesse pela adesão à UE e à OTAN. 

Essa é uma questão particularmente sensível às relações estabelecidas 

entre a Rússia e os países vizinhos que dependem da sua energia. Exemplo disso foi 

a manifestação do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que relacionou as questões 

energéticas às relações políticas externas estabelecidas pelo país. Mais 

precisamente, alertou que caso algum vizinho, dependente da energia russa, aderisse 

à OTAN, seria classificado como uma nação desleal e estaria sujeito a sofrer com o 

aumento dos preços da energia651. Esse fato revela que a Rússia, assim como outras 

nações exportadoras de pás e petróleo, percebe os seus recursos energéticos não 

somente como fatores fundamentais do seu desenvolvimento econômico, mas como 

componente fundamental para fortalecer a influência política regional e mundial, ou 

seja, a energia é posta a serviço da política externa do país.652  

Nesse cenário, em 2006, em meio ao inverno mais rigoroso registrado nas 

últimas décadas, a Rússia cortou o fornecimento de gás para a Ucrânia, o que alarmou 

países europeus, bem como os Estados Unidos, que manifestaram a sua 

desaprovação ao ato desenhado pelo Kremlin. Como se pode notar, os conflitos entre 

a Rússia e a Ucrânia antecedem o ano de 2014, momento em que a Rússia incorporou 

a Crimeia, que pertencia à península ucraniana, ao seu território.  

Para a temática da Segurança energética, importa notar que a 

intensificação dos conflitos políticos e bélicos impactaram no fornecimento de gás 

natural à Europa, o qual tem origem na Rússia e segue aos seus destinatários por 

meio de gasodutos que percorrem parte do território ucraniano. A localização da 

Ucrânia e sua infraestrutura para o trânsito do gás colocam-na em papel de grande 

importância para que o gás chegue às nações europeias. Estima-se que mais de 110 

bilhões de metros cúbicos de gás natural passem pela Ucrânia, todos os anos, com 

 
651 ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call for a Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, 
Jonathan (org.). Energy security: economics, politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The 
Brookings Institution, 2010. p. 137. 
652 MORALES, Javier. Russia as an Energy Great Power: Consequences for EU Energy Security. In: 
MARQUINA, Antonio. Energy Security: Visions from Asia and Europe. New York: Palgrave Macmillan. 
2008. p.24-33. 
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destino à Europa653. 

A Rússia, nas últimas décadas, além de enfrentar desafios relacionados à 

Segurança energética dentro das suas próprias fronteiras654, já vinha evidenciando 

problemáticas em relação à Segurança energética das nações vizinhas, sobretudo em 

2009, quando a Gazprom655 suspendeu o fornecimento de gás, que era distribuído 

pela Ucrânia para a Europa, pelo período de duas semanas. Considerando a 

impossibilidade da Rússia em armazenar a grande quantidade de gás natural que sai 

dos poços da Gazprom, diante desse corte no fornecimento, fez-se necessário o 

fechamento dos seus poços de produção, o que resultou em impactos financeiros de 

centenas de milhões de dólares, assim como o risco de causar danos aos 

reservatórios subterrâneos.656 

A relevância dos combustíveis fósseis à Segurança energética está situada, 

dentre outros fatores, nas questões econômicas, já que as fontes energéticas de 

origem fóssil apresentam baixo custo de operação, quando comparadas às demais 

fontes energéticas. A título exemplificativo, pode-se comparar o petróleo, que 

representa o custo US$ 9,60 por megawatt-hora, em contraposição com e energia 

solar, que apresenta o custo de US$ 185,00 por megawatt-hora657. A escolha pelas 

 
653 ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call for a Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, 
Jonathan (org.). Energy security: economics, politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The 
Brookings Institution, 2010. p. 132. 
654 A “Russia, the country with the world’s largest natural gas reserves and significant oil reserves, faces 
significant domestic energy security challenges despite its petroleum wealth, its huge hydropower dams, 
and its highly developed nuclear industry. […] Since the early 1990s, experts within Russia’s electricity 
industry have warned political leaders about the massive quantity of investment required to refurbish 
and replace aging power generation, transmission, and distribution assets. Anatoliy Chubais, who 
served as the CEO of RAO United Energy Systems (UES) of Russia from 1998 until the company’s 
dissolution in 2008, doggedly pursued higher tariffs and industry restructuring. Chubais stated again and 
again that the tariffs and restructuring were necessary to attract reinvestment. Nonetheless, the pace of 
new investment in Russia’s power sector lagged.” ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call for a 
Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, Jonathan (org.). Energy security: economics, politics, 
strategies, and implications. Harrisonburg: The Brookings Institution, 2010. p. 132. 
655 Considerada como a maior empresa de Energia da Rússia e a maior exportadora de gás natural do 
mundo, a “Gazprom is a global energy company focused on geological exploration, production, 
transportation, storage, processing and sales of gas, gas condensate and oil, sales of gas as a vehicle 
fuel, as well as generation and marketing of heat and electric power.” GAZPROM. About Gazprom. 
Disponível em: https://www.gazprom.com/about/. Acesso em: 13 jan. 2022. 
656 ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call for a Broader Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, 
Jonathan (org.). Energy security: economics, politics, strategies, and implications. Harrisonburg: The 
Brookings Institution, 2010. p. 132-134. 
657 Os valores, ora referidos, consideram apenas os custos fixos de operação e manutenção, sem 
considerar custos variáveis. BRONZATTI, F. L.; IAROZINSKI NETO, A. Matrizes energéticas no 
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fontes energéticas de origem fóssil não se resume tão somente à questão econômica, 

pois os geradores de energia renovável ainda apresentam baixa produtividade, já que 

grande parte deles depende de condições climáticas favoráveis, como no caso dos 

geradores eólico e solar. 

Para alguns países, a Segurança energética consiste na redução da 

dependência dos recursos externos e elevação da produção de energia em seu 

território. Para outros, está muito mais relacionada às articulações capazes de 

estabelecer interdependência com os seus fornecedores, ainda que persistam 

desavenças em outras searas. Há países mais voltados ao gás natural e à 

eletricidade, enquanto outras nações preocupam-se com o petróleo e os transportes. 

Alguns Estados utilizam da força militar para garantir o aprovisionamento energético, 

enquanto outros países depositam a sua esperança em medidas de segurança 

coletiva, alianças e tratados frágeis.658 

A título exemplificativo, a China busca garantir a Segurança energética com 

acordos negociados entre governos, por meio dos quais compra participações em 

campos de petróleo situados no exterior, como no Sudão, Nigéria, Angola e outros. 

Por outro lado, a Índia e o Japão consideram mais assertiva a compra de petróleo no 

mercado global. Já a Rússia, a OPEP, assim como outras nações que compõem a sua 

receita governamental a partir das exportações de energia, têm sua Segurança 

energética relacionada com a procura que almejam garantir por meio da criação de 

um monopólio vertical sobre a produção de energia, ou seja, operam no sentido de 

desincentivar, ou mesmo impedir, os movimentos dos consumidores no sentido da 

diversificação das Fontes de energia, além de imporem restrições aos investimentos 

estrangeiros em seus recursos de petróleo e gás. Esse cenário também é composto 

por nações que vivenciam uma espécie de mudança paradigmática, como ocorre com 

Bahrein, Indonésia, Noruega e Reino Unido, os quais se encontram em estabilização, 

 
Brasil: Cenário 2010–2030. Encontro nacional de engenharia de produção. Rio de Janeiro: ENEP, 
2008. p. 13-16. 
658 LUFT, Gal; KORIN, Ann. Realism and Idealism in the Energy Security Debate. In: Luft, Gal e Korin, 
Ann (org). Energy Security Challenges for the 21st Century. Santa Barbara: Praeger, 2009. 
Disponível em: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/1103/124625-j-gal-luft-anne-korin-energy-
security-challenges-for-the-21st-century-a-reference-handbook-2009-2-.pdf. Acesso em: 25 mar. 2022. 
p. 335-336. 
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ou mesmo declínio, dos seus setores de hidrocarbonetos, em um processo de 

transição entre a mentalidade de exportador e a mentalidade de importador.659  

A temática da Segurança energética ainda se mostra embrionária frente à 

amplitude dos fatores energéticos que envolvem o tempo presente e às previsões que 

se têm para o futuro. A complexidade de se adotar um entendimento unificado entre 

os Estados que figuram nesse cenário resulta, em grande medida, da perspectiva a 

partir da qual partem as suas considerações, o que, inevitavelmente, passa a 

estabelecer aquilo que irão compreender como Segurança energética660.  

Fatores como a localização geográfica, disposição dos recursos naturais, 

nível de desenvolvimento econômico, sistema de governo, dentre outros tantos, 

dificultam a concordância quanto à definição e operacionalização da Segurança 

energética. Muito embora cada Estado compreenda a Segurança energética a partir 

do seu contexto e dependências, faz-se necessário, diante de um mundo globalizado, 

 
659 LUFT, Gal; KORIN, Ann. Realism and Idealism in the Energy Security Debate. In: Luft, Gal e Korin, 
Ann (org). Energy Security Challenges for the 21st Century. Santa Barbara: Praeger, 2009. 
Disponível em: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/1103/124625-j-gal-luft-anne-korin-energy-
security-challenges-for-the-21st-century-a-reference-handbook-2009-2-.pdf. Acesso em: 25 mar. 2022. 
p. 336. 
660 “Neste contexto, precisamos de um novo conceito de segurança energética baseado na seguinte 
panóplia de elementos e que seja capaz de responder às preocupações da nossa época: i. Assegurar 
o abastecimento de petróleo e gás de forma estável e a preços competitivos evitando rupturas no fluxo 
dos recursos energéticos, criando mecanismos de cooperação e coordenação entre as companhias, 
os governos e a UE. ii. Diversificar as fontes de abastecimento para evitar a dependência de cartéis, 
monopólios e países que usam a energia como arma geopolítica; iii. Integrar produtores e consumidores 
num tratado global que assegure o fluxo dos recursos energéticos, promova o investimento e o 
comércio e trabalhe para aumentar a competitividade da oferta e da procura; iv. Trabalhar para 
assegurar um escudo de proteção do sistema energético contra choques e rupturas através da criação 
de uma capacidade excedentária de produção (o problema é que no passado foi a Arábia Saudita que 
pagou essa capacidade e hoje não é clara a sua predisposição para fazer o mesmo) ou através de uma 
nova política e de uma nova gestão dos stocks de reservas de emergência que podem ser usados pela 
UE para proteger as suas economias contra choques de preços e contra a volatilidade do mercado. v. 
Reforçar a proteção das redes elétricas e de distribuição de energia, construir e gerir reservas 
excedentárias, instalar back-up’s da capacidade elétrica para instalações críticas, desenvolver novos 
modelos de gestão das redes multicentradas e ter planos de contingência e de resposta para as 
situações de crise. vi. Trazer a globalização para o sistema energético de segurança com a integração 
da China e da Índia na Agência Internacional de Energia e na rede global de comércio e investimento. 
vii. Criar condições para a mudança do modelo energético atual favorecendo a maior contribuição das 
energias renováveis, da hídrica, da eólica, solar, biomassa, da energia nuclear, dos biocombustíveis e 
do hidrogênio, de forma a compatibilizar o desenvolvimento com a proteção do ambiente e a redução 
das emissões de gases com efeito de estufa. viii. Introduzir no quadro mental da Segurança Energética 
a chamada lei Thatcher: The Unexpected Happens. Se o inesperado acontecer é preciso que o sistema 
responda à altura e seja capaz de gerir as crises e encontrar as respostas.” SILVA, António Costa. A 
Segurança Energética da Europa. Nação e Defesa, Lisboa, n. 116, 3.ª Série, p. 31-72, 2007. Disponível 
em: https://core.ac.uk/download/pdf/62685748.pdf. Acesso em: 25 jun. 2022. p. 43-44. 
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estabelecer entendimentos que sejam comuns e corroborem à construção de uma 

Matriz energética que seja sustentável e confira a necessária segurança à 

comunidade global.  
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CAPÍTULO 6: A EMERGÊNCIA DE UMA MATRIZ ENERGÉTICA 
SUSTENTÁVEL 

 

A Sustentabilidade do setor energético requer uma abordagem global e 

integrada, de tal forma que as inovações, bem como de incrementos tecnológicos, 

coadunem com os aspectos ambientais, econômicos e sociais da Sustentabilidade661. 

Faz-se necessário construir mecanismos para que as questões éticas e os 

dispositivos jurídico-normativos estejam devidamente integrados aos fatores 

energéticos, de tal maneira que a energia, enquanto suprimento elementar da 

sociedade contemporânea, não se torne escassa ou resulte em mais impactos ao 

meio ambiente e à vida humana.  

Neste capítulo, serão analisados alguns dos elementos edificantes da 

Matriz energética sustentável e a sua conexão com a dimensão dos direitos humanos 

e do Desenvolvimento sustentável. Buscar-se-á também observar os componentes 

históricos responsáveis pelo desenvolvimento da Sustentabilidade e as suas 

contribuições ao setor energético, as quais serviram como a base para a construção 

de medidas jurídico-normativas voltadas à energia sustentável.  

 

6.1 Panoramas da nova Matriz energética global 

A construção de uma Matriz energética sustentável parte do 

desenvolvimento de panoramas e estratégias, em âmbito interno e global, que sejam 

orientadas pelas dimensões da Sustentabilidade e formuladas em cenários pautados 

pela Soberania estatal, da qual decorre questões como a segurança energética e os 

meios que podem ser empregados para a redução de agressões ao meio ambiente, 

 
661 Fernando Almeida pondera que “a criação de inovações sustentáveis envolve prover e estimular 
visões alternativas de mundo; assegurar o elo entre o desenvolvimento da inovação e seu valor na 
cadeia produtiva: procurar novas plataformas, assim como aperfeiçoar as já existentes; estimular o 
empreendedorismo, envolvendo estudantes e profissionais de diferentes gerações; promover 
pequenos negócios sem perder de vista sua reprodutibilidade para obter ganhos de escala; e, por fim, 
desafiar os modelos de negócios com cenários alternativos de futuro. O processo de gestão no 
desenvolvimento da inovação deve, desde a fase inicial, confrontar a ideia básica com o conceito de 
sustentabilidade e manter esse procedimento até o final.” ALMEIDA, Fernando. Os desafios da 
sustentabilidade: uma ruptura urgente. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 171. 
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decorrentes do ciclo energético. A partir desses elementos, projeta-se a construção 

de mecanismos mais efetivos à resolução das problemáticas energéticas que 

englobam a oferta e demanda, reservas naturais, Tecnologias de exploração, centros 

de transformação, transporte e armazenamento, custos de produção662, consumo e 

desperdício de energia pelos setores da sociedade, dentre outros fatores, os quais, 

em larga medida, transcendem as fronteiras dos Estados. 

O desenvolvimento de uma matriz energética sustentável está voltado à 

seara da economia, das engenharias, dos sistemas jurídico-normativos, dos fatores 

responsáveis por conferir os direitos fundamentais, dentre outros tantos e, além disso, 

engloba diversos elementos, os quais se referem às energias primárias, energias 

secundárias, energia final, consumo energético, Segurança energética e mudanças 

climáticas. É um processo que demanda a participação da comunidade global e que 

tenha a Sustentabilidade como vetor e Paradigma condutor. 

A dimensão ambiental da Sustentabilidade pode ser entendida como um 

dos pilares da nova Matriz energética global. Através de uma concepção ecológica, 

estudam-se os meios para a redução de impactos ambientais ocasionados pela 

geração e uso da energia, além da recuperação e reprodução dos ecossistemas 

diante das agressões de caráter antrópico que lhe foram conferidas. Assim, o vetor 

está na busca pela garantia da vida, operando através do fomento de estratégias para 

o estabelecimento de prioridades conservacionistas, consideradas necessárias para 

o oferecimento de respostas qualitativas e quantitativas aos sistemas ambientais. 

Os vieses da Sustentabilidade ambiental sobre o ciclo energético podem 

ser percebidos por meio de fatores como a difusão de informações relacionadas à 

importância da Sustentabilidade e suas dimensões, com o objetivo de minimizar os 

efeitos antropocêntricos sobre o meio ambiente e conscientizar a população global 

sobre a sua capacidade de conduzir processos que resultem em mais qualidade de 

vida aos seres humanos – sobretudo àqueles que vivem em condições de 

 
662 Conforme observam José e Oswaldo “a energia custa à sociedade bilhões de dólares além do que 
seus usuários pagam diretamente por ela. Os custos ocultos incluem subsídios, degradação ambiental, 
aumento dos custos de saúde e compensação pela perda de empregos.” GOLDEMBERG, José; 
LUCON, Oswaldo. Energy, Environment and Development. 2. ed. Londres: Earthscan, 2010. p. 353. 
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vulnerabilidade; o desenvolvimento de Tecnologias limpas, seja por meio do fomento 

de Estados, empresas, comunidade científica e civil663; e, com destaque no presente 

estudo, a construção de sistemas regulatórios menos impositivos e mais flexíveis aos 

distintos contextos, assim como pelo fomento de políticas públicas voltadas à 

temática.  

Ao que se refere à dimensão econômica da Sustentabilidade, é percebido 

como um dos elementos indutores das Tecnologias voltadas à nova Matriz energética 

global, ao passo que impulsiona a contribuição da economia à construção de 

mecanismos tecnológicos voltados a geração de energia e a redução dos seus 

impactos econômicos sobre a sociedade. Nesse cenário, as atenções também se 

voltam aos impactos da atual Matriz energética global nas mudanças climáticas e, por 

consequência nos seus desdobramentos na redução de meios de produção e 

subsistência de grupos sociais que vivem em áreas afetadas pelas mudanças no meio 

ambiente, as quais refletem na produção de alimentos, reservas de água doce, saúde 

humana, bem como no turismo.  

Muito embora a influência dos Estados seja significativa, os processos 

voltados à construção da nova Matriz energética têm sido conduzidos, 

majoritariamente, por práticas econômicas elaboradas por corporações 

transnacionais, as quais, conjuntamente com outras entidades interessadas no 

supranacionalismo664, influenciam os processos de formação identitária, ideológica, 

 
663 A International Energy Agency, por meio do relatório World Energy Outlook 2021, analisou o quadro 
de patenteamento das energias limpas e apontou que “energy-related patent applications around the 
world can provide a good leading indicator of future technology trends. Joint analysis of the historical 
data by the IEA and the European Patent Office [...] shows a clear divergence since 2015 between a 
continued rise in patents for low-carbon technologies and a decline in patenting for fossil fuels. However, 
the pace of growth in clean energy patenting has slowed compared with a decade ago – a finding that 
reinforces the IEA’s call for a new wave of innovation, accompanied by concerted policy support to 
accelerate the pace of clean energy transitions. […] Most patents in recent years have been related to 
end-use sectors. Transport has been a particularly active sector for innovation. So has industry, with a 
focus on energy-efficient technologies for industrial production, including in some of the hard-to-abate 
sub-sectors such as iron and steel.” IEA. World Energy Outlook 2021. Paris: International Energy 
Agency, 2021. Disponível em: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021. Acesso em: 12 
abr. 2021. p. 104. 
664 Ribeiro cita como exemplo de corporações e agências internacionais “o G-7; o Clube de Paris; 
bancos regionais e multilaterais (Banco Mundial; Banco Interamericano de Desenvolvimento; e outros); 
agências e organizações multilaterais (Organização das Nações Unidas; Fundo Monetário 
Internacional; Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio; Organização Mundial do Comércio; e outras); 
blocos econômicos e políticos como a União Europeia, o Acordo de Livre Comércio do Atlântico Norte 
(NAFTA) e o Mercosul.” RIBEIRO, Gustavo Lins. A condição da transnacionalidade. Série 
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legislativa, política, jurídica – para além das lealdades nacionais. 

A contribuição da economia à Matriz energética sustentável é um fator 

importante para que: a) mecanismos sustentáveis tenham condições de operar os 

custos e benefícios, sejam eles diretos ou indiretos, e com o trade-off entre eficiência 

e equidade na geração de energias menos poluentes; b) a economicidade tenha 

condições de administrar e operar no âmbito do aprimoramento tecnológico voltado à 

redução de desperdícios provenientes do funcionamento e descarte dos componentes 

dos geradores de energia; c) e a regulação do mercado tenha como referencial a 

eficácia e eficiência dos fatores de geração, em um contexto no qual as informações 

assimétricas, relações comerciais exploratórias e abusos de poder sejam 

minimizados. 

Nota-se que a economia, aliada ao desenvolvimento tecnológico, tem 

contribuído para a geração de energia por meio de fontes que não tenham origem 

fóssil e, consequentemente, com menor impacto ao meio ambiente. Exemplo disso 

foram os investimentos verificados nos últimos anos para o desenvolvimento de 

Tecnologias renováveis. No setor elétrico especificamente, em 2019 três quartos de 

todos os investimentos foram para energias renováveis. Além disso, desde 2015, os 

investimentos para a geração de energia elétrica por fontes renováveis têm superado 

àqueles voltados ao petróleo e gás665.  

Conforme o processo de transição para as energias limpas for sendo 

impulsionado, a eletricidade se tornará o ponto central das transações financeiras no 

âmbito do setor energético. Esses investimentos justificam-se diante do aumento 

constante do consumo final mundial de energia elétrica nas últimas décadas, que 

passou a corresponder a 20%666. Nesse sentido, as Tecnologias sustentáveis, no 

âmbito da nova Matriz energética, contribuem para a economia de recursos e energia, 

bem como para elevação dos índices de produtividade, em concordância com a 

 
Antropológica. Brasília: Departamento de Antropologia – Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
de Brasília, 1997. p. 8-9. 
665 STATKRAFT. Statkraft`s Low Emissions Scenario 2020. Oslo: Statkraft. 2020. Disponível em: 
<https://cdn.vev.design/private/mj59VNc96LVklCvg73ggN3bQBwF2/T7yoq0Vg8_The%20Low%20Emi
ssions%20Scenario%202020.pdf.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2021. p. 14. 
666 IEA. World Energy Outlook 2021. Paris: International Energy Agency, 2021. Disponível em: 
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021. Acesso em: 12 abr. 2021. p. 29. 
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distribuição equitativa de capital. 

Por seu turno, refletir acerca da nova Matriz energética sob o viés da 

dimensão social da Sustentabilidade pressupõe a compreensão da existência de um 

novo nível de integração entre os agentes sociais667, os quais possuem a capacidade 

de contribuir para a transnacionalização no planeta sob uma visão que se aproxima 

do cosmopolitanismo668. Nesse cenário, desenvolvem-se redes extensas e 

multisituadas, compostas por agentes individuais e coletivos que atuam de forma 

desterritorializada e que perpassam diferentes níveis de integração669, desenvolvendo 

assim uma espécie de cidadania dos tempos globais.  

A dimensão social da Sustentabilidade, enquanto um dos vetores voltados 

à geração, armazenamento e consumo de energia, evoca a contribuição da sociedade 

global para o desenvolvimento de instrumentos capazes de superar a rotulagem e 

classificação dos indivíduos enquanto apenas clientes, consumidores ou mesmo 

espectadores passivos à espera de fatores energéticos desenvolvidos por grupos que 

detêm o poder sobre os mecanismos de produção. Pode-se mencionar que o acesso 

de cada ser humano a quantidades mínimas de fatores energéticos, que sejam 

suficientes para o atendimento das suas necessidades básicas, configura-se como 

um requisito fundamental da Sustentabilidade670, tal qual tem sido enfatizado em 

debates e ações desde a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972671.  

 
667 Juarez Freitas observa que “a dimensão social da Sustentabilidade, ocorre no sentido de que não 
se pode admitir um modelo excludente, pois de nada serve cogitar da sobrevivência de poucos ou do 
estilo oligárquico relapso e indiferente, que nega a conexão de todos os seres e a ligação de tudo, e 
desse modo, a própria natureza imaterial do desenvolvimento.” FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: 
Direito ao Futuro. São Paulo: Editora Fórum, 2009. p. 55. 
668 Hannerz define o cosmopolitanismo como uma “orientação, uma vontade de engajar-se com o Outro. 
Implica uma abertura intelectual e estética com relação a experiências culturais divergentes, uma busca 
por contrastes mais do que por uniformidade. [...] Cosmopolitanismo tem, frequentemente, um lado 
narcisista; o self se constrói no espaço onde as culturas se espelham”. Tradução nossa. HANNERZ, 
Ulf. Cosmopolitans and Locals in World Culture. Transnational Connections. Londres/Nova Iorque: 
Routledge, 1996. p. 103. 
669 RIBEIRO, Gustavo Lins. A condição da transnacionalidade. Série Antropológica. Brasília: 
Departamento de Antropologia – Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, 1997. p. 19.  
670 Nota-se que no decorrer da Conferência não foi utilizada a expressão Desenvolvimento sustentável, 
muito embora as preocupações com a qualidade do meio ambiente para as gerações futuras tenham 
sido focalizadas ao longo de todo o evento. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental 
brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 66-67. 
671 REIS, Lineu Belico dos; CUNHA, Eldis Camargo Neves. Energia elétrica e sustentabilidade: 
aspectos tecnológicos, socioambientais e legais. Barueri: Manole, 2006. p. 2. 
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Conforme referido no capítulo anterior, a esfera social da Sustentabilidade 

também é fortemente afetada pelas mudanças climáticas, já que a segurança 

alimentar e hídrica é impactada por fatores como as alterações nos níveis do mar, rios 

e lagos, que por consequência afetam áreas de pastoreio, caça, pesca e coleta. Em 

áreas montanhosas, como Hindu Kush, Himalaia e Andes, já foi registrada a redução 

em rendimentos agrícolas672.  

O desenvolvimento de Tecnologias para a nova Matriz energética, sob a 

perspectiva da Sustentabilidade social, mostra-se relevante diante da ameaça à 

Segurança energética de muitos Estados, o que também ocorre, para além dos fatores 

climáticos, pelos movimentos realizados por grupos dominantes. Muitas vezes, a 

Segurança energética não é sentida em razão da incapacidade das nações em 

viabilizar os recursos necessários para a geração de energia, algo fundamental à 

qualidade de vida dos cidadãos.  

A nova Matriz energética, sob o prisma social, precisa transcender o seu 

caráter estritamente operacional e fomentar sentimentos de empatia entre os grupos 

sociais, bem como reflexões acerca do vínculo antropológico comum em um mundo 

conectado e compartilhado por todos. Dessa forma, tem-se imperativo o fomento de 

uma Matriz energética com ciclos que resultem em menor impacto à sociedade global, 

pois se está diante de um cenário severo, seja pela dependência da energia vendida 

por outras nações, ausência de recursos financeiros e político-administrativos que 

estejam voltados às questões energéticas, assim como pelos riscos ambientais que 

afetam a vida dos cidadãos673. 

 
672 IPCC. Summary for Policymakers. In: PÖRTNER Hans-O.; ROBERTS, Debra C.; MASSON-
DELMOTTE, Valérie; ZHAI, Panmao; TIGNOR, M.; POLOCZANSKA, Elvira; MINTENBECK, Katja; 
ALEGRÍA, Andrés; NICOLAI, Maike; OKEM, Andrew; PETZOLD, Jan; RAMA, B.; WEYER, Nora M. 
(eds.). IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Disponível em: 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/03_SROCC_SPM_FINAL.pdf. Acesso em: 23 
nov. 2021. p. 15. 
673 Rifkin observa que “la civilización global, cada vez más compleja y con más consumo de energía, 
está llevando a la humanidad al borde de la extinción. Si los científicos están en lo cierto, puede que 
dentro de un siglo hayamos desaparecido del planeta. Aunque estamos evolucionando con rapidez 
hacia el Homo empathicus, la deuda entròpica nos sigue muy de cerca en nuestro ascenso a la cumbre 
de la conciencia global.” RIFKIN, Jeremy. La civilización empática: la Carrera hacia una conciencia 
global en un mundo en crisis. Tradução de Genis Sánchez Barverán e Vanessa Casanova. Madrid: 
Paidós, 2010, p. 174. 
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Conforme já apontado no presente estudo, a Tecnologia é indispensável 

aos modelos de vida constituídos na atualidade. Esse fator, também é de grande 

relevância ao desenvolvimento de uma Matriz energética que seja sustentável. A 

Tecnologia opera como uma dimensão da Sustentabilidade, aliada aos fatores sociais, 

ambientais e econômicos, na medida em que são desenvolvidos e compartilhados 

mecanismos voltados à temática. 

Não há dúvidas que a elaboração da nova Matriz energética global poderá 

lograr maior êxito se construída por meio de aparatos tecnológicos sustentáveis 

voltados às energias limpas. Em outras palavras, mesmo que os combustíveis de 

origem fóssil sejam substituídos pelas fontes renováveis, será necessário o contínuo 

aperfeiçoamento dos processos de geração, armazenamento, distribuição, e uso da 

energia, visando a redução dos impactos às dimensões da Sustentabilidade674.  

A título de exemplo, cabível mencionar a distribuição de eletricidade, a qual 

pode ser mais sustentável por meio de Tecnologias capazes de expandir as redes e 

serviços de energia que ainda se encontram centralizadas; quando não for possível a 

expansão das redes centralizadas, poderão ser instalados mecanismos tecnológicos 

capazes de conectar pequenas redes descentralizadas às usinas de geração de 

energia de pequeno porte; ou, diante da impossibilidade de acesso à energia em locais 

fora das redes de distribuição, sejam elas centralizadas ou descentralizadas, poderão 

ser instalados pequenos sistemas de geração de energia elétrica, como é o caso da 

energia solar, que é capaz de atender as necessidades do local.675  

 
674 “The process through which this energy is generated is also relevant when qualifying any form of 
energy as green or not. We can generate energy through a totally natural and renewable source but if 
the process through which we generate that energy is not sustainable, then we can have renewable 
energy that is not sustainable. An example of that is hydropower, which usually requires a level of 
industrialisation and deforestation that compromises the sustainability of the process to generate energy 
from fast flowing water. It can be argued that solar power is also not sustainable since the process to 
generate energy requires the transformation of heavy metals that are not recyclable, which compromises 
the sustainability of the process itself. Here we have examples of forms of energy that are considered 
to be green because they come from natural and renewable resources, despite the fact that they rely 
on processes or materials that are not so sustainable.” PROTÁSIO, Manuel. Nuclear energy is “green”: 
now what?. UNIO-EU Law Journal – The Official Blog, 28 jul. 2022.  Disponível em: 
https://officialblogofunio.com/2022/07/28/nuclear-energy-is-green-now-what/. Acesso em: 30 jul. 2022. 
675 UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty 
Eradication. Layout PNUMA/GRID-Arendal. Arendal: PNUMA | UNEP – UN Environment Programme, 
2011. 672 p. ISBN: 978-92-807-3143-9. Disponível em: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22024/green_economy_full_report_pt.pdf. 
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No que concerne às relações estabelecidas entre a Tecnologia e a 

economia, diversos benefícios podem ser percebidos, como é o caso da 

disponibilidade de capital com fácil acesso e com baixas taxas de juros para os 

empreendedores e fabricantes de Tecnologias, principalmente em países 

classificados como desenvolvidos ou com economia emergente. Quando a economia 

se volta ao desenvolvimento de novas Tecnologias sustentáveis à cadeia energética, 

são criados dispositivos e processos com a capacidade de reduzirem custos; 

possibilitarem maior Segurança energética; minimizar os efeitos climáticos; e 

possibilitar, por meio da dimensão da Tecnologia imaterial, a difusão de 

comportamentos sociais voltados ao consumo consciente e ético da energia.  

Os mecanismos tecnológicos voltados à Sustentabilidade também 

possibilitam a realização de pesquisas do cenário energético global e a difusão de 

resultados por meio de relatórios e projetos disponibilizados nas redes globais de 

comunicação. Nesse ponto, mencionam-se as estatísticas fornecidas pelo World 

Energy Outlook da Agência Internacional de Energia (IEA); Anuário de Estatísticas de 

Energia da Divisão de Estatísticas das Nações Unidas (ONU); o Relatório Tendência 

Global de Investimento em Energias Renováveis do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente; bem como o Relatório de Status Global da Rede de Políticas 

de Energias Renováveis para o Século 21 (REN21).676.  

Esses estudos, amplamente difundidos em diferentes áreas do globo, 

 
Acesso em: 20 jul. 2022. p. 225. “Acceleration of the energy transition is also essential for long-term 
energy security, price stability and national resilience. Some 80% of the global population lives in 
countries that are net energy importers. With the abundance of renewable potential yet to be harnessed, 
this percentage can be dramatically reduced. Such a profound shift would make countries less 
dependent on energy imports through diversified supply options and help decouple economies from 
wide swings in the prices of fossil fuels. This path would also create jobs, reduce poverty, and advance 
the cause of an inclusive and climate-safe global economy.” UNEP. Towards a Green Economy: 
Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. Layout PNUMA/GRID-Arendal. 
Arendal: PNUMA | UNEP – UN Environment Programme, 2011. 672 p. ISBN: 978-92-807-3143-9. 
Disponível em: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22024/green_economy_full_report_pt.pdf. 
Acesso em: 20 jul. 2022. p. 15. 
676 KARIM, Md Ershadul; MUNIR, Abu Bakar; KARIM, Mohammad Ataul; MUHAMMAD-SUKKI, Firdaus; 
ABU-BAKAR, Siti Hawa; SELLAMI, Nazmi; BANI, Nurul Aini; HASSAN, Mohamad Zaki. Energy 
Revolution for Our Common Future: An Evaluation of the Emerging International Renewable Energy 
Law. In: Energies, v. 1, n. 1769, 2018. Disponível em: https://www.mdpi.com/1996-1073/11/7/1769. 
Acesso em: 4 de jan. 2022. p. 2. 
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possibilitam avaliações mais precisas e compartilhamento de práticas que, além de 

serem replicadas, quando necessário, podem ser adequadas aos distintos contextos 

econômico, político, social e ambiental. Por outro lado, esse cenário evidencia a 

carência de sistemas regulatórios transnacionais que tenham condições de conduzir 

o desenvolvimento de medidas jurídico-normativas capazes de minimizar os efeitos 

do ciclo energético sobre o ecossistema global. 

Alguns Estados destacam-se na transição da Matriz energética, como é o 

caso da Dinamarca que, através da redução dos custos para energias renováveis e 

investimentos em Tecnologias voltadas à geração de energia, tornou a matriz eólica 

responsável pela produção de quase 50% de toda a eletricidade consumida no país. 

Juntamente com a França, Finlândia, Hungria, Itália, Portugal, Eslovênia e Reino 

Unido, a Dinamarca comprometeu-se à eliminação das usinas a carvão até 2030677. 

Nota-se que a capacidade de eletricidade renovável adicionada em 2020 aumentou 

45%, cerca de 280 gigawatts (GW).  Esse aumento é visto como o novo normal, tendo 

em vista que para 2021 a capacidade de energia renovável prevista foi de 270GW e 

de quase 280GW para 2022, com possibilidade de aumento de 25% para essas 

previsões, conforme o interesse de governos e acordos firmados com empresas do 

setor678. 

A eliminação progressiva dos combustíveis fósseis é um dos principais 

objetivos da transição energética. No entanto, as metas e movimentos voltados a tal 

finalidade tem sido revistos por alguns Estados, sobretudo aqueles que foram 

impactados pelas sanções e instabilidades no mercado internacional de energia em 

decorrência da guerra firmada entre a Rússia e a Ucrânia. Antes de iniciarem os 

conflitos bélicos, a Suécia e Portugal, antecedidos pela Bélgica e Áustria, haviam 

encerrado a produção de energia pelas usinas a carvão. A Alemanha, com um pacote 

de medidas econômicas, sobretudo em regiões diretamente afetadas, mantinha-se 

comprometida à extinção dos geradores movidos a carvão até 2038. Nesse mesmo 

 
677 IRENA. World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway. Masdar: International Renewable 
Energy Agency. 2021. Disponível em: https://www.irena.org/publications/2021/Jun/World-Energy-
Transitions-Outlook. Acesso em: 12 nov. 2021. p. 140. 
678 IEA. Renewable Energy Market Update 2021: Outlook for 2021 and 2022. Disponível em: 
https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-2021. Acesso em: 29 ago. 2021. 
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sentido, cidades chinesas, como Suzhou, haviam assumido a meta de substituir todas 

as caldeiras de carvão por alternativas elétricas679.  

Outras regiões também haviam assumido compromissos em mesmo 

sentido, como é o caso de Madri, Cidade do México e Atenas, que tencionavam proibir 

a utilização de carros movidos à gasolina e diesel até 2025. Paris seguia no mesmo 

sentido, porém o prazo limite estender-se-ia até 2030.680 

A implementação de uma Matriz energética sustentável também conta com 

os processos de certificação, como o realizado pela International REC Standard 

Foundation (I-REC)681, que se constitui como uma organização voltada ao 

fornecimento de padrões para o desenvolvimento de produtos. Modelos, como o I-

REC, são formulados a partir de estruturas regulatórias, como o Greenhouse Gas 

Protocol (GHGP)682, Carbon Disclosure Project (CDP)683 e Renewable 100 Energy 

(RE100)684, os quais fornecem as diretrizes que conduzirão os processos de 

certificação.  

Nesse sentido, certificados, como o Certificado de Energia Renovável 

(REC) são internacionalmente reconhecidos como um Certificado de Atributo 

Energético (EAC), os quais representam os benefícios ambientais da geração de um 

megawatt-hora (MWh) de energia, por meio das Fontes de energias renováveis. Com 

 
679 Dados disponíveis em: COP26 closes with ‘compromise’ deal on climate, but it’s not enough, says 
UN chief. United Nations – UN News: Global perspective Human stories, 2021. Disponível em: 
https://news.un.org/en/story/2021/11/1105792. Acesso em: 28 nov. 2021. 
680 IRENA. World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway. International Renewable Energy 
Agency. 2021. Disponível em: https://www.irena.org/publications/2021/Jun/World-Energy-Transitions-
Outlook. Acesso em: 12 nov. 2021. p. 140. 
681 THE INTERNATIONAL REC STANDARD. The International Attribute Tracking Standard. 's-
Hertogenbosch: I-REC Standard, 2021. 65 p. Disponível em https://www.irecstandard.org/vision-for-
standard-development/#. p. 7. 
682 BHATIA, Pankaj; RANGANATHAN, Janet; World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD). The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard. Revised 
Edition. Washington: World Resources Institute and World Business Council for Sustainable 
Development, 2004. 112 p. ISBN 1-56973-568-9. Disponível em: 
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
683 CDP. CDP Media Factsheet. 2022. Disponível em: https://cdn.cdp.net/cdp-
production/comfy/cms/files/files/000/003/419/original/CDP-Media-Factsheet.pdf. Acesso em: 20 jul. 
2022. 
684 RE100, Climate Group; CDP. RE100 Technical Criteria. 2018. Disponível em: 
https://www.there100.org/sites/re100/files/2020-10/RE100%20Technical%20Criteria.pdf. Acesso em: 
20 jul. 2022. 
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essa sistemática, é possível atribuir a certificação para fábricas que operam com 

100% de energia renovável, produtos que sejam feitos com 100% de energia eólica, 

dentre outras.685 

Para além de conferir valor agregado a produtos e serviços, certificação 

contribui à geração e consumo energético sustentável. O estabelecimento de um 

padrão internacional de rastreamento de atributos possibilita o fornecimento de regras 

orientativas aos organismos e consumidores finais, os quais terão atendidas as suas 

expectativas no sentido de contribuir efetivamente ao processo de transição da Matriz 

energética global, assim como minimizar as mudanças climáticas.  

O processo de certificação internacional, sobretudo aos aspectos 

energéticos, possibilita a construção standards a partir do entendimento de distintos 

agentes, os quais, inicialmente, formularam as normativas que servirão como padrão 

operativo às agências certificadoras. Nota-se que há, nesse cenário, importantes 

diálogos normativos voltados à temática energética, os quais possibilitam que a 

comunidade civil contribua efetivamente à construção da Matriz energética 

sustentável, já que poderão escolher os serviços e produtos que seguem princípios 

sustentáveis. 

Faz-se oportuno mencionar que há sinais positivos de que a construção de 

uma Matriz energética sustentável já vem encontrando êxito. O relatório World Energy 

Outlook 2021 (WEO), publicado pela IEA, destacou um cenário favorável para a 

Sustentabilidade energética. O documento apontou que em 2020, embora as 

economias globais estivessem incertas em meio aos fortes impactos da Pandemia 

Covid-19, foi possível verificar o aumento do número de Fontes de energia renováveis 

instaladas686, como é o caso da energia eólica e solar fotovoltaica, que apresentaram 

 
685 THE INTERNATIONAL REC STANDARD. Renewable Energy Certificate (REC) schemes. 
Disponível em: https://www.irecstandard.org/what-are-recs/#/. Acesso em: 20 jul. 2022. 
686 “In recent years, higher output from renewables has accounted for most of the growth in global 
electricity generation. Together with coal-to-gas switching, notably in the United States, this has 
stemmed the rise in energy-related CO2 emissions from the power sector. In 2020, record growth in 
renewables coincided with a fall in electricity demand, resulting in a big jump in the share of renewables 
in total generation, which rose to 28%, and a squeeze on generation from non-renewable sources. The 
result was a fall in global power sector emissions of around 3% – the largest relative and absolute 
decline on record. Another record rise in renewables is in the cards for 2021, but this is set to fall well 
short of the surge in demand.” IEA. World Energy Outlook 2021. Paris: International Energy Agency, 
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um ritmo mais rápido em relação às últimas duas décadas. Esse quadro também é 

perceptível nos veículos elétricos, os quais estabeleceram novos recordes de vendas. 

O relatório aponta a emergência de uma nova economia da energia, a qual se volta, 

preferencialmente, aos setores da eletricidade e Tecnologias limpas.687 

Consumidores em todo o mundo têm demonstrado uma forte tendência à 

utilização das Tecnologias limpas e esse movimento tem sido impulsionado, dentre 

outros fatores, pelo fomento de políticas públicas, assim como pela compreensão de 

que essas Tecnologias se mostram, ao longo do tempo, com maior viabilidade 

econômica. Há regiões do globo nas quais a geração de energia solar fotovoltaica e 

eólica tem sido qualificada como fonte energética com o menor custo para a geração 

de eletricidade. Outro fator refere-se aos carros elétricos, os quais, em alguns 

mercados, têm sido a primeira opção dos consumidores finais688, de tal maneira que 

em 2020 representaram cerca de 3 milhões de veículos vendidos, o correspondente 

a 4,6% das vendas de carros em todo o mundo689.   

Esse quadro é relevante ao processo de transição da Matriz energética 

tradicional, que ainda é majoritariamente baseada nas fontes energéticas de origem 

fóssil, para uma Matriz energética sustentável. O novo mercado voltado às 

Tecnologias limpas tem sido desenvolvido em um cenário no qual países e empresas 

têm disputado posições nas cadeias de suprimentos globais. Estima-se que, se a 

comunidade global seguir o caminho para as emissões zero até 2050, o mercado de 

Tecnologias crescerá exponencialmente, necessariamente o voltado às turbinas 

eólicas, painéis solares, baterias de íons de lítio, células de combustível e 

eletrolisadores, por meio dos quais é possível produzir hidrogênio gasoso capaz de 

 
2021. Disponível em: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021. Acesso em: 12 abr. 2021. 
p. 88-89. 
687 IEA. World Energy Outlook 2021. Paris: International Energy Agency, 2021. Disponível em: 
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021. Acesso em: 12 abr. 2021. p. 29. 
688 IEA. World Energy Outlook 2021. Paris: International Energy Agency, 2021. Disponível em: 
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021. Acesso em: 12 abr. 2021. p. 29. 
689 Para atender a esse mercado em expansão, a General Motors, que detém mais de 15% do mercado 
de vendas de carros nos Estados Unidos, anunciou o orçamento de US$ 35 bilhões até 2025 para 
investir em veículos elétricos e direção autônoma. Em mesmo sentido, a Ford Motor Company, que 
também representa cerca de 15% do total de vendas de automóveis nos Estados Unidos, estima 
investir US$ 22 bilhões no período até 2025 para o desenvolvimento de veículos elétricos. IEA. World 
Energy Outlook 2021. Paris: International Energy Agency, 2021. Disponível em: 
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021. Acesso em: 12 abr. 2021. p. 192-194. 
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ser armazenado como um gás comprimido ou liquefeito.690 

 

6.2 Energia, direitos humanos e Desenvolvimento sustentável  

 Conforme já demonstrado, pensar a nova Matriz energética pressupõe a 

compreensão acerca da urgência das questões envolvendo o meio ambiente, 

Segurança energética, assim como as mudanças climáticas691. Para além disso, a 

dimensão dos direitos humanos, de forma interconectada com os pressupostos do 

Desenvolvimento sustentável, pode contribuir efetivamente para a construção de uma 

Matriz energética que seja sustentável. Dessa forma, é importante perceber que692: 

a) Os pressupostos que conduzem a dimensão dos direitos humanos no 

cenário internacional partem da compreensão da urgência em satisfazer as 

necessidades básicas dos seres humanos, no âmbito das quais o fator energético 

pode ser enquadrado, além de ser o mecanismo para a realização dos direitos 

básicos, como o acesso à saúde e educação; 

b) Os direitos humanos são universalmente aplicáveis, ou seja, todas as 

pessoas contempladas por uma jurisdição territorial de um governo, assim como 

aquelas classificadas como apátridas ou que estejam vivenciando processos 

migratórios, são contempladas pelos direitos humanos693. 

 
690 IEA. World Energy Outlook 2021. Paris: International Energy Agency, 2021. Disponível em: 
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021. Acesso em: 12 abr. 2021. p. 29. 
691 É importante ter claro que “events of recent years have accentuated the cost to the global economy 
of a centralised energy system highly dependent on fossil fuels. Oil and gas prices are soaring to new 
highs, with the crisis in Ukraine bringing new levels of concern and uncertainty. The COVID-19 pandemic 
continues to hamper recovery efforts, while citizens worldwide worry about the affordability of their 
energy bills. At the same time, the impacts of human- caused climate change are increasingly evident 
around the globe. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) warns that between 3.3 and 
3.6 billion people already live in settings highly vulnerable to climate change.” IRENA. World Energy 
Transitions Outlook 2022: 1.5°C Pathway. Abu Dhabi: International Renewable, 2022. 351 p. ISBN: 
978-92-9260-429-5. Disponível em: https://irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Mar/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2022.p
df. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 14. 
692 TULLY, Stephen R. The Contribution of Human Rights to Universal Energy Access. Northwestern 
Journal of International Human Rights, Chicago, v. 4, p. 518-548, 2006. Disponível em: 
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=104
3&context=njihr. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 531-534.  
 
693 No que tange ao acesso à energia, nota-se um cenário ainda contrastante, muito embora os direitos 
humanos sejam desenvolvidos por meio da prerrogativa da garantia da igualdade entre os indivíduos. 
Enquanto que na Europa Ocidental e na América do Norte o acesso à eletricidade já é quase universal 
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c) Os direitos humanos carregam em si um peso moral persuasivo, assim 

como mecanismos legais que obrigam os governos a intervirem por meio de medidas 

especiais de proteção. Essa prerrogativa carrega em si a obrigação dos governos 

empreenderem iniciativas que viabilizem o acesso à energia pelos grupos sociais 

vulneráveis; 

d) A compreensão dos direitos humanos possibilita que os indivíduos 

reivindiquem seus direitos, ou seja, por meio dessa perspectiva, assim como das 

prerrogativas democráticas, os seres humanos carregam em si o condão que lhes 

confere um acesso às tomadas de decisões governamentais, como no direcionamento 

de investimentos ao acesso à energia e minimização dos impactos ambientais; 

e) Os direitos humanos possibilitam a responsabilização dos governos que 

se mostrem omissos na aplicação e salvaguarda desses direitos. Nesse sentido, os 

indivíduos, seja de forma individual ou coletiva, que percebem dificultado o acesso à 

energia com qualidade, encontram meios judiciais, tanto na esfera nacional ou 

internacional, para obrigar os Estados a conferirem esse direito. Nessa perspectiva, 

os agentes privados que operam no âmbito da produção, armazenamento e 

fornecimento energético, além daqueles que desenvolvem os produtos ou serviços 

para a sua utilização final, encontram institutos jurídico-normativos que determinam a 

realização das suas atividades de maneira mais responsável. Nessa esfera, tanto os 

governos como os agentes privados tornam-se sujeitos a obrigações positivas ou 

negativas que decorrem dos direitos humanos, como a sua promoção, salvaguarda e 

efetivação. 

Muito embora o fator energético não apareça de forma explícita nas 

principais normativas internacionais voltadas aos direitos humanos, não se pode 

ignorar que a energia é um mecanismo indispensável para a consecução de grande 

parte dos direitos humanos. Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos 

 
em residências urbanas e rurais, assim como em países da Europa Oriental, como a Eslováquia, onde 
o acesso à energia é considerado universal, na África do Norte e na África do Sul, ainda há forte 
dependência da lenha, o que torna urgente a expansão das redes de eletricidade. 
TULLY, Stephen R. The Contribution of Human Rights to Universal Energy Access. Northwestern 
Journal of International Human Rights, Chicago, v. 4, p. 518-548, 2006. Disponível em: 
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=104
3&context=njihr. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 532. 
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Humanos694, em seu Art. 25, expressa que todos os seres humanos têm direito a um 

padrão de vida que confira fatores como o bem-estar, alimentação e habitação, os 

quais, dentre outros, necessitam de disponibilidade energética para a sua plena 

efetivação.  

 Seguindo tais premissas, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (PIDESC)695, no teor do Art. 11 e de maneira similar ao disposto na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, prevê que os Estados partes devem 

reconhecer os direitos de todas as pessoas a condições de vida adequadas, levando 

em consideração fatores como alimentos e moradia, assim como a contínua melhoria 

das suas condições de vida. O mesmo dispositivo também expressa a importância da 

cooperação internacional para a consecução desses direitos.  

 No Relatório da 6ª sessão, ocorrida entre 25 de novembro e 13 de dezembro 

de 1991696, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CESCR), composto 

por especialistas responsáveis pelo monitoramento e implementação das 

prerrogativas expressas no PIDESC, já havia considerado que uma moradia 

adequada deve conter, para além das condições essenciais à saúde, segurança, 

conforto e nutrição, assegurado o acesso sustentável a recursos como energia para o 

preparo de alimentos, aquecimento e iluminação. 

 Em âmbito nacional, a título de exemplo, menciona-se o Estado francês, que 

através da Lei n° 2000-108697, fixada no ano 2000, referente à modernização e 

desenvolvimento do serviço de eletricidade pública, fomentou a coesão social ao 

 
694 UNITED NATIONS, Office of the High Commissioner for Human Rights. Universal Declaration of 
Human Rights. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf. Acesso em: 
20 jul. 2022. 
695 UNITED NATIONS, Office of the High Commissioner for Human Rights. International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights. Disponível em: https://www.ohchr.org/en/instruments-
mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights. Acesso em: 20 
jul. 2022. 
696 UNITED NATIONS, Committee on Economic, Social and Cultural Rights (6th sess.: 1991: Geneva). 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights: report on the 6th session, 25 November-13 
December 1991. New York: UN, 1992. 144 p. Disponível em: https://digitallibrary.un.org/record/143656. 
Acesso em: 20 jul. 2022. p. 116. 
697 FRANÇA. LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement 
du service public de l'électricité. Paris: Présidence de la République, [2000]. Disponível em: 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000750321. Acesso em: 20 jul. 2022. 
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garantir o direito à eletricidade para todos. Nesse mesmo sentido, a Lei no 14/011698, 

de 2014, relativa à energia elétrica, reconhece que a eletricidade é um dos elementos 

mais importantes para o desenvolvimento econômico, social, tecnológico e cultural de 

todos os Estados, povos, comunidades, assim como de qualquer indivíduo 

isoladamente. A Lei também prevê, por meio do seu Art. 5o699, que a eletricidade se 

constitui como um produto de necessidade básica e contribui à luta contra a exclusão 

social. 

 Outro movimento nacional no sentido de inter-relacionar os direitos humanos e 

o setor energético, ocorre no Reino Unido, que por meio do documento Energy for the 

Poor: Underpinning the Millennium Development Goals, reconheceu a importância do 

fator energético para se alcançar os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 

(ODMs). O instrumento destacou necessária integração entre os fatores energéticos 

e os processos de desenvolvimento, assim como as formas por meio das quais o 

acesso aos serviços de energia limpa e eficiente são capazes de combater a pobreza 

e elevar os níveis de qualidade das pessoas mais pobres700. 

 Nesse sentido, os (ODMs) foram estruturados sobre oito categorias, sendo 

elas: 1) Erradicar a pobreza extrema e a fome; 2) Alcançar o ensino primário universal; 

3) Promover a igualdade de gênero e a autonomização da mulher; 4) Reduzir a 

mortalidade de crianças; 5) Melhorar a saúde materna; 6) Combater o HIV/SIDA, a 

malária e outras doenças; 7) Garantir a Sustentabilidade ambiental; 8) Criar uma 

parceria global para o desenvolvimento701. Referente à inter-relação dos Objetivos do 

 
698 CONGO, République Démocratique du. LOI n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de 
l'electricite. Quinxassa: Présidence de la République, [2014]. Disponível em: 
https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/Energie/Loi.14.011.17.06.2014.htm. Acesso 
em: 20 jul. 2022. 
699 O Artigo 5º da referida lei dispõe que: “Le service public de l'électricité matérialise le droit d'accès de 
tous à l'électricité, produit de première nécessité. Il concourt à la cohésion sociale, à la sécurité publique, 
à la lutte contre l'exclusion, au développement équilibré du territoire national, à la recherche et au 
progrès technologique dans le respect de l'environnement.” CONGO, République Démocratique du. 
LOI n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'electricite. Quinxassa: Présidence de la 
République, [2014]. Disponível em: 
https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20economique/Energie/Loi.14.011.17.06.2014.htm. Acesso 
em: 20 jul. 2022. 
700 IATP. Energy for the Poor: Underpinning the Millennium Development Goals. Washington: 
Department for International Development, 2022. Disponível em: 
https://www.iatp.org/sites/default/files/Energy_for_the_Poor_Underpinning_the_Millenniu.htm. Acesso 
em: 10 ago. 2022. 
701 INSTITUTO CAMÕES. Os Objectivos de Desenvolvimento do Milênio. Disponível em: 
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Desenvolvimento do Milênio com o setor energético, esta pode ser percebida nas 

seguintes formulações702: 

a) Objetivo 1 – Erradicação da pobreza extrema e da fome: a 

disponibilidade energética para a irrigação eleva a capacidade para a produção de 

alimentos e o acesso à alimentação. Esse fator pode ser impulsionado pelo aumento 

da renda familiar, do qual decorre o aumento da produção e diversificação da atividade 

econômica; 

b) Objetivos 2 e 3 – Promoção da igualdade de gênero e do ensino primário 

universal: a superação das atividades tradicionais (como a coleta de madeira para o 

aquecimento e preparo de alimentos) relacionadas à energia resulta em mais 

disponibilidade de tempo para a educação e acesso ao ensino e à aprendizagem, 

especialmente no que se refere às mulheres e crianças, principais responsáveis pela 

coleta de componentes que resultam na produção de energia, de maneira a tornarem-

se mais informadas sobre a saúde e as atividades produtivas; 

c) Objetivos 4, 5 e 6 – Redução das doenças e da mortalidade materna e 

infantil: a disponibilidade de energia favorece o acesso à água potável, assim como 

combustíveis de cozinha mais limpos para ferver a água. Outro fator refere-se ao 

melhoramento dos rendimentos agrícolas, clínicas de saúde com eletricidade para 

refrigerar vacina, esterilizar equipamentos e fornecer iluminação;  

d) Objetivo 7 - Fomento da Sustentabilidade ambiental: combustíveis mais 

limpos, Tecnologias de energia renovável e eficiência energética são fatores de suma 

importância para reduzir os impactos ambientais a nível local, regional e global. Além 

disso, o uso de máquinas e sistemas de irrigação elevarão a produtividade agrícola e 

o uso da terra, como ocorre nos processos denominados de plantio direto, por meio 

dos quais as sementes são colocadas no solo sem a necessidade de prévia aração 

ou gradagem leve niveladora, o que possibilita a preservação do solo já que evita a 

ocorrência de erosões; 

 
https://www.instituto-camoes.pt/images/cooperacao/objectivos_desenvolv_milenio.pdf. Acesso em: 20 
jul. 2022. 
702 UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty 
Eradication. Layout PNUMA/GRID-Arendal. Arendal: PNUMA | UNEP – UN Environment Programme, 
2011. 672 p. ISBN: 978-92-807-3143-9. Disponível em: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22024/green_economy_full_report_pt.pdf. 
Acesso em: 20 jul. 2022. p. 224. 



230 
 

 

e) Objetivo 8 – Organização de uma parceria global para o 

desenvolvimento: o desenvolvimento, sobretudo sustentável, pressupõe que o 

progresso socioeconômico seja global e eco-compatível. Nesse sentido, questões 

locais e regionais voltadas à energia, em especial as que se referem às mudanças 

climáticas, Segurança energética e qualidade de vida aos seres humanos, encontram 

eco no patamar internacional. Tem-se inegável que somente parcerias globais serão 

capazes de fomentar o desenvolvimento a partir desta perspectiva.  

 Os ODMs produziram o mais bem-sucedido movimento pela erradicação da 

pobreza e, diante de tal êxito, servirão como referência para construção da nova 

agenda para o Desenvolvimento sustentável703. Nesse sentido, no ano de 2015, 

chefes de Estados reuniram-se na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 

momento em que firmaram um plano de ação baseado em 17 pilares denominados 

de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)704. Esses mecanismos, voltados 

 
703 MACHADO FILHO, Haroldo. Dos objetivos do milênio aos objetivos do desenvolvimento sustentável: 
lições aprendidas e desafios. p. 87-107. In: STIFTUNG, Konrad Adenauer. União Europeia, Brasil e 
os Desafios da Agenda do Desenvolvimento sustentável. v. 5. Série Relações Brasil-Europa. Felix 
Dane (ed.). Berlim: Konrad Adenauer Stiftung, 2016. 206 p. ISBN 8575041975, 
9788575041970. Disponível em: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=52f0fe62-b8eb-
a8b5-1fa4-2f6897d455ae&groupId=265553. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 104. 
704 Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são: Objetivo 1 - acabar com a pobreza em todas 
as suas formas, em todos os lugares; Objetivo 2 - acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar 
e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; Objetivo 3 - Assegurar uma vida saudável 
e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; Objetivo 4 - Assegurar a educação inclusiva 
e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 
Objetivo 5 - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; Objetivo 6 - 
Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos; Objetivo 7 - 
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos; Objetivo 
8 - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, 
e trabalho decente para todos; Objetivo 9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; Objetivo 10 - Reduzir a desigualdade 
dentro dos países e entre eles; Objetivo 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis; Objetivo 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis; Objetivo 13 - Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus 
impactos; Objetivo 14 - Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos 
marinhos para o Desenvolvimento sustentável; Objetivo 15 - Proteger, recuperar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 
desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade; Objetivo 16 - 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o Desenvolvimento sustentável, proporcionar o 
acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os 
níveis; Objetivo 17 - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 
Desenvolvimento sustentável. O objetivo 17 é estruturado sobre os pilares correspondentes às 
finanças, tecnologia, desenvolvimento de capacidades, comércio e questões sistêmicas. UNITED 
NATIONS. Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. A/RES/70/1. UN – 
Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development. Disponível em: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustaina
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à implementação do Desenvolvimento sustentável até o ano de 2030705, foram 

configurados de forma integrativa e mesclada, a partir das dimensões econômica, 

social e ambiental da Sustentabilidade706. 

No que tange às questões energéticas, o plano de ação da Cúpula de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU direcionou especial atenção no teor do seu 

objetivo de número 7, por meio do qual busca assegurar: a) acesso à energia de 

maneira sustentável, moderna, confiável e com preços acessíveis a todos; b) 

ampliação da participação das energias renováveis na Matriz energética global; c) 

duplicação da taxa global de melhorias na eficiência energética; d) reforço da 

cooperação internacional de modo a facilitar a promoção de investimentos e acesso 

às pesquisas e Tecnologias voltadas às energias renováveis, eficiência energética e 

o avanço de Tecnologias limpas relacionas aos combustíveis fósseis; e) e expandir a 

infraestrutura e modernizar as Tecnologias responsáveis pelo fornecimento de 

serviços de energia mais modernos e sustentáveis para todos, sobretudo àqueles que 

habitam países em desenvolvimento ou com menor desenvolvimento relativo.707 

 
ble%20Development%20web.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. n. p. 
705 Esse Paradigma de desenvolvimento foi referido pelo então Secretário-Geral, Ban Ki-moon, 
momento em que afirmou “[…] The 2030 Agenda for Sustainable Development encompasses a 
universal, transformative and integrated agenda that heralds an historic turning point for our world. This 
agreement results from a truly open, inclusive and transparent process. This is the People’s Agenda, a 
plan of action for ending poverty in all its dimensions, irreversibly, everywhere, and leaving no one 
behind. It seeks to ensure peace and prosperity, and forge partnerships with people and planet at the 
core. The integrated, interlinked and indivisible 17 Sustainable Development Goals are the people’s 
goals and demonstrate the scale, universality and ambition of this new Agenda. […]”. UNITED 
NATIONS. Secretary-General. Statement by the Secretary-General following agreement on the 
Outcome Document of the Post-2015 Development Agenda. 2015. Disponível em: 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-08-02/statement-secretary-general-following-
agreement-outcome-document. Acesso em: 20 jul. 2022. 
706 Nota-se que “not all goals have the same standing. While some goals appear more overarching or 
‘finalistic’ in nature, others can be seen as ‘means’ to those finalistic goals. For example, the water and 
energy goals (SDGs 6 and 7) are not, strictly speaking, end goals. We do not want energy and water for 
their own sake, but because they are means to our true goals like health and wellbeing. However, 
ensuring access to clean energy and water are such crucial issues that they demand specific focus. 
Looking at some SDGs as means to others can help us appreciate the interlinkages of the SDGs.” 
UNSSC. Knowledge Centre for Sustainable Development. The 2030 Agenda for Sustainable 
Development. Bonn: United Nations System Staff College, 2017. Disponível em: 
https://www.un.org/development/desa/jpo/wp-content/uploads/sites/55/2017/02/2030-Agenda-for-
Sustainable-Development-KCSD-Primer-new.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. n. p. 
707 UNITED NATIONS. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. General Assembly. Disponível 
em: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. Acesso em: 25 de mai. 
2022. p. 19. 
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 Nota-se que previsões normativas voltadas à energia, no âmbito dos 

instrumentos internacionais ligados aos direitos humanos, ainda são pouco 

expressivas. Assim, projetar o fator energético para essa dimensão em um momento 

de transição da Matriz energética global, impulsionaria o desenvolvimento de mais 

mecanismos para a geração, conservação e utilização da energia de forma 

sustentável.  

 Muito embora a energia, principalmente a elétrica, mostre-se reconhecida por 

meio de outros direitos humanos inter-relacionados e pré-existentes, é de extrema 

relevância que as formulações de uma nova Matriz energética ocorram através de 

prerrogativas expressas de forma independente no teor das diretrizes internacionais 

de direitos humanos.708 

 

6.3 Perspectiva jurídica da Sustentabilidade: prerrogativas para a nova Matriz 
energética global 

A consolidação da Sustentabilidade como princípio reitor do século XXI 

esteve – e ainda está – intrinsicamente ligada à produção, armazenamento, 

distribuição e utilização de energia. No entanto, a inter-relação dessas categorias se 

tornou mais evidente somente quando a comunidade global direcionou atenção à 

necessidade de preservação da vida no planeta, o que se deu pelas constatações 

acerca da poluição ambiental, aquecimento global, assim como do necessário 

desenvolvimento de Tecnologias menos poluentes e que proporcionem qualidade de 

 
708 Conforme observa Stephen Tully, “although not without limitations, a human rights perspective offers 
tremendous potential and relevance for achieving universal energy access. Its application could build 
upon existing market-oriented regulatory reform initiatives within the energy sector which contemplate 
universal service obligations as well as concerns for individual access to energy springing from the 
sustainable development agenda. However, the human rights paradigm is not a panacea for the flaws 
of liberalization and could easily be subverted by States’ rights over natural resources in the 
development context. Be that as it may, energy access is a prerequisite for realizing several interrelated 
human rights. Electricity properly cooks and refrigerates food (thus realizing the right to adequate food), 
provides sufficient heating, cooling and lighting (realizing the right to housing), and ensures safe 
environmental conditions within both households and workplaces (realizing the right to health).” TULLY, 
Stephen R. The Contribution of Human Rights to Universal Energy Access. Northwestern Journal of 
International Human Rights, Chicago, v. 4, p. 518-548, 2006. Disponível em: 
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=104
3&context=njihr. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 547. 
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vida aos cidadãos.  

Os fatores que culminaram na compreensão da Sustentabilidade, enquanto 

Paradigma do direito na pós-modernidade, mostram-se fortemente relacionados com 

os processos de geração, conservação, distribuição e utilização da energia. Nesse 

sentido, a ciência jurídica, quando orientada pelo Paradigma da Sustentabilidade, 

passa a operar como um mecanismo preventivo e orientativo de suma importância ao 

processo global de transição para uma Matriz energética que seja sustentável. 

Sob um olhar histórico, nota-se que inicialmente as reflexões a respeito dos 

pressupostos da Sustentabilidade voltaram-se às questões predominantemente 

utilitaristas, contudo não se pode negar a presença, ainda que de forma sutil, de 

ensaios ao que viria a ser concebido como Sustentabilidade social, econômica e 

ambiental. A título exemplificativo, pode-se mencionar normativas direcionadas à 

preservação de florestas e ao reflorestamento, as quais resultavam da necessária 

disponibilidade de madeira para a construção de barcos e casas709, para fundir metais, 

ou para a produção de energia. Essas normativas contribuíram para que em 1560, na 

Alemanha, fosse cunhada a palavra Nachhaltigkeit, que significa Sustentabilidade710. 

Em 1713, Hans Carl von Carlowitz, em seu livro denominado “Silvicultura 

econômica”, defendeu a tese voltada à análise acerca da conservação e o cultivo das 

florestas, visando o aproveitamento sustentável e contínuo. Através de sua obra, 

Carlowitz propôs que fossem cortadas tão somente as árvores que pudessem ser 

replantadas, através de um processo de reflorestamento planejado, visando a 

manutenção das florestas para a contínua obtenção de lucros e, mesmo que 

indiretamente, disponibilidade de madeira para a produção de energia. Influenciados 

por essas reflexões, os poderes públicos da região de Freiberg passaram a 

desenvolver instrumentos normativos e operacionais para o replantio de árvores em 

locais desflorestados, bem como a difusão do discurso ecológico711. 

O início do processo de elaboração jurídico-normativa da Sustentabilidade, 

 
709 SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações 
e responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001. p. 39.    
710 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 32-33. 
711 BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é – o que não é. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 33. 
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em nível internacional, teve como marco fundante a Convenção de Viena sobre o 

Direito dos Tratados, a qual foi solidificada por meio do princípio pacta sunt servanda 

e estabeleceu que “todo tratado em vigor é obrigatório em relação às partes e deve 

ser cumprido por elas de boa-fé”712. As partes a que se refere o documento dizem 

respeito aos polos figurados entre os Estados e as Organizações Internacionais, ou 

entre as próprias Organizações Internacionais, frente aos preceitos estabelecidos em 

normativas que podem ter natureza hard law ou Soft law.713 

Para além dos pressupostos normativos impressos na Convenção de 

Viena, o documento também fomentou uma progressiva interação entre os sistemas 

jurídicos internos e internacionais, bem como a consolidação de categorias como o 

direito à coexistência, que passou a ser formulado entre os Estados e organismos 

internacionais.  

Outro marco com forte impacto nos diálogos jurídico-normativos 

internacionais e que, indiretamente, contribuiu para que a Sustentabilidade fosse 

perfilhada no cenário global, refere-se à Segunda Guerra Mundial e a implementação 

da Carta da ONU714, momento em que a possível e suficiente proteção nacional dos 

Direitos Humanos passou a ser questionada e findou-se o período no qual a relação 

 
712 BRASIL. Decreto nº 10.214, de 30 de janeiro de 2020. Promulga o texto da Convenção de Viena 
sobre Sucessão de Estados em Matéria de Tratados, concluída em Viena, em 23 de agosto de 1978. 
Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, edição 22, p. 28, 30 jan. 2020. Disponível em: 
https://in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.214-de-30-de-janeiro-de-2020-240824576. Acesso em: 02 de 
fev. 2022. 
713 A título exemplificativo, a Corte Europeia de Direitos Humanos tem feito remissão às regras de 
interpretação da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, as quais estão presentes na Seção 
III, Artigos 31 a 33 do referido documento. Essa afirmativa evidenciou-se no caso Golder vs. Reino 
Unido, assim como em Luedicke, Belkacem and Koç vs. Alemanha, através dos quais reconheceu que 
os princípios estabelecidos na Convenção de Viena, relativos à interpretação dos tratados, são aceitos 
pelo direito internacional. No domínio da Corte Interamericana, podem ser observadas referências à 
Convenção de Viena em diversos casos, contenciosos ou consultivos, como, por exemplo, em seu 
Parecer Consultivo 17/200294. 
714 Luigi Ferrajoli observa que “a Carta da ONU assinala, em suma, o nascimento de um novo direito 
internacional e o fim do velho paradigma – o modelo vestfaliano –, que se firmara três séculos antes 
com o fim de outra guerra europeia dos trinta anos. Tal carta equivale a um verdadeiro contrato social 
internacional – histórico e não metafórico, efetivo ato constituinte e não simples hipótese teórica ou 
filosófica –, com o qual o direito internacional muda estruturalmente, transformando-se de um sistema 
pactício, baseado em tratados bilaterais inter partes (entre partes homogêneas), num verdadeiro 
ordenamento jurídico supraestatal: não mais um simples pactum associationis (pacto associativo), mas 
também pactum subiectionis (pacto de sujeição). Mesmo porque a comunidade internacional, que até 
a Primeira Guerra era identificada como a comunidade das ‘nações cristãs’ ou civilizadas – Europa e 
América –, é estendida pela primeira vez a todo o mundo como ordem jurídica mundial.” FERRAJOLI, 
Luigi. A Soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 40- 41. 



235 
 

 

dos Estados com seus indivíduos era percebida como uma questão de jurisdição 

doméstica715.  

As preocupações com a paz, Dignidade humana e direito à vida716 

passaram a ser impressas no cenário internacional nas décadas seguintes717, o que 

se deu de forma conjunta às questões voltadas à construção de um meio ambiente 

sadio. Nesse sentido, pode-se observar, a título de exemplo, o artigo 12 do PIDESC718, 

que em 1966 imprimiu prerrogativas voltadas ao direito à saúde e o direito a um nível 

de vida adequado. Ainda que o dispositivo não tenha feito referências diretas ao meio 

ambiente sadio e equilibrado, não se pode negar a sua interconexão com o direito a 

uma vida digna, ou seja, por meio do PIDESC, nota-se que o reconhecimento do 

direito ao meio ambiente sadio ganhou uma via para o seu desenvolvimento719. 

Além dos reflexos na temática ambiental, o Pacto preocupou-se com outras 

searas da Sustentabilidade, como o desenvolvimento econômico e a questão social, 

que perfilharam todo o documento. O fator tecnológico, primordial à transição da 

 
715 Conforme observa Carlos Weis, a “sistematização dos direitos humanos em um sistema normativo 
internacional, marcada pela proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela 
Assembleia-Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, representa tanto o ponto de 
chegada do processo histórico de internacionalização dos direitos humanos como o traço inicial de um 
sistema jurídico universal destinado a reger as relações entre os Estados e entre estes e as pessoas, 
baseando-se na proteção e promoção da dignidade fundamental do ser humano". WEIS, Carlos. 
Direitos humanos contemporâneos, São Paulo: Malheiros Editores, 1999. p. 18. 
716 Cançado Trindade destaca que “o direito à vida é hoje universalmente reconhecido como um direito 
humano básico ou fundamental. É básico ou fundamental porque o gozo de direito à vida é uma 
condição necessária do gozo de todos os demais direitos humanos.” TRINDADE, Antônio Augusto 
Cançado. Direitos Humanos e Meio Ambiente: paralelo dos sistemas de proteção internacional. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993. p. 71. 
717 Se faz oportuno mencionar, conforme expõe Mayos, que “incluso en los momentos más 
«westphalianos» del Estado-Nación, siempre ha habido un mínimo marco internacional de derecho «de 
gentes» que se superponía a la «soberanía nacional». En el fondo y dado que siempre ha habido cierta 
globalización en la humanidad, las culturas, los países y los Estados se han encontrado siempre en 
interrelación e influencia mutua. Las culturas se han configurado en gran medida interculturalmente y 
las constituciones de los modernos Estados-Nación – que son resultado de agrupaciones generalmente 
mucho más pequenas – han sido inevitables derivados de procesos que ya eran, de alguna manera, 
interconstitucionales.” MAYOS, Gonçalo. Macrofilosofía de la globalización y del pensamiento 
único: un macroanálisis para el «empoderamiento». Barcelona: Editorial Académica Española, 2012. 
p. 44. 
718 “Artigo 12. [...] 2. As medidas que os Estados Partes do presente Pacto deverão adotar com o fim 
de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão as medidas que se façam necessárias para 
assegurar: [...] b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente;” BRASIL. 
Decreto nº 591, de 06 de julho de 1992. Promulga o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais. Brasília: Presidência da República, [1992]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm. Acesso em: 02 de fev. 2022. 
719 CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. Direitos Humanos e Meio Ambiente: Paralelo dos 
sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993. p. 84. 
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Matriz energética, foi contemplado no artigo 2º, em que há menção à necessária 

cooperação internacional no plano técnico720, além do plano econômico.  

Cabe pontuar que esse não foi um período de pleno desenvolvimento e 

tomada de consciência quanto aos fatores que resultariam na difusão dos ideais da 

Sustentabilidade. No decorrer da década de 1960, enquanto a ONU protagonizava 

processos em escala global, as condições sociais e econômicas de grande parte da 

população dos países capitalistas, majoritariamente aqueles que ocupavam posições 

periféricas, pioraram significativamente721. 

Em 1962, a qualidade do ar e o controle sobre as chuvas ácidas passou a 

fazer parte das discussões internacionais, momento em que países nórdicos levaram 

a Suécia a propor ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas a realização 

de uma conferência em nível global, com o objetivo de viabilizar um acordo 

internacional para a redução da emissão de gases responsáveis pela ocorrência das 

chuvas ácidas. Na ocasião e no contexto internacional da Guerra Fria, a Assembleia 

Geral da ONU, por meio da Resolução 2398722 (XXIII), inter-relacionou a qualidade do 

meio ambiente humano e o gozo de direitos básicos, além de evidenciar a necessária 

 
720 “ARTIGO 2º. 1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por 
esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos 
econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, 
progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no 
presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas.” BRASIL. Decreto nº 591, 
de 06 de julho de 1992. Promulga o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais. Brasília: Presidência da República, [1992]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm. Acesso em: 02 de fev. 2022. 
721 Nesse período o progresso estagnou e passou a ser “confrontado com o desemprego crescente, a 
inflação aparentemente incontrolável e a incapacidade crescente dos Estados de cumprir sua promessa 
de cobertura abrangente. Aos poucos, ainda que de modo cada vez mais grave, os Estados 
manifestaram a incapacidade de cumprir suas promessas; aos poucos, mas em aparência de forma 
incontrolável, a fé e a confiança na potência do Estado começaram a se erodir. Funções antes 
reclamadas e ciosamente guardadas por Estados como monopólio seu, e amplamente consideradas 
pelo público e pelos formadores de opinião mais influentes obrigações e missão inegáveis dos Estados, 
de repente pareciam onerosas e vorazes de recursos demais para os Estados-nação suportarem. [...] 
Na percepção popular, ajudada e encorajada pelo coro de uma parcela crescente do público instruído 
e formador de opinião, o Estado foi rebaixado da posição de motor mais poderoso do bem-estar 
universal àquela de obstáculo mais odioso, pérfido e prejudicial”. BAUMAN, Zygmunt. In: BAUMAN, 
Zygmunt; BORDONI, Carlo. Estado de crise. p. 18. 
722 UNITED NATIONS. General Assembly (23rd sess.: 1968). The problems of human environment. 6 
dezembro de 1968. 1969. In: UN. Resolutions adopted by the General Assembly during its 23rd 
session, 24 September-21 December 1968. A/7218, 1969, p. 2-3. (GAOR, 23rd sess., Suppl. n. 18). 
Disponível em: https://digitallibrary.un.org/record/202554. Acesso em: 12 jan. 2022. p. 2-3. 
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adoção de estratégias pelos Estados para o fomento dessas temáticas.  

Nesse mesmo contexto foi criado o Clube de Roma, que contou com a 

reunião e colaboração de trinta especialistas de diversas áreas com o objetivo de 

analisarem a atual e futura crise da humanidade723. Buscando refletir sobre o curso 

conflitivo entre crescimento econômico e Sustentabilidade ecológica, o Clube de 

Roma publicou, em 1972, o relatório intitulado Limits to Growth, através do qual 

expressou preocupações acerca do meio ambiente724. A normativa alertou sobre os 

limites da exploração dos recursos naturais e propôs aos países desenvolvidos a 

desaceleração do desenvolvimento industrial, já aos países subdesenvolvidos foram 

apontadas as problemáticas que resultam do crescimento populacional725.  

A preocupação com as questões ecológicas, impulsionada pelo relatório do 

Clube de Roma, projetou a Sustentabilidade para o eixo central de comissões e 

conferências mundiais realizadas por diversas organizações e Estados726. Esse 

movimento dissociou a Sustentabilidade das questões estritamente relacionadas às 

florestas, bem como à agricultura, tornando-a uma teoria com capacidade para 

permear em diversas áreas do conhecimento.  

Ainda, pode-se afirmar que as reflexões postuladas no relatório do Clube 

de Roma estiveram presentes nos debates realizados na Conferência sobre o Meio 

 
723 DIAS, Genebaldo Freire. Pegada ecológica e sustentabilidade humana. São Paulo: Gaia, 2002. 
p. 22. 
724 O relatório “estabeleceu modelos globais baseados nas técnicas então pioneiras de análise de 
sistemas, projetados para predizer como seria o futuro se não ocorressem ajustamentos nos modelos 
de desenvolvimento econômico adotados. Denunciava a busca incessante do crescimento material da 
sociedade, a qualquer custo, e a meta de se tornar cada vez maior, mais rica e poderosa, sem levar 
em conta o custo final desse crescimento. As análises dos modelos indicavam que o crescente 
consumo geral levaria a humanidade a um limite de crescimento, possivelmente a um colapso”. DIAS, 
Genebaldo Freire. Pegada ecológica e sustentabilidade humana. São Paulo: Gaia, 2002. p. 22. 
725 MEADOWS, Donella H.; MEADOWS, Dennis L.; RANDERS, Jorgen; BEHRENS III, William W. 
Limits to Growth. New York, 1972. Disponível em: https://www.donellameadows.org/wp-
content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf. Acesso em: 22 dez. 2021.  
726 Nas palavras de Bosselmann, “the modern history of sustainability is closely associated with the 
history of international environmental policy and law”. BOSSELMANN, Klaus. The principle of 
sustainability: transforming law and governance. Helsinki: University of Helsinki, 2016. p. 25. 
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Ambiente Humano727 – Conferência de Estocolmo728 –, que também ocorreu em 1972. 

Nesse cenário, o direito fundamental ao meio ambiente foi reconhecido no plano 

internacional por meio da promulgação da Declaração sobre o Meio Ambiente 

Humano.  

A Declaração de Estocolmo demonstrou especial preocupação com as 

gerações futuras, ao proclamar, diante do necessário estabelecimento de princípios 

comuns capazes de direcionar os povos para a melhoria do meio ambiente. 

Considera, nesse sentido, ser imperativo para a humanidade a defesa e melhoria do 

meio ambiente, seja para as gerações atuais como futuras, de forma harmônica com 

os fatores relacionados à paz e ao desenvolvimento social e econômico em escala 

global. Os indivíduos e organizações, a partir dos seus valores e seus atos serão os 

agentes responsáveis pelas formas do ambiente do mundo futuro. Dessa comunhão 

de esforços, sobretudo dos governos e povos, o ambiente poderá ser salvaguardado 

para a sociedade atual e futura.729 

 
727 Wade Rowland observa que no âmbito da proposta de uma conferência voltada ao meio ambiente 
a “opinion among the developing nations ranged from an assumption that problems relating to the 
environment were a concern for the highly-developed nations alone […] to a belief that the developed 
nations were using environmental doomsday predictions as a racist device to keep the non-white third 
world at a relatively low level of development. Environmental concerns were a neat excuse for the 
industrialized nations to pull the ladder up behind them.” ROWLAND, Wade. The Plot to save the 
World. Toronto: Clarke, Irwin and Company Limited, 1973. p. 47. 
728 A Conferência de Estocolmo resultou em uma declaração com 26 princípios, os quais foram de suma 
importância na preservação do meio ambiente, pois muitos deles passaram a fazer parte de diversas 
convenções internacionais, bem como resoluções e declarações. UNITED NATIONS ENVIRONMENT 
PROGRAMME. Stockholm Declaration: Declaration on the Human Environment. Nairobi: UNEP, 
1972. Disponível em: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29567/ELGP1StockD.pdf. Acesso em: 05 out. 
2021. 
729 Além dos itens 6 e 7, a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano também conferiu cuidado às 
gerações futuras. Em seu princípio 1, expressou que “man has the fundamental right to freedom, 
equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and 
well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and 
future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, 
discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and 
must be eliminated.” Já no princípio 2, a declaração observou que “the natural resources of the earth, 
including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural 
ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful 
planning or management, as appropriate.” UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. 
Stockholm Declaration: Declaration on the Human Environment. Nairobi: UNEP, 1972. Disponível em: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29567/ELGP1StockD.pdf. Acesso em: 05 out. 
2021. As gerações futuras também encontram lugar no texto da Declaração do Rio. O princípio 3 do 
documento aponta que “the right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental 
and environmental needs of present and future generations.”. UNITED NATIONS. General Assembly. 
Report of the United Nations Conference on Environment and Development. Rio de Janeiro: UN, 
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Dentre as contribuições da Conferência de Estocolmo para a proteção do 

meio ambiente, um dos principais resultados do evento foi a criação do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o qual buscou articular ações 

internacionais voltadas à proteção do meio ambiente e a promoção do 

Desenvolvimento sustentável730.  

O PNUMA voltou-se, dentre outros fatores, às questões econômicas. 

Exemplo disso foi a consolidação da economia verde como fator necessário para a 

melhoria do bem-estar da humanidade e da igualdade social, assim como para a 

redução dos riscos ao meio ambiente. Em substituição à expressão 

ecodesenvolvimento731, a terminologia economia verde foi aceita oficialmente pelos 

Estados, empresas e sociedade civil, passando a operar na formulação e execução 

de políticas públicas e iniciativas privadas voltadas à responsabilidade 

socioambiental732. 

O ano de 1981 marcou o momento em que a temática da energia renovável 

foi abordada de forma direta e expressa, o que ocorreu por meio de uma política 

intergovernamental da ONU e da criação do Comitê de Desenvolvimento e Utilização 

 
1992. Disponível em: 
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A
_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
730 Marco Mancarella salienta que “il principio dello ‘sviluppo sostenibile’ riemerge con forza e s’impone 
proprio nella fase del bilanciamento come strumento per la risoluzione dei conflitti tra i valori coinvolti, e 
ciò perché intrinseca al concetto di ‘sviluppo sostenibile’ è la ricerca della compatibilità tra sviluppo 
economico e tutela dell’ambiente e della salute umana. Questo bilanciamento, che presiede alla 
definizione di una relazione equilibrata tra valori in conflitto, quando si è in presenza di enunciazioni 
normative non puntuali, quale strumento valutativo pare che guidi le decisioni politiche e giurisdizionali.” 
MANCARELLA, Marco. Il Principio dello Sviluppo Sostenibile: tra Politiche Mondiali, Diritto 
Internazionale e Costituzioni Nazionali. In: TRINDADE, Antônio Augusto Cançado; LEAL, César Barros 
(org.). Diritti Umani e Ambiente. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2016. p. 86. 
731 A expressão ecodesenvolvimento foi empregada por Maurice Strong, primeiro diretor-executivo do 
PNUMA e secretário-geral da Conferência de Estocolmo de 1972 e da Rio-92. 
732 O que é a Economia Verde. Dicionário Ambiental. ((o))eco, Rio de Janeiro, mar. 2015. Disponível 
em: <https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28986-o-que-e-a-economia-verde/>. Acesso em: 30 
jun. 2021. José Eli da Veiga adverte que, “desde os anos de 1990, que a proliferação de convenções e 
protocolos, com seus respectivos secretariados independentes, havia criado uma séria ameaça ao 
PNUMA. [...] O PNUMA deixava a desejar em termos de gestão coerente e coordenada dos processos 
políticos da sustentabilidade. Não se firmara como centro de gravidade dos principais acordos 
ambientais multilaterais, fazendo com que sua atuação ficasse mais caótica que o esperado. [...] 
Inegavelmente, o PNUMA sempre ofereceu fortes vantagens comparativas no monitoramento 
ambiental, na avaliação e no compartilhamento de informações, além de também ter sido o fórum 
natural para uma razoável articulação internacional. No entanto, suas limitações estruturais o tornaram 
incapaz de ter visão e estratégia institucional em longo prazo”. VEIGA, José Eli da. A desgovernança 
mundial da sustentabilidade. São Paulo: Editora 34, 2013. p. 66-68. 
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de Fontes Novas e Renováveis de Energia, o qual foi posteriormente incorporado à 

Comissão de Desenvolvimento Sustentável733.  

Em 1982, a Assembleia Geral da ONU, ao adotar a Resolução 37/7, 

proclamou a Carta Mundial da Natureza. O marco dessa normativa se deu pela 

adoção de uma abordagem através da qual a proteção da natureza foi percebida como 

um fim em si mesma, o que resultou em um novo Paradigma nos padrões propostos 

de proteção ambiental734  

O processo de consolidação da Sustentabilidade, que contou com atuação 

da ONU, teve forte contribuição da Comissão Mundial pelo Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CMMAD)735, estabelecida em 1983. Também denominada como 

Comissão Brundtland, a CMMAD buscou analisar a relação dialogal estabelecida 

entre meio ambiente e desenvolvimento em âmbito global, formulando propostas com 

o objetivo de assegurar o progresso humano sustentável, frente ao desenvolvimento 

dos fatores econômicos736.  

Orientada pelo lema “Uma agenda global para a mudança”, a comissão 

publicou o relatório “Nosso futuro comum”, também conhecido como Relatório de 

Brundtland e Carta da Terra737, que foi formulado entre 1983 e 1987 e conceituou o 

Desenvolvimento sustentável como o processo através do qual se atende “às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem as suas próprias necessidades”738. Através de um caráter principiológico, 

o relatório motivou reflexões acerca dos mecanismos necessários para que fossem 

 
733 BRUCE, Stuart. International law and renewable energy: facilitating sustainable energy for all?. 
Melbourne Journal of International Law, Melbourne, v. 14, n. 1, jun. 2013. Disponível em: 
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1687439/02Bruce1.pdf. Acesso em: 10 nov. 
2021. p. 13. 
734 AMORIM, João Alberto Alves. A ONU e o meio ambiente: direitos humanos, mudanças climáticas 
e segurança internacional no século XXI. São Paulo: Atlas, 2015. p. 119. 
735 A Comissão Mundial pelo Meio Ambiente e o Desenvolvimento foi criada após a Conferência de 
Estocolmo, ocorrida 1972. 
736 DIAS, Genebaldo Freire. Pegada ecológica e sustentabilidade humana. São Paulo: Gaia, 2002. 
p. 23. 
737 UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development. Report 
of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Disponível em: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf. Acesso em: 20 
jul. 2022. 
738 COMISSÃO Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nações Unidas. Nosso futuro 
comum. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991. p. 46. 
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supridas as necessidades da geração presente, sem colocar em risco a geração 

futura739. 

O Relatório de Brundtland, além de ser um marco inicial do direito ambiental 

internacional, também forneceu uma importante abordagem às questões relacionadas 

às energias renováveis740, já que afirmou tratar-se de um “potencial inexplorado”, 

considerando que as energias renováveis devem ser a base para a construção da 

estrutura energética global no decorrer do século XXI741. 

Nota-se que os pressupostos trazidos pela Comissão de Brundtland 

evidenciaram uma acepção economicista ao Desenvolvimento sustentável, pois não 

foram estabelecidos os mecanismos necessários para efetivar a justiça pro futuro e a 

intrageracional742, pré-requisitos para a construção de um mundo equilibrado às 

 
739 Por meio de uma análise acerca das normativas voltadas à geração de energia, Stuart Bruce destaca 
que “The Stockholm Declaration and Rio Declaration collectively form the contours of sustainable 
development. Neither declaration defines sustainable development or expressly references energy. 
Rather, energy policy is informed through, among other things, the notion of ‘unsustainable patterns of 
production and consumption. The non-binding Agenda 21, a product of the same conference, made an 
early energy policy request of governments: to promote renewable energy research and technology 
transfer, including a review of the energy supply mix.” BRUCE, Stuart. International law and renewable 
energy: facilitating sustainable energy for all?. Melbourne Journal of International Law, Melbourne, 
v. 14, n. 1, jun. 2013. Disponível em: 
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1687439/02Bruce1.pdf. Acesso em: 10 nov. 
2021. p. 13-14. 
740 “Energy: Choices for Environment and Development; I. Energy, Economy, and Environment; II. Fossil 
Fuels: The Continuing Dilemma; III. Nuclear Energy: Unsolved Problems; IV. Wood Fuels: The Vanishing 
Resource; V. Renewable Energy: The Untapped Potential; VI. Energy Efficiency: Maintaining the 
Momentum; VII. Energy Conservation Measures.” UNITED NATIONS. Department of Economic and 
Social Affairs Sustainable Development. Report of the World Commission on Environment and 
Development: Our Common Future. Disponível em: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf. Acesso em: 20 
jul. 2022. p. 141-172. 
741 Dispositivo 62, do Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 
Future. UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development. 
Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 
Disponível em: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf. 
Acesso em: 20 jul. 2022. 
742 Marco Citelli, Marco Barassi, Ksenia Belykh apresentam um conjunto de estudos que analisam a 
inserção do Relatório de Brundtland no cenário do direito internacional, os quais, em sua maioria, 
oferecem críticas à abordagem limitada conferida pelo relatório ao Desenvolvimento sustentável. “UN 
GA Resolution 427 (42), 4 August 1987, Report of the World Commission on Environment and 
Development (Bruntland Report), ‘Our Common Future’, Chapter 7, para. 88. Sustainable development 
is defined as the ‘development that meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs’. International jurisprudence only contributed to enrich such 
definition to a limited extent, see Sands, P., ‘International Courts and the Application of the Concept of 
Sustainable Development’, Max Planck UNYB, vol. 3, 1999, 389-405. In the ICJ, 25 September 1997, 
Gabcikovo-Nagymaros case/Hungary v. Slovakia, ICJ Reports 1997, the Court refrained from defining 
sustainable development as an international law principle. The ‘normative value’ enjoyed by the concept 
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futuras gerações743. As críticas também se assentaram na projeção do 

desenvolvimento, em detrimento do real sentido e amplitude da Sustentabilidade744.   

Buscando oferecer uma análise distinta às críticas acima evidenciadas, 

observa-se que a Comissão de Brundtland possibilitou que a Sustentabilidade, mesmo 

que de forma reducionista, ganhasse expressão ao longo da recente história da 

humanidade e fosse amplamente difundida. Nesse sentido, foram estabelecidas as 

diretrizes responsáveis por intensificar, nos anos seguintes a publicação do relatório, 

um significativo aumento na quantidade e qualidade das legislações ambientais, assim 

como dos acordos internacionais com influência na política global745.  

Esse movimento teve como objetivo fomentar reflexões voltadas à criação 

de uma sociedade sustentável, justa e pacífica, fundamentada no respeito à natureza 

e nos direitos humanos universais. Ainda, pode-se frisar a compreensão de que o 

 
was nevertheless highlighted, see Gabcikovo-Nagymaros Project/Hungary v. Slovakia, Separate 
Opinion of Vice-President Weeramantry, and eminently described as a ‘meta- principle’ exercising a kind 
of interstitial normativity, pushing and pulling the boundaries of true primary norms threatening to overlap 
and conflict with each other, see Lowe, A., ‘Sustainable Development and Unsustainable Arguments’, 
in: Boyle, A. and Freestone, P., eds., International Law and Sustainable Development: Past 
Achievements and Future Challenges, Oxford University Press, Oxford, 1999, 31. A large part of the 
doctrine reasoned on the complexity of defining sustainable development in legal terms, see e.g. 
Pallemaerts, M., ‘The Future of Environmental Regulation: International’ ‘Environmental Law in the Age 
of Sustainable Development: a Critical Assessment of the UNCED Process’, The Journal of Law and 
Commerce, vol. 15, 1996, 623-676, 630-634 and Di Monte, M., ‘Il principio dello sviluppo sostenibile: 
affermazione ed evoluzione’, in: Nascimbene, B. and Garofalo, L., eds., Studi su ambiente e diritto. Il 
diritto dell’Unione europea, Cacucci Editore, Bari, 2013, 49-62. Difficulties inherent to the 
implementation of the concept were recently addressed by Viñuales, J.E., ‘The Rise and Fall of 
Sustainable Development’, RECIEL, vol. 22, ed. 1, 2013, 3-13.” CITELLI, Marco; BARASSI, Marco; 
BELYKH, Ksenia. Renewable Energy in the International Arena: Keywords Legal Aspects and 
Cooperation. International Energy and Environmental Law, v. 2, n. 1, p. 1-33, 2014. DOI: 
https://doi.org/10.21827/5a86a7c841628. Disponível em: https://ugp.rug.nl/GROJIL/article/view/31131. 
Acesso em: 20 jul. 2022. p. 2. 
743 Paulo Cruz e Gabriel Ferrer apontam que “o que conceitualmente supõe o desenvolvimento 
sustentável não é mais do que acrescentar ao conceito de desenvolvimento o adjetivo sustentável, ou 
seja, que se trata de se desenvolver de um modo que seja compatível com a manutenção da 
capacidade dos sistemas naturais de suportar a existência humana.” CRUZ, Paulo Márcio; FERRER, 
Gabriel Real. Direito, Sustentabilidade e a Premissa Tecnológica como Ampliação de seus 
Fundamentos. Revista Seqüência, Florianópolis, v. 36, n. 71, p. 239-278, dez. 2015. Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2015v36n71p239. Acesso em: 
12 mai. 2021. p. 242. 
744 BOSSELMANN, Klaus. The principle of sustainability: transforming law and governance. Helsinki: 
University of Helsinki. p. 25. 
745 Observa-se que “l`enunciazione del principio di sostenibilità, come anche di un`ampia ed articolata 
serie di doveri in capo alle generazioni presenti in beneficio di quelle future, ha trovato nel corso degli 
anni larga diffusione nelle principali carte internazionali.” PORENA, Daniele. Il principio della 
sostenibilità: Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale. 
Torino: Giappichelli, 2017. p. 100. 
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desenvolvimento – afastado das questões estritamente economicistas – pode e deve 

contribuir para a efetivação da Sustentabilidade. 

Nos anos seguintes, outros marcos voltados ao meio ambiente foram 

implementados, como a Conference on the Changing Atmosphere, realizada em 

Toronto no ano de 1988 e a publicação da First Assessment Report, que ocorreu na 

Suécia em 1990. Com objetivos voltados à responsabilização dos Estados, em 1994 

foi estabelecida a Convenção sobre Segurança Nuclear pela Agência Internacional de 

Energia Atômica (AIEA). A convenção formulou mecanismos para a responsabilização 

dos Estados Partes quanto à implementação de regras e padrões de segurança em 

instalações voltadas à energia nuclear.746 

No ano de 1992, a cidade do Rio de Janeiro sediou a Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também denominada de 

ECO-92 e RIO-92. O evento, considerado o primeiro a voltar-se ao equilíbrio entre a 

proteção ambiental e o desenvolvimento econômico, incentivou a formulação de 

normativas voltadas ao Direito Internacional do Meio Ambiente (DIMA), como a 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Convenção das 

Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, a Declaração de Princípios sobre o Uso 

de Florestas, bem como a Agenda 21747. As declarações também foram direcionadas 

ao estabelecimento de mecanismos normativos para a responsabilização de Estados 

que não adotem medidas para a redução e eliminação de modelos de produção com 

impactos negativos nas mudanças climáticas. No que tange às questões energéticas, 

a Agenda 21 não apresentou uma abordagem significativa, as quais podem ser 

identificadas tão somente por meio das considerações voltadas à proteção 

atmosférica748. 

Além das reflexões que contribuíram para a formulação das declarações 

 
746 IAEA. Convention on nuclear safety. IAEA - INFC1RC/449 5 July 1994. Viena: IAEA, 1994. 
Disponível em: https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc449.pdf. Acesso em: 22 jan. 2022. 
747 AMORIM, João Alberto Alves. A ONU e o meio ambiente: direitos humanos, mudanças climáticas 
e segurança internacional no século XXI. São Paulo: Editora Atlas, 2015. p. 120. 
748 CITELLI, Marco; BARASSI, Marco; BELYKH, Ksenia. Renewable Energy in the International Arena: 
Keywords Legal Aspects and Cooperation. International Energy and Environmental Law, v. 2, n. 1, 
p. 1-33, 2014. DOI: https://doi.org/10.21827/5a86a7c841628. Disponível em: 
https://ugp.rug.nl/GROJIL/article/view/31131. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 3. 
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acima mencionadas, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento resultou na elaboração da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), que entrou em vigor em 4 de novembro de 

2016. Considerada como um dos movimentos mais significativos da comunidade 

global quanto ao tema das mudanças climáticas e fomento das energias 

renováveis749, a normativa foi formulada na modalidade de Convenção-Quadro, 

apresentou objetivos e obrigações gerais e abstratas, com a devida relevância para 

que os governos reconhecessem a necessidade de ações voltadas à redução da 

emissão de gases causadores do efeito estufa.  

O processo de implementação da convenção-quadro, que é percebida 

como um tratado multilateral com grande flexibilidade, ocorreu pela formulação de 

molduras normativas de direitos e de deveres, por parte dos Estados. Para tanto, 

foram realizadas reuniões periódicas e regulares pelos Estados-partes, os quais 

compõem a Conferência das Partes (COP), que é o órgão supremo da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Os Estados-partes contam com 

o auxílio de órgãos subsidiários, técnicos e científicos, os quais contribuem para a 

formulação de um conjunto normativo composto pelos dispositivos previstos no 

tratado, bem como pelas decisões das Conferências das Partes, que devem resultar 

em uma sistemática jurídica, política e normativa hormônica750.  

 Em 1997, na cidade de Quioto, realizou-se a terceira COP. Na ocasião, foi 

formulado o Protocolo de Quioto, com entrada em vigor somente em 2005, quando 

foram atendias as diretrizes que exigiam que 55 dos Estados-Partes, do total de 

países-membros da Convenção, ratificassem o seu texto. Cabe pontuar que esses 55 

Estados também precisavam ser os responsáveis por, pelo menos, 55% do total das 

emissões de dióxido de carbono que ocorreram no ano de 1990751.  

 
749 KARIM, Md Ershadul; MUNIR, Abu Bakar; KARIM, Mohammad Ataul; MUHAMMAD-SUKKI, Firdaus; 
ABU-BAKAR, Siti Hawa; SELLAMI, Nazmi; BANI, Nurul Aini; HASSAN, Mohamad Zaki. Energy 
Revolution for Our Common Future: An Evaluation of the Emerging International Renewable Energy 
Law. In: Energies, v. 1, n. 1769, 2018. Disponível em: https://www.mdpi.com/1996-1073/11/7/1769. 
Acesso em: 4 de jan. 2022. p. 3. 
750 SOARES, Guido Fernando Silva. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Editora Atlas. 
2002. p. 63. 
751 BRIANCINI, Valkiria. A responsabilidade dos Estados frente ás mudanças climáticas: desafios 
e possibilidades. 2017. Tese de Doutorado. Universidade Estácio de Sá. p. 95. 
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Em 2009, o PNUMA publicou o Relatório de Política denominado “Novo 

Acordo Verde Global”752, onde foram estabelecidos vetores operacionais para a esfera 

econômica, dentre os quais se destacam: o fomento às prerrogativas para o 

desenvolvimento e manutenção dos setores mais verdes, através de subsídios e 

incentivos fiscais, inclusive em âmbito privado; a instituição de instrumentos 

normativos que proíbam ações degradantes ao meio ambiente; e o desenvolvimento 

de diálogos e marcos regulatórios transnacionais para o direcionamento de operações 

de mercado, com o fito de preservar o meio ambiente com o estabelecimento de 

impostos e direitos de emissão753.  

O ano de 2015 foi marcado pela realização da 21ª Conferência das Partes 

(COP21), em Paris. A Conferência destacou o necessário comprometimento dos 

Estados-Partes para a mitigação de emissões de gases de efeito estufa até 2020. Por 

meio do Acordo de Paris, foram destacadas as ameaças globais que resultam da 

mudança climática, bem como o necessário reforço às capacidades estatais para 

operarem diante dos impactos decorrentes dessas mudanças.  

A 23ª Conferência das Partes (COP23) aconteceu em Bonn, na Alemanha, 

em novembro de 2017. A conferência esteve principalmente voltada à implementação 

do Acordo de Paris e à reavaliação das contribuições dos Estados-membros para o 

cumprimento do referido Acordo. Além desses pressupostos, a conferência voltou-se 

de forma precisa às questões energéticas, como a eliminação do carvão como Fonte 

de energia convencional. 

O ano de 2021 foi significativo ao processo de implementação da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, momento em 

que ocorreu a 26ª Conferência das Partes (COP26)754, na cidade escocesa de 

 
752 Cabe observar que o teor do Novo Acordo Verde Global, bem como a atuação do PNUMA, foram 
apontados no decorrer dos debates na Rio+20 e receberam críticas de diversos setores, pois o relatório 
não questionou o atual modelo econômico e os padrões consumistas clássicos, tão pouco estabeleceu 
orientações eficazes para a redução do impacto da atividade econômica ao meio ambiente. 
753 MANCILLA, Alfredo Serrano; CARRILHO, Sergio Martín. La economia verde desde uma 
perspectiva de América Latina. Quito: Fundación Friedrich Ebert, 2011. Disponível em: 
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/08252.pdf. Acesso em 30 jun. 2021. p. 10. 
754 Dentre os objetivos da 26ª Conferência das Partes, destacam-se a reunião de novos compromissos 
das nações para a redução das emissões para 2030; fortalecimento dos esforços nacionais para a 
adaptação das suas estruturas e processos internos, assim como fomentar o aumento da colaboração 
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Glasgow. A conferência resultou no desenvolvimento do Pacto Climático de Glasgow, 

por meio do qual os Estados-membros assumiram o compromisso de relatar o seu 

progresso na mitigação das mudanças climáticas e apresentá-los no decorrer da 

COP27, prevista para realizar-se no Egito, em novembro de 2022. Além disso, mais 

de 40 Estados, dentre os quais Polônia, Vietnã e Chile, que são grandes usuários de 

carvão, concordaram em eliminar essa fonte energética, que é uma das maiores 

geradoras de emissões de CO2755. 

Por meio da Declaração de Joanesburgo, que resultou das tratativas da 

Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2002 em 

Joanesburgo, buscou-se estabelecer os mecanismos necessários para que fosse 

possível a realização de compromissos firmados anteriormente, como a Agenda 21, 

preparada no âmbito da Rio-92. Esse evento contribuiu para a formulação de uma 

parceria global para o Desenvolvimento sustentável, por meio do fomento da 

assistência ao desenvolvimento e do acesso a mercados para os países em 

desenvolvimento.  

A Declaração de Joanesburgo voltou-se para a temática energética, em 

especial à energia renovável, Segurança energética, mudança climática e 

Desenvolvimento sustentável. A declaração motivou países em todo o mundo a 

implementarem leis e políticas domésticas voltadas às questões energéticas. A 

Declaração de Joanesburgo configurou-se como o mais extenso instrumento de Soft 

law para apoio ao desenvolvimento, implementação, transferência de Tecnologia, bem 

como comercialização de energias renováveis756. 

 
internacional voltada a essa finalidade; cumprimento das promessas feitas pelos países desenvolvidos 
para a mobilização dos valores de US$ 100 bilhões em recursos financeiros anuais voltados ao apoio 
dos países em desenvolvimento; concluir as diretrizes normativas voltadas ao Acordo de Paris, assim 
como fomentar a colaboração dos governos, empresas e sociedade civil no sentido de possibilitar ações 
climáticas em setores essenciais. IEA. World Energy Outlook 2021. Paris: International Energy 
Agency, 2021. Disponível em: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021. Acesso em: 12 
abr. 2021. p. 105. 
755 COP26 closes with ‘compromise’ deal on climate, but it’s not enough, says UN chief. United Nations 
– UN News: Global perspective Human stories, 2021. Disponível em: 
https://news.un.org/en/story/2021/11/1105792. Acesso em: 12 nov. 2021. 
756 BRUCE, Stuart. International law and renewable energy: facilitating sustainable energy for all?. 
Melbourne Journal of International Law, Melbourne, v. 14, n. 1, jun. 2013. Disponível em: 
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1687439/02Bruce1.pdf. Acesso em: 10 nov. 
2021. p. 15. 
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Com o objetivo de contribuir para a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, a ONU publicou a iniciativa WEHAB757, que teve como escopo o fomento 

de ações em cinco áreas temáticas principais, a água, energia, saúde, agricultura e 

biodiversidade. Sobre a energia, o documento reconheceu que essa temática ainda é 

recente no cenário de convergência intergovernamental global e afirmou que os 

serviços relacionados, sobretudo as formas de produção, distribuição e utilização, 

apresentam-se com valorosa importância para o Desenvolvimento sustentável, já que 

a ausência de serviços modernos de energia está intrinsicamente relacionada aos 

indicadores de pobreza, educação precária, assistência médica inadequada e 

dificuldades impostas para mulheres e crianças758.  

A Declaração apontou que os modelos de fornecimento e consumo de 

energia se mostravam insustentáveis, já que quase um terço da população mundial 

não tem acesso à eletricidade e a mesma fatia da população tem acesso tão somente 

à energia precária. Outro ponto refere-se à dependência de combustíveis tradicionais 

para o preparo de alimentos e aquecimentos, os quais resultam em fortes impactos 

ao meio ambiente e à saúde das pessoas759. Ainda, o documento apontou que as 

disparidades nos níveis de consumo de energia, seja em âmbito interno dos Estados, 

ou em nível global760, é de tal forma que os indivíduos mais ricos utilizam quase 25 

 
757 UNITED NATIONS. World Summit on Sustainable Development. Water, energy, health, agriculture 
and biodiversity: Synthesis of the framework paper of the Working Group on WEHAB. 
A/CONF.199/L.4. Johannesburg: UN, 2002. 13 p. Disponível em: 
https://digitallibrary.un.org/record/472693/files/A_CONF.199_L.4-EN.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
758 UNITED NATIONS. World Summit on Sustainable Development. Water, energy, health, agriculture 
and biodiversity: Synthesis of the framework paper of the Working Group on WEHAB. 
A/CONF.199/L.4. Johannesburg: UN, 2002. 13 p. Disponível em: 
https://digitallibrary.un.org/record/472693/files/A_CONF.199_L.4-EN.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 5. 
759 Muito embora a iniciativa tenha proposto uma estrutura de ação voltada à energia, como mecanismo 
para impulsionar o desenvolvimento sustentável, as suas recomendações foram parcialmente 
acolhidas pelo Johannesburg Plan of Implementation, tendo sido restringido por delegações que 
participaram que uma das sessões temáticas voltadas às questões energéticas. CITELLI, Marco; 
BARASSI, Marco; BELYKH, Ksenia. Renewable Energy in the International Arena: Keywords Legal 
Aspects and Cooperation. International Energy and Environmental Law, v. 2, n. 1, p. 1-33, 2014. 
DOI: https://doi.org/10.21827/5a86a7c841628. Disponível em: 
https://ugp.rug.nl/GROJIL/article/view/31131. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 3. 
760 “Today some 1.7 to 2 billion people in the world, mostly in rural areas, have no access to electricity. 
A further 2 billion are severely undersupplied. One third of the world relies on traditional fuels — wood, 
dung and agricultural residues — to meet their daily heating and cooking needs. Meeting the rapidly 
growing needs of present and future populations in developing countries will require large capital 
investments.” UNITED NATIONS. World Summit on Sustainable Development. Water, energy, health, 
agriculture and biodiversity: Synthesis of the framework paper of the Working Group on WEHAB. 
A/CONF.199/L.4. Johannesburg: UN, 2002. 13 p. Disponível em: 



248 
 

 

vezes mais energia por pessoa em relação à população mais pobre.761 

Por outro lado, as formulações realizadas a partir do documento expuseram 

que a crescente demanda de energia, sobretudo pelos países em desenvolvimento, 

pode configurar-se como uma oportunidade histórica para que a demanda energética 

seja satisfeita com a construção de aparatos compatíveis ao Desenvolvimento 

sustentável. Ou seja, por meio de uma maior utilização das energias renováveis, 

Tecnologias limpas e desenvolvimento de mecanismos voltados à eficiência 

energética, haverá importantes ganhos às dimensões social, econômica e ambiental 

da Sustentabilidade.762 

Diante do exposto, é possível notar que os processos de desenvolvimento 

e difusão da Sustentabilidade, além de projetá-la enquanto Paradigma do Direito na 

Pós-modernidade, estabeleceram o cenário jurídico-normativo sobre o qual é possível 

fixar o Direito voltado à construção e operacionalização da nova Matriz energética 

global. O ideal sustentável, seja pelo seu viés ético e reflexivo, ou pelas suas 

estruturas jurídico-normativas, mostra-se como vetor à Sustentabilidade energética.   

 

6.4 Organizações e estruturas jurídico-normativas voltadas ao setor energético 

 Dentre as organizações que contribuem ao processo de transição da 

Matriz energética global, destaca-se a Renewable Energy Policy Network for the 21st 

Century (REN21), considerada a única comunidade global composta por atores do 

cenário das energias renováveis, como pesquisadores, governos, ONGs763 e 

 
https://digitallibrary.un.org/record/472693/files/A_CONF.199_L.4-EN.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 5. 
761 UNITED NATIONS. World Summit on Sustainable Development. Water, energy, health, agriculture 
and biodiversity: Synthesis of the framework paper of the Working Group on WEHAB. 
A/CONF.199/L.4. Johannesburg: UN, 2002. 13 p. Disponível em: 
https://digitallibrary.un.org/record/472693/files/A_CONF.199_L.4-EN.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 5. 
762 UNITED NATIONS. World Summit on Sustainable Development. Water, energy, health, agriculture 
and biodiversity: Synthesis of the framework paper of the Working Group on WEHAB. 
A/CONF.199/L.4. Johannesburg: UN, 2002. 13 p. Disponível em: 
https://digitallibrary.un.org/record/472693/files/A_CONF.199_L.4-EN.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 5. 
763 José Eli da Veiga destaca que “o processo multilateral de negociações ambientais tem sido muito 
influenciado por um terceiro componente: as Organizações Não Governamentais (ONGs), aceitas como 
interlocutoras da sociedade civil. [...] O desdobramento desses conflitos tem deixado muito claro que o 
grau de legitimidade de uma negociação ambiental multilateral depende cada vez mais desse 
envolvimento construtivo das ONGs, principalmente quando elas estão em forte sintonia com a 
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indústria, os quais configuram uma estrutura cooperativa com mais de dois mil 

membros.  

 A organização fornece análises de Tecnologias, políticas e mercados, com 

o objetivo de capacitar os agentes tomadores de decisões voltadas à transição para 

as energias renováveis764. A REN21 tem contribuído significativamente ao processo 

de transição da Matriz energética global, já que se configura como uma rede política 

internacional dedicada à construção de um futuro energético sustentável e formula 

relatórios anuais que oferecem orientações àqueles que estão em processo de 

transição às energias renováveis.  

 A atuação da REN21 está voltada à difusão de informações atualizadas e 

com a devida qualidade para que seja possível contribuir de forma efetiva aos debates 

sobre a temática energética; compartilhamento de estudos de casos de sucesso, das 

mais variadas regiões do globo, para evidenciar que o processo de transição da Matriz 

energética global pode acontecer de forma efetiva e satisfatória; inspiração das 

pessoas que serão responsáveis pela transição da Matriz energética global, 

especialmente no que tange aos atores que compõem uma comunidade global voltada 

à temática, como governos, organizações intergovernamentais e não governamentais, 

indústria, setores científicos e academia; e, conferir a devida importância às energias 

renováveis, para que os tomadores de decisão compreendam a razão das 

preocupações existentes nesse segmento.765 

 Além de relatórios anuais, a organização também contribui para a 

realização das Conferências Internacionais de Energia Renovável (IRECs), as quais 

se configuram como um evento político internacional, com a participação de líderes 

da sociedade global para o compartilhamento de análise de políticas e experiências, 

o que possibilita a construção de um know-how coletivo para o fomento das energias 

renováveis nos mais diversos níveis operativos.  

 
comunidade científica e conseguem boas articulações”. VEIGA, José Eli da. A desgovernança 
mundial da sustentabilidade. São Paulo: Editora 34, 2013. p. 76-77. 
764 REN21, Renewables Now. Who we are. 2019. Disponível em: https://www.ren21.net/about-us/who-
we-are/. Acesso em: 20 jul. 2022. 
765 REN21, Renewables Now. What we do. 2019. Disponível em: https://www.ren21.net/about-us/what-
we-do/. Acesso em: 20 jul. 2022. 
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As IRECs são hospedadas pelos governos dos Estados, como ocorreu em 

2004, na Alemanha (Bonn)766. Na ocasião, os participantes concordaram em construir 

e operar por meio de uma global policy network conjuntamente com representantes 

de parlamentos autoridades locais e regionais, pesquisadores, empresas, 

associações internacionais da indústria, consumidores, instituições internacionais, 

sociedade civil, assim como outros agentes que se mostraram relevantes em todo o 

mundo. Os atores envolvidos no âmbito dessa rede operativa voltada às energias 

renováveis passaram a formular trocas de perspectivas, lições e experiências sobre a 

temática focalizada.767 

No ano seguinte realizou-se a segunda IREC, a qual teve lugar em Pequim, 

na China. Também denominada como BIREC, a conferência esteve focada, dentre 

outros tópicos, aos compromissos políticos voltados para alternativas aos 

combustíveis fósseis, com destaque ao petróleo, que se encontrava com elevados 

preços. Junto à atuação da REN21, a conferência também contou com a organização 

da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC). O evento 

resultou na Joint Declaration from Civil Society at BIREC2005768, por meio da qual se 

buscou instigar o fomento de ações para além daquelas previstas na Declaração de 

Bonn. 

Em 2008, a IREC foi sediada e organizada pelos Estados Unidos, em 

Washington. Com a denominação WIREC, o evento contou com a colaboração da 

REN21, assim como do Departments of State, Agriculture, Commerce, Interior e 

Energy, Environmental Protection Agency, National Aeronautics, dentre outros agentes 

dos Estados Unidos. A WIREC resultou no documento denominado Pledges of WIREC 

2008769, no qual foi apontada a importância das energias renováveis ao esforço global 

 
766 REN21 führt renewables. Internet Archive Wayback Machine, 2004. Disponível em: 
http://web.archive.org/web/20101110013800/http://www.renewables2004.de/de/default.asp. Acesso 
em: 20 jul. 2022. 
767 Parágrafo 9. REN21. Political Declaration. Bonn: REN21, 2004. Disponível em: 
https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/Renewables_2004_Political_declaration.pdf. 
Acesso em: 20 jul. 2022. p. 2. 
768 REN21. Joint Declaration from Civil Society at BIREC2005: For Renewable Energies and 
Sustainable Future Development. Beijing: REN21, 2005. Disponível em: https://www.ren21.net/wp-
content/uploads/2019/05/declaration_birec.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
769 BABIUCH, Bill; BILELLO, Daniel E.; COWLIN, Shannon C.; MANN, Margaret; WISE, Alison. 
Washington International Renewable Energy Conference (WIREC) 2008 Pledges: Methodology 
and Assumptions Summary. Technical Report NREL/TP-670-43919. Golden: NREL – National 
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para atender as necessidades futuras de energia, assim como minimizar as emissões 

de gases de efeito estufa. No decorrer do evento, o National Renewable Energy 

Laboratory dos Estados Unidos analisou 145 promessas do WIREC, com vistas ao 

estímulo do potencial de oferecimento de milhares de megawatts de capacidade de 

eletricidade renovável até 2030, assim como à eliminação de bilhões de toneladas de 

CO2, geradas pelas fontes energéticas convencionais.770 

A quarta IREC, também conhecida como DIREC, foi realizada em 2010, em 

Nova Delhi, na Índia. Inserida no contexto da crise financeira de 2007/2008, o evento 

abordou a importância da integração global das energias renováveis, assim como o 

seu contributo ao avanço do acesso à energia e ao desenvolvimento econômico. Com 

o objetivo de incentivar movimentos estatais voltados às energias renováveis, a 

Declaration of DIREC 2010, enquanto síntese das abordagens realizadas na 

conferência, afirmou que no início de 2010 mais de 100 nações haviam adotado algum 

modelo de política ou meta para a promoção das energias renováveis.771    

Três anos mais tarde, em 2013, ocorreu a quinta IREC, nos Emirados 

Árabes Unidos. Em Abu Dhabi, a ADIREC contou com a participação de mais de 30 

mil participantes e 160 países que endossaram o crescimento das energias 

renováveis. No decorrer do evento, os ministros integrantes propuseram que a 

Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), liderasse um movimento de 

duplicação da participação mundial de energia renovável até 2030772. Dentre as 

abordagens da ADIREC, que resultaram na Declaration of ADIREC 2013773, estiveram 

em evidência os estudos voltados ao aumento da oferta de energias renováveis 

 
Renewable Energy Laboratory, 2008. Disponível em: https://www.ren21.net/wp-
content/uploads/2019/05/43919.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
770 BABIUCH, Bill; BILELLO, Daniel E.; COWLIN, Shannon C.; MANN, Margaret; WISE, Alison. 
Washington International Renewable Energy Conference (WIREC) 2008 Pledges: Methodology 
and Assumptions Summary. Technical Report NREL/TP-670-43919. Golden: NREL – National 
Renewable Energy Laboratory, 2008. Disponível em: https://www.ren21.net/wp-
content/uploads/2019/05/43919.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 5. 
771 REN21. DIREC Declaration: 29 October 2010. Délhi: REN21, 2010. Disponível em: 
https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/DIREC-Declaration.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
p1. 
772 REN21, Renewables Now. ADIREC 2013. 2019. Disponível em: https://www.ren21.net/adirec-2013/. 
Acesso em: 20 jul. 2022. 
773 REN21. Declaration of the Abu Dhabi International Renewable Energy Conference: 17 January 
2013. Abu Dhabi: REN21, 2013. Disponível em: https://www.ren21.net/wp-
content/uploads/2019/05/ADIREC-Declaration-final-17-Jan-2013.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
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através de ações coordenadas pelos setores público e privado, assim como a temática 

das inovações em energia do futuro774.  

A Cidade do Cabo, na África do Sul, foi o palco para a sexta IREC. A 

SAIREC, realizada em outubro de 2015, teve como temática a reenergização da 

África, momento em que foram analisados fatores como a cadeia de valor relacionada 

às energias renováveis, as estruturas regulatórias que se fazem necessárias ao 

processo de transição para as energias renováveis, assim como os mecanismos que 

podem ser adotados para viabilizar o acesso à energia775. Dentre outras temáticas, os 

organizadores da conferência enfatizaram a importância das energias renováveis e 

da eficiência energética junto aos esforços globais para mitigar as mudanças 

climáticas. Outro ponto, também elencado na SAIREC Declaration776, voltou-se à 

redução das contribuições antropogênicas ao aumento da temperatura atmosférica, 

de tal maneira que o aquecimento global se mantenha abaixo do limiar de 2 graus 

Celsius. 

Em 2017, na Cidade do México, realizou-se a MEXIREC, a sétima IREC. A 

conferência voltou-se para cinco áreas temáticas, quais sejam política e finanças; 

setor elétrico e de infraestrutura; aquecimento e arrefecimento no transporte; acesso 

à energia e à criação de valor local; bem como as inovações tecnológicas777. A 

MEXIREC Declaration778 sintetizou as abordagens realizadas na conferência e 

sinalizou os principais pontos para o melhoramento da transição energética, com 

energias renováveis, na América Latina e no Caribe. 

 
774 REN21. ADIREC hosted by World Future Energy Summit 2013: Programme. Abu Dhabi: REN21, 
2013. Disponível em: https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/ADIRECprogramme.pdf. 
Acesso em: 20 jul. 2022. 
775 REN21, Renewables Now. SAIREC 2015. 2019. Disponível em: https://www.ren21.net/sairec-2015/. 
Acesso em: 20 jul. 2022. 
776 REN21. SAIREC Declaration: adopted at the South African International Renewable Energy 
Conference (SAIREC), Cape Town, 4 – 7 October 2015. Cidade do Cabo: REN21, 2015. Disponível em: 
https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/SAIREC-Declaration1.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
777 REN21. MEXIREC – Mexico International Renewable Energy Conference: Programme, 
Programa. Cidade do México: REN21, 2017. Disponível em: https://www.ren21.net/wp-
content/uploads/2019/05/MEXIREC-Programme.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
778 REN21. MEXIREC Declaration: adopted at the Mexico International Renewable Energy Conference 
(MEXIREC), Mexico City, 11-13 September 2017. Cidade do México: REN21, 2017. Disponível em: 
https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/MEXIREC-DECLARATION_final.pdf. Acesso em: 
20 jul. 2022. 
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A oitava e última IREC realizada, até o presente momento, teve lugar em 

Seoul, na Coréia do Sul, em 2019. A programação da KIREC, que resultou na KIREC 

Seoul 2019 Declaration779, foi organizada sobre cinco áreas temáticas, sendo elas a 

política e o design de mercado; cidades; finanças, Tecnologia e industrialização; 

inovação; bem como tópicos especiais, que abordou questões como a Globalização e 

o comércio. A importância de se realizar um evento como a IREC na Coréia do Sul, 

dentre outros fatores, encontra-se no fato deste país importar energia em quantia que 

excede 20% de seu PIB, e as energias renováveis passarem a figurar como um 

caminho para que o país melhore a sua Segurança energética.780 

A próxima IREC está prevista para ocorrer na Espanha, em fevereiro de 

2023. O evento estará voltado à análise de mecanismos que possibilitem a formulação 

de sistemas de energia capazes de contribuir efetivamente ao Desenvolvimento 

sustentável, assim como aos objetivos climáticos, sem olvidar da aceitação social para 

a participação cidadã; fomento da qualificação de recursos humanos; geopolítica dos 

minerais críticos, assim como a criação robusta da cadeia de hidrogênio verde.781 

Referente à gestão de energia, o ano de 2011 marcou o momento em que 

foi implementada a ISO 50001. A normativa, que foi instituída pela International 

Organization for Standardization (ISO), teve como objetivo a implementação de 

sistemáticas voltadas para a eficiência energética em indústrias, instalações 

comerciais e empresas. Na sequência, foram criadas normas auxiliares a 50001, as 

quais também se voltaram aos sistemas de gestão de energia, como a ISO 50002, 

50003, 50004, 50006 e 50015782.  

O ano de 2012 foi declarado pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

como o Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos. A iniciativa estabeleceu 

os desafios para a Sustainable Energy for All (SE4ALL), os quais expressaram que 

 
779 REN21. KIREC Seoul 2019 Declaration. Seul: REN21, 2019. Disponível em: 
https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/191030_KIREC-Seoul-2019-
Declaration_FINAL.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
780 REN21, Renewables Now. KIREC Seoul 2019. 2019. Disponível em: https://www.ren21.net/kirec-
seoul-2019/. Acesso em: 20 jul. 2022. 
781 REN21, Renewables Now. Spain is next IREC host: February 2023. 2022. Disponível em: 
https://www.ren21.net/spain-is-next-irec-host-february-2023/. Acesso em: 20 jul. 2022. 
782 A ISO foi criada em 1947 e desde então contribui para o processo de compartilhamento de padrões 
técnicos em âmbito internacional. 
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até 2030 deverá ser garantido o acesso universal aos serviços de energia confiável e 

moderna, o aumento substancial na participação das energias renováveis no mundo, 

bem como a duplicação da taxa global de energia renovável783.   

O evento, formulado no âmbito das comemorações dos 20 anos de 

realização da Eco-92, evidenciou grande expectativa das Nações Unidas no sentido 

de incentivar a energia limpa, assim como uma economia pouco dependente de 

carbono, os quais foram compreendidos como pressupostos para a construção de um 

mundo mais seguro, pacífico e próspero para a humanidade784.  

Na ocasião, os membros da ONU assumiram o compromisso de facilitar o 

acesso aos serviços de energia para cerca de 1,4 bilhão, muito embora o documento 

que resultou do evento não tenha demonstrado qualquer consenso entre os Estados 

sobre o reconhecimento de um direito básico à energia, limitando-se, de forma 

conclusiva, à interligação existente entre o acesso à energia e o Desenvolvimento 

sustentável e humano785.  

O processo de transição para uma Matriz energética global, que seja 

sustentável, tem como pressuposto fundamental os compromissos climáticos firmados 

pelos governos, os quais são formulados a partir de uma análise do cenário global e 

posterior desenvolvimento de medidas a serem adotadas pelos Estados. Esse 

comprometimento dos governos se mostra relevante para que se consiga conter o 

aumento das temperaturas médias globais.  

 
783 SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL. Sustainable Energy for All: A Global Action Agenda. 2012. 29 
p. Disponível em: https://www.seforall.org/sites/default/files/SEFA-Action-Agenda-Final.pdf. Acesso em: 
10 nov. 2021. p. 2. 
784 Na altura, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon afirmou: “Estamos 
ansiosos para a Rio+20, estamos cientes de que a energia limpa e uma economia pouco dependente 
do carbono são as chaves para destrancar a porta para um mundo mais seguro, pacífico e próspero 
para todos. Contamos com os Líderes dos Governos, a Sociedade Civil e o Setor Privado, para 
transformar esta visão em realidade. Juntos podemos mudar a vida de bilhões de pessoas!”. 
PEAUNESCO. 2012 – Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos. Disponível em: 
http://www.peaunesco-
sp.com.br/ano_inter/ano_energia/ano_internacional_da_energia_sustentavel_para_todos_rio_mais_2
0.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 5. 
785 CITELLI, Marco; BARASSI, Marco; BELYKH, Ksenia. Renewable Energy in the International Arena: 
Keywords Legal Aspects and Cooperation. International Energy and Environmental Law, v. 2, n. 1, 
p. 1-33, 2014. DOI: https://doi.org/10.21827/5a86a7c841628. Disponível em: 
https://ugp.rug.nl/GROJIL/article/view/31131. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 4. 
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A título exemplificativo, em setembro de 2021, cinquenta e três países e a 

União Europeia assumiram o compromisso de atender às metas líquidas de emissões 

zero. Essas nações correspondem à faixa entre 60 e 70% do PIB global e das 

emissões de CO2, assim como de aproximadamente um terço das emissões de 

metano relacionadas à energia.786 

Em âmbito transnacional, os mecanismos jurídicos voltados 

especificamente às questões energéticas ainda se mostram pouco expressivos, muito 

embora existam instrumentos normativos transnacionais com condições de conduzir 

de forma efetiva à Matriz energética sustentável, como o Estatuto da Agência 

Internacional de Energias Renováveis (IRENA)787 e a Carta Internacional de Energia 

(IEC)788, os quais se configuram como estruturas jurídicas voltadas à construção da 

Matriz energética sustentável789.  

 O Estatuto da Agência Internacional de Energias Renováveis tem como 

objetivo estabelecer as diretrizes que irão conduzir a atuação da Agência, em 

concordância com o fomento de práticas voltadas à utilização sustentada de todas as 

formas de energia renovável, levando em consideração a contribuição da energia 

renovável para a preservação ambiental; proteção do clima; crescimento econômico 

e a coesão social; acesso e segurança do abastecimento de energia; assim como para 

o desenvolvimento regional e para a responsabilidade intergeracional790. Por sua vez, 

a Carta Internacional de Energia tem como objetivo o desenvolvimento energético 

 
786 IEA. World Energy Outlook 2021. Paris: International Energy Agency, 2021. Disponível em: 
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021. Acesso em: 12 abr. 2021. p. 92-93. 
787 IRENA. Statute of the International Renewable Energy Agency. Bonn: IRENA, 2009. Disponível 
em: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/About-
IRENA/Statute/IRENA_FC_Statute_signed_in_Bonn_26_01_2009_incl_declaration_on_further_authe
ntic_versions.pdf. Acesso em: 12 fev. 2022. 
788 INTERNATIONAL ENERGY CHARTER. International Energy Charter: Agreed text for adoption in 
The Hague at the Ministerial Conference on the International Energy Charter on 20 May 2015. Brussels: 
Energy Charter, 2015. Disponível em: 
https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/IEC_EN.pdf. Acesso em: 12 fev. 2022. 
789 ABRAHAM-DUKUMA, Magnus. Energy Transition: embodied energy in clean technologies and the 
need for international regulatory proactivity. In: Energy and Sustainability, v. 8. WIT Transactions on 
Ecology and the Environment, v. 237, 2019. DOI: 10.2495/ESUS190011. Disponível em: 
https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/ESUS19/ESUS19001FU1.pdf. Acesso em: 22 mar. 
2022. p. 2. 
790 IRENA. Statute of the International Renewable Energy Agency. Bonn: IRENA, 2009. Disponível 
em: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/About-
IRENA/Statute/IRENA_FC_Statute_signed_in_Bonn_26_01_2009_incl_declaration_on_further_authe
ntic_versions.pdf. Acesso em: 12 fev. 2022. 
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sustentável, por meio do melhoramento da Segurança energética e maximização da 

produção, conversão, transporte, distribuição e do uso da energia, em concordância 

com as dimensões sociais e ambientais791.  

No que se refere às estruturas jurídico-normativas formuladas em âmbito 

regional e voltadas ao setor energético, pode-se mencionar, como um exemplo exitoso 

e com alcance regional, o conjunto de propostas legislativas consolidadas pelo Pacto 

Ecológico Europeu (EGD), também conhecido como Green Deal792, que foi formulado 

pela Comissão Europeia e entrou em vigor em dezembro de 2019. O EGD apresentou 

considerações focais sobre o setor elétrico, industrial, da construção civil, assim como 

dos setores energéticos793.  

A nova estratégia de crescimento, articulada por meio do Green Deal, parte 

da compreensão de que uma significativa parcela do desempenho econômico 

europeu está intrinsicamente ligada à preservação dos recursos naturais. Diante 

disso, o Pacto tem com um dos seus principais objetivos a redução de 100% dos GGE 

até 2050, e prevê alcançar essa meta por meio do desenvolvimento tecnológico, 

políticas voltadas à temática, assim como pela participação da sociedade.  

A concretização do Pacto Ecológico Europeu conta com o auxílio de 

diversos projetos voltados ao fomento de medidas para a transição do sistema 

energético, sobretudo no que tange aos cenários de descarbonização existentes na 

EU. Dentre os projetos e pesquisas financiadas pela Comissão Europeia, citam-se794 

 
791 INTERNATIONAL ENERGY CHARTER. International Energy Charter: Agreed text for adoption in 
The Hague at the Ministerial Conference on the International Energy Charter on 20 May 2015. Brussels: 
Energy Charter, 2015. Disponível em: 
https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/IEC_EN.pdf. Acesso em: 12 fev. 2022. 
792 EUROPEAN COMMISSION. The European green deal. Communication from the commission to 
the European parliament, the European Council, the Council, the European economic and social 
committee and the committee of the re- gions COM(2019) 640. Belgium: European Commission. 
Brussels; 2019. Disponível em: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal- 
communication_en.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
793 HAINSCH, Karlo; LÖFFLER, Konstantin; BURANDT, Thorsten; AUER, Hans; GRANADO, Pedro 
Crespo del; PISCIELLA, Paolo; ZWICKL-BERNHARD, Sebastian. Energy transition scenarios: What 
policies, societal attitudes, and technology developments will realize the EU Green Deal?. In: 
ScienceDirect. Elsevier. v. 239, part C, jan. 2022. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036054422102315X. Acesso em: 05 mar. de 2022. 
p. 1-12. 
794 HAINSCH, Karlo; LÖFFLER, Konstantin; BURANDT, Thorsten; AUER, Hans; GRANADO, Pedro 
Crespo del; PISCIELLA, Paolo; ZWICKL-BERNHARD, Sebastian. Energy transition scenarios: What 
policies, societal attitudes, and technology developments will realize the EU Green Deal?. In: 
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os projetos Navigating the Roadmap for Clean, Secure and Efficient Energy Innovation 

(SET-Nav)795; Role of Technologies in an Energy Efficient Economy-model 

(REEEM)796; Modeling the Renewable Energy Transition in Europe (MEDEAS)797 e 

Analysis of the European Energy System (REFLEX)798. Para além dos projetos 

formulados no âmbito da Comissão Europeia, menciona-se o Eurelectric project 

(Decarbonisation Pathways - full study results)799; o projeto Center for Climate Impact 

and Action (CLIMACT) e European Climate Foundation (ECF)800; IEA801 e Gas for 

 
ScienceDirect. Elsevier. v. 239, part C, jan. 2022. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036054422102315X. Acesso em 05 mar. 2022. p. 2-
4. 
795 O SET-Nav é um projeto voltado à definição dos caminhos para que se possa atingir metas de 85% 
a 95% de descarbonização. Por meio do projeto, são estabelecidas diretrizes e fluxos para a 
descarbonização do setor energético, tendo como base as Tecnologias e políticas voltadas à temática. 
EUROPEAN COMISSION. CORDIS EU research results. SET-Nav Project. Navigating the Roadmap 
for Clean, Secure and Efficient Energy Innovation Summary of the context and overall objectives 
of the project. Disponível em: https://cordis.europa.eu/project/id/691843. Acesso em: 12 mar. 2022. 
796 O projeto REEEM é dirigido à análise e fomento de Tecnologias voltadas à eficiência energética e, 
por conseguinte, à construção de diretrizes para a transição de modelos operativos ligados à energia 
sustentável e a de cooperação entre os Estados membros da EU. O projeto tem como base elementos 
prioritários elencados por um conjunto de stakeholders, como empresas e consumidores, voltados às 
dimensões ambientais, sociais, políticas, econômicas, sociais, ambientais, tecnológicas e fatores 
globais. ZENODO. REEEM-D1.1_report on pathway definition: REEEM Project. 2019. DOI: 10.5281/ 
ZENODO.3368401. Disponível em:  https://zenodo.org/record/3368401. Acesso em: 20 jul. 2022. 
797 A sigla corresponde a um projeto voltado à transição energética renovável no território europeu. Por 
meio do financiamento da UE, o MEDEAS analisa os modelos de operação, transformação e impactos 
do sistema energético sobre as dimensões social, ambiental e econômica da Sustentabilidade. BARDI, 
Ugo; FALSINI, Sara; PERISSI, Ilaria. Transition scenarios 2: medium Transition Level scenarios 
characterisation for models evolution and mean transition pathway to the final 2050 goal (D3.2). 
Barcelona: MEDEAS project D3.2, 2016. Disponível em: 
https://www.medeas.eu/system/files/documentation/files/Deliverable%203.2%20%28D10%29_Transiti
on%20scenarios%202.pdf. Acesso em: 11 mar. 2022. 
798 Por meio do projeto REFLEX decorrem estudos baseados em ambientes de modelagem, que visam 
analisar o alcance das Tecnologias e políticas energéticas de baixo carbono atuais e futuras, bem como 
o seu impacto sobre o meio ambiente e a sociedade. HERBST, A, et al. D1.1 Qualitative description 
of the scenario story-linese: Update. 2016. Disponível em: http://reflex-project.eu/wp-
content/uploads/2017/12/D1.1_Scenario_Description_v2.0.pdf.  Acesso em: 20 jul. 2022. 
799 Eurelectric project é a federação da indústria eléctrica europeia, com representatividade de mais de 
3.500 empresas europeias ativas na geração, distribuição e fornecimento de energia. Por meio do 
relatório Caminhos da Descarbonização, publicado em 2018, a Eurelectric analisou o papel da 
eletrificação no processo de descarbonização de 80 e 95% da economia da EU, bem como a redução 
de mais de 90% das emissões de gases de efeito estufa, até 2050. EURELECTRIC. Decarbonisation 
pathways – full study results. Brussels: Full Report; 2018. Disponível em: 
https://www.eurelectric.org/media/2774/power__choices_finalcorrection_page70_feb2011-2010-402-
0001-01-e.pdf. Acesso em: 14 mar. 2022. 
800 O projeto desenvolvido pela CLIMACT e publicado pela European Climate Foundation (ECF), em 
2018, tem como objetivo analisar a viabilidade técnica e econômica da meta de emissão líquida zero 
de gazes de efeito estufa, que se pretende por meio de esforços distribuídos por diversos setores. 
CLIMACT, ECF. Net zero by 2050: from whether to how – zero emission pathways to the Europe we 
want. Technical Report. Den Haag, The Netherlands: CLIMACT and European Climate Foundation; 
2018. 
801 Por meio da IEA foram desenvolvidos diversos estudos voltados à viabilidade econômica para que 
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Climate (A path to 2050)802. 

Quanto ao ordenamento jurídico interno dos Estados, também podem ser 

encontrados regimes jurídico-normativos direcionados à transição energética, como é 

caso da China, Estados Unidos e Índia, que são os Estados com maior emissão de 

CO2803. 

O Estado chinês, que foi o principal emissor de CO2 fóssil nos anos de 2020 

e 2021, tem em seu ordenamento jurídico interno estruturas regulamentares voltadas 

à transição dos combustíveis fósseis para as Fontes de energias renováveis. No 

território chinês, destaca-se a Chinese Energy Conservation Law804, a qual entrou em 

vigor em 1997 e tem como objetivo a redução do consumo de energia em todos os 

setores, bem como a formulação de medidas que resultem na eficiência energética, 

tendo como base o desenvolvimento econômico e social805.  

 
a sociedade atinja metas climáticas de longo prazo. Ainda, os projetos desenvolvidos pela IEA 
direcionam atenção aos meios tecnológicos que tenham condições eficazes para analisar as 
tendências de demanda e oferta de energia no âmbito da Segurança energética, proteção ambiental e 
desenvolvimento econômico. AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA. Perspectivas da tecnologia 
de energia 2017: catalisando as transformações da tecnologia de energia. Paris: IEA, 2017. Disponível 
em: https://doi.org/10.1787/energy_tech-2017-en.oCLC:1000442589. Acesso em: 14 de mar. 2022. 
AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA. Balanços energéticos mundiais 2019. Paris: IEA, 2019. 
Disponível em: https://www.iea.org/reports/world-energybalances-2019.oCLC:1101392660. Acesso 
em: 14 mar. 2022. 
802 O projeto foi iniciado em 2017 com o objetivo e analisar e difundir informações sobre o papel do gás 
renovável de baixo carbono no futuro do sistema de energia, em conformidade com as metas definidas 
pelo Acordo de Paris. O projeto conta com a participação de dez empresas europeias líderes no 
transporte de gás, sendo elas DESFA, Enagás, Energinet, Fluxys, Gasunie, GRTgaz, ONTRAS, Open 
Grid Europe, Snam, Swedegas e Teréga. Além dessas empresas, o Gas for Climate também é 
composto por três associações da indústria de gás renovável, o Consorzio Italiano Biogas, a European 
Biogas Association, assim como a German Biogas Association. Gas for Climate (A path to 2050). GAS 
FOR CLIMATE. A path to 2050. Disponível em: https://gasforclimate2050.eu/. Acesso em: 09 mar. de 
2022. 
803 CRIPPA, Monica; GUIZZARDI, D.; SOLAZZO, E.; MUNTEAN, M.; SCHAAF, E.; MONFORTI-
FERRARIO, F.; BANJA, M.; OLIVIER, J.G.J.; GRASSI, G.; ROSSI, S.; VIGNATI, E. GHG emissions of 
all world countries. JRC Science for Policy Report. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, 2021. DOI:10.2760/173513. Disponível em: 
https://edgar.jrc.ec.europa.eu/booklet/GHG_emissions_of_all_world_countries_booklet_2021report.pd
f. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 4. 
804 CHINA. Decree of the President of the People's Republic of China. President Order No. 77. 
Pequim: Presidency of the Republic of China, [2007]. Disponível em: 
https://rise.esmap.org/data/files/library/china/Renewable%20Energy/China_Energy%20Conservation
%20Law%20of%20the%20People_s%20Republic%20of%20China%20(President%20Order%20No.%
2077)%202004.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
805 “  Article 1 This Law is enacted in order to promote energy conservation throughout the society, 
improve energy efficiency, protect and improve the environment, and promote comprehensive, 
coordinated and sustainable development of the economy and society.” CHINA. Energy Conservation 
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Ainda, pode-se mencionar a Renewable Energy Law of the People's 

Republic of China806, que entrou em vigor em 2006, e a Circular of the National 

Development and Reform Commission on Printing and Distributing Ctalog for the 

Guidance of the Industrial Development of Renewable Energy807, a qual dispõe acerca 

de distintos elementos que compõem os sistemas de energia renovável.808 

Nos Estados Unidos, segundo maior poluente em 2020 e 2021, há grande 

quantidade de normas internas com impacto nas energias renováveis. Entre a década 

de 1990 até 2018, foram promulgados mais de 100 instrumentos normativos voltados 

à energia, energias renováveis e qualidade do ar, por meio dos quais se buscou, 

dentre outros fatores, garantir a qualidade do ar ambiente, assim como mitigar as 

mudanças climáticas por meio de energias renováveis.  

Dentre as normativas promulgadas em território americano, destacam-se a 

Energy Policy Act809, promulgada em 2005, a Energy Independence and Security 

Act810, de 2007, bem como a American Recovery and Reinvestment Act811, de 2009, 

a qual prevê, em diversos pontos, a implantação e utilização das energias 

 
Law of the People's Republic of China. Pequim: Presidency of the Republic of China, [2008]. 
Disponível em: 
https://rise.esmap.org/data/files/library/china/Renewable%20Energy/China_Energy%20Conservation
%20Law%20of%20the%20People_s%20Republic%20of%20China%20(President%20Order%20No.%
2077)%202004.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
806 CHINA. People's Republic of China Presidential Decree No. 33. Renewable Energy Law of the 
People's Republic of China. Pequim: Presidency of the Republic of China, [2005]. Disponível em: 
https://rise.esmap.org/data/files/library/china/Renewable%20Energy/China_Renewable%20Energy%2
0Law%20of%20the%20People_s%20Republic%20of%20China%202005.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
807 Circular of the National Development and Reform Commission on Printing and Distributing Ctalog 
for the Guidance of the Industrial Development of Renewable Energy (Fa Gai Energy 2005 No. 2517). 
808 ABRAHAM-DUKUMA, Magnus. Energy Transition: embodied energy in clean technologies and the 
need for international regulatory proactivity. In: Energy and Sustainability, v. 8. WIT Transactions on 
Ecology and the Environment, v. 237, 2019. DOI: 10.2495/ESUS190011. Disponível em: 
https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/ESUS19/ESUS19001FU1.pdf. Acesso em: 22 mar. 
2022. p. 4. 
809 CONGRESS.GOV. Public Law 109–58—aug. 8, 2005: Energy Policy Act of 2005. 2005. Disponível 
em: https://www.congress.gov/109/plaws/publ58/PLAW-109publ58.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
810 GOVINFO. Public Law 110–140—dec. 19, 2007: Energy Independence and Security Act ff 2007. 
2007. Disponível em: https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-110publ140/pdf/PLAW-
110publ140.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
811 GOVINFO. One Hundred Eleventh Congress of the United States of America: At The First 
Session. Begun and held at the City of Washington on Tuesday, the sixth day of January, two thousand 
and nine. 2009. Disponível em: https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-111hr1enr/pdf/BILLS-
111hr1enr.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
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renováveis.812 

 Na Índia, a problemática para a transição à Matriz energética limpa reside 

na alta dependência do Estado em relação aos combustíveis de origem fóssil, no 

entanto, há importantes medidas que vêm contribuindo para a construção de cenários 

energético-sustentáveis. Dentre os institutos jurídico-normativos indianos que visam 

promover a eficiência energética, com ênfase nas Fontes de energia renováveis, 

destacam-se a Energy Conservation Act813, promulgada em 2001, Electricity Act814, de 

2003, The Integrated Energy Policy815, de 2006 e o National Action Plan on Climate 

Change816, que entrou em vigor em 2008. A Índia também conta com o Strategic Plan 

for New and Renewable Energy Sector for the Period817, publicado em 2011.818 

 Para além do exposto, há normativas internacionais voltadas a distintas 

temáticas e que, de forma indireta, incidem sobre o setor energético, como é o caso 

da Ramsar Convention on Wetlands of International Importance, criada em 1975, 

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, de 1983, e 

 
812 ABRAHAM-DUKUMA, Magnus. Energy Transition: embodied energy in clean technologies and the 
need for international regulatory proactivity. In: Energy and Sustainability, v. 8. WIT Transactions on 
Ecology and the Environment, v. 237, 2019. DOI: 10.2495/ESUS190011. Disponível em: 
https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/ESUS19/ESUS19001FU1.pdf. Acesso em: 22 mar. 
2022. p. 5-6. 
813 ÍNDIA. Legislative Department. The Energy Conservation Act, 2001. 2001. Disponível em: 
https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2001-52.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
814 MINISTRY OF LAW AND JUSTICE. Legislative Department. The Electricity Act, 2003. New Delhi, 
the 2nd June, 2003. Jyaistha 12, 1925 (Saka). Disponível em: https://cercind.gov.in/Act-with-
amendment.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
815GOVERNMENT OF INDIA. Planning Commission. Integrated Energy Policy: Report of the Expert 
Committee. New Delhi: Planning Commission – Government Of India, 2006. Disponível em: 
https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Integrated%20Energy%20Policy%20-
%20Report%20of%20the%20Expert%20Committee.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
816 GOVERNMENT OF INDIA. National Action Plan On Climate Change. Disponível em: 
http://www.nicra-icar.in/nicrarevised/images/Mission%20Documents/National-Action-Plan-on-Climate-
Change.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. 
817 GOVERNMENT OF INDIA. Ministry of New and Renewable Energy. Strategic Plan for New and 
Renewable Energy Sector for The Period 2011-17. 2011. Disponível em: 
http://164.100.94.214/sites/default/files/uploads/strategic_plan_mnre_2011_17.pdf. Acesso em: 20 jul. 
2022. 
818 ABRAHAM-DUKUMA, Magnus. Energy Transition: embodied energy in clean technologies and the 
need for international regulatory proactivity. In: Energy and Sustainability, v. 8. WIT Transactions on 
Ecology and the Environment, v. 237, 2019. DOI: 10.2495/ESUS190011. Disponível em: 
https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/ESUS19/ESUS19001FU1.pdf. Acesso em: 22 mar. 
2022. p. 5. 
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Convention on Biological Diversity, que entrou em vigor em 1993819.  

Para que se possa limitar o aquecimento global a menos de 2°C, considera-

se primordial que as emissões de CO2 reduzam cerca de 20% até 2030820. Para que 

isso ocorra, faz-se necessária a implantação de medidas em larga escala, como o 

aumento de investimentos em adaptações e mitigações, instrumentos de políticas, a 

aceleração das inovações tecnológicas e mudanças do comportamento da sociedade 

global821 e, enquanto elemento principal do presente estudo, o desenvolvimento de 

mecanismos jurídico-normativos transnacionais que tenham condições de conduzir o 

processo de transição energética. 

 
819 KARIM, Md Ershadul; MUNIR, Abu Bakar; KARIM, Mohammad Ataul; MUHAMMAD-SUKKI, Firdaus; 
ABU-BAKAR, Siti Hawa; SELLAMI, Nazmi; BANI, Nurul Aini; HASSAN, Mohamad Zaki. Energy 
Revolution for Our Common Future: An Evaluation of the Emerging International Renewable Energy 
Law. In: Energies, v. 1, n. 1769, 2018. Disponível em: https://www.mdpi.com/1996-1073/11/7/1769. 
Acesso em: 4 de jan. 2022. p. 3. 
820 IPCC. Painel Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas: Aquecimento Global de 1,5°C. 
Sumário para Formuladores de Políticas. Tradução Governo do Brasil. Brasil: MCTIC, 2019. Disponível 
em: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/07/SPM-Portuguese-version.pdf. p. 15. Acesso em: 
20 jul. 2022. 
821 É de suma importância que os seres humanos mudem comportamentos poluentes, assim como 
atuem na criação de Tecnologias para a redução das emissões de CO2 na atmosfera. Os continentes 
e os oceanos tem contribuído para a redução do acúmulo desse gás na atmosfera, de tal forma que 
nas últimas seis décadas uma proporção quase constante, de cerca de 56% (globalmente ao ano e 
com diferenças regionais), foram absorvidos. IPCC. Mudança do Clima 2021: A Base Científica. 
Tradução Governo Brasileiro. Suíça: IPCC, 2021. 35 p. ISBN 978-92-9169-158-6. Disponível em: 
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/relatorios-do-
ipcc/arquivos/pdf/IPCC_mudanca2.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 8. 
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PARTE III 
SUSTENTABILIDADE, TECNOLOGIA E O FENÔMENO JURÍDICO 

TRANSNACIONAL DA SOFT LAW APLICÁVEL À MATRIZ 
ENERGÉTICA SUSTENTÁVEL 

  

A construção de uma Matriz energética sustentável – em escala global – 

mostra-se como um dos fatores indispensáveis para à descarbonização das 

atividades humanas e, consequentemente, para interromper a elevação da 

temperatura média global e o seu impacto sobre as mudanças climáticas. Para além 

disso, a reestruturação dos atuais sistemas relativos ao ciclo energético é fundamental 

para que se possa alcançar melhores condições à Segurança energética global.  

As reflexões que serão trazidas nos capítulos 7 e 8, desta Tese, terão como 

objetivo demonstrar as razões pelas quais a Soft law, enquanto mecanismo formulado 

no âmbito do Direito Transnacional, apesenta mais condições de conduzir a 

construção de uma Matriz energética que seja sustentável. 
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CAPÍTULO 7: ESPAÇOS JURÍDICOS DIALOGAIS E A EMERGÊNCIA 
DA SOFT LAW 

 

A Globalização jurídica resultou em uma rede complexa e articulada de 

sistemas regulatórios, que foram formulados a partir de critérios de especialidade e 

meios funcionais que se instalaram em uma lacuna política baseada, sobretudo, em 

mecanismos de negociação e com características de Soft law822. No âmbito desta 

reformulação da ciência jurídica, as normas externas imergem sob o emaranhado de 

sistemas jurídico-normativos que configuram o ordenamento interno dos Estados, de 

forma simultânea ao emergir de sistemas regulatórios e modelos jurídico-normativos 

que foram desenhados e instaurados pelos operadores Estatais823. 

A abordagem tradicional do direito tem se mostrado envelhecida e 

vagarosa, com dificuldades para estabelecer os necessários pontos de comunicação 

entre o sistema jurídico, a Tecnologia e os seres humanos. Nesse sentido, a ciência 

jurídica, em cumprimento à cátedra que lhe é conferida, precisa reverdecer e 

desenvolver novos meios para dialogar com o homo technologicus e mostrar-lhe as 

suas responsabilidades à manutenção da casa comum824, assim como os caminhos 

para a solução dos seus anseios, sem esquecer, necessariamente, que o tempo 

presente é cada vez mais fluído e que a casa comum que será habitada pelas 

gerações futuras é construída a partir das decisões que são tomadas no presente. 

 
822 SANDULLI, Aldo. Dialogo tra le Corti e tutela dei diritti nella crisi del pluralismo costituzionale: la 
teoria ordinamentale alla prova europea. In: Attualità e necessità del pensiero di Santi Romano. 
Roberto Cavallo Perin, Giovanna Colombini Fabio Merusi, Aristide Police, Alberto Romano (org.). Pisa: 
Editoriale Scientifica, 2018. p. 74. 
823 Niko Krisch observa que “external norms come in at the interstices of internal ones and may have 
persuasive rather than binding authority. It is a picture of gradated authority - one that leaves behind the 
binary scheme of binding/non binding and instead associates norms with different weights, depending 
on the particular decision-making processes at issue.” KRISCH, Nico. Beyond Constitutionalism. The 
Pluralist Structure of Postnational Law. Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 12. 
824 “Pensar que el cambio climático es un tema que lo podemos abordar desde recintos cerrados, o que 
basta convocar a los altos mandos en niveles internacionales de la máxima diplomacia mundial, es 
subestimar la realidad real del problema, dado que éste y otros temas relacionados son 
verdaderamente más complejos de tratar [...] vamos a tener que aproximarnos a la búsqueda de 
soluciones de un problema de escala planetaria como es el cambio climático, pero desde las diferentes 
perspectivas que trae asociado consigo en sus escalas locales y regionales.” SEGURA, Raúl Morales. 
Política y cambio climático: las ciências, la conciencia y la acción. In: La edición chilena de Le Monde 
Diplomatique. Santiago. Editorial Aún creemos en los sueños, 2008. p. 52 e p. 57. 
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Nesse cenário, percebe-se que a ciência jurídica ainda não desenvolveu 

uma suficiente teoria de base voltada à tecnologia, o que se justifica, de certa forma, 

pela velocidade com que surgem novos desdobramentos e aplicações nas mais 

variadas áreas e a incapacidade das estruturas jurídico-normativas clássicas de 

estabelecerem mecanismos com condições de acompanhar tal ligeireza. A vida que 

se leva na atualidade corresponde a uma soma de diversas vidas que os indivíduos 

viviam no passado, sendo esse apanhado de experiências, condensado numa única 

existência825.  

O panorama de incertezas e complexidades que resulta desse contexto, no 

qual emergem Tecnologias cada vez mais disruptivas, é reformulado continuamente, 

com cada vez mais velocidade e com maior carga de problematização, o que, 

inevitavelmente, confronta-se com a epistemologia que foi utilizada pelos seres 

humanos (até então, para conhecer e decantar o mundo), e com as carências de um 

direito pensado e formulado para responder às conjunturas do passado. 

Esse é o cenário no qual está instalado o sistema jurídico contemporâneo, 

o qual precisa elaborar dilemas, para além daqueles já ventilados sobre o presente 

estudo, no sentido de desenvolver instrumentos normativos que sejam capazes de 

proibir, inibir ou incentivar novas Tecnologias; elucidar as incertezas que envolvem a 

aplicação das estruturas legais existentes às novas práticas; evitar a possível inclusão 

excessiva, ou mesmo subincidência, das regras legais existentes aplicadas às novas 

práticas; e remediar a obsolescência das regras existentes.826 

Os espaços jurídico-normativos, que até então foram preenchidos pelos 

organismos jurídicos clássicos, passaram a serem vislumbrados e ocupados por 

 
825 “Velocidade é o compasso de vida da era tecnocêntrica. É um pulsar incessante fazendo com que 
se tenha sempre que se mover de um lugar para outro e agir em ritmo contínuo, acelerado, angustiado, 
porque já há outro compromisso em seguida, que preparará para mais um, novo. A vida torna-se uma 
sucessão dinâmica de acontecimentos, pelos quais se passa de forma ligeira. As pessoas como que 
colecionam diversas atividades e realizam-nas em tempo recorde, num tipo de compulsão de fazer 
sempre mais, pelo prazer do fazer. É o princípio do movimento pelo movimento. No presente, pode-se 
viver, viajar muito mais. Pode-se ter vidas conjugais com muitas pessoas, uma após a outra. Pode-se 
trocar de trabalho, de ramos de atividade profissional seguidamente.” MARCONDES FILHO, Ciro. 
Sociedade tecnológica. São Paulo: Scipione, 1994. p. 53. 
826 COCKFIELD, Arthur; PRIDMORE, Jason. A Synthetic Theory of Law and Technology. MINN. J.L. 
SCI. & TECH. Minnesota, v. 8, n. 2, p. 475-513, 2007. Disponível em: 
https://scholarship.law.umn.edu/mjlst/vol8/iss2/8. Acesso em: 23 jun. 2022. p. 496-498. 
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novos agentes, dos quais também emanam sistemas regulatórios com capacidades 

para estabelecerem novos procedimentos jurisdicionais827. Desse cenário, muitas 

vezes decorre uma espécie de transbordamento do sistema jurídico, o qual decorre 

da emergência de normativas que, em larga medida, não encontram efetividade pela 

sua inconformidade com a realizada contemporânea828.  

Diante desses preceitos, os distintos operadores transnacionais precisam 

acolher os posicionamentos das – igualmente distintas e transnacionais – fontes 

normativas relacionadas às temáticas focalizadas. Há aqui, inegavelmente, um 

cenário marcado pela inexistência de um primus inter pares na relação estabelecida 

entre os agentes transnacionais, o que resulta em convivências raras vezes 

harmônicas e frequentemente conflitivas829.  

O diálogo entre as jurisdições é estabelecido entre os organismos-vetores 

 
827 Em mesmo sentido, Aldo Sandulli considera que “il compito di riempire i vuoti e le lacune nello spazio 
giuridico globale è stato demandato al crescente novero di organismi giudiziali e para-giudiziali dei 
sistemi regolatori, che, oltre ad assolvere ad un compito veicolare di circolazione del diritto e di 
‘traboccamento’ tra diversi ordini giuridici, sono divenuti interpreti di un ruolo di riduzione della 
complessità attraverso l’elaborazione di un intrico, gradualmente più articolato, di principi e valori comuni 
ai diversi sistemi, sì da creare, nel tempo, una parvenza di tessuto connettivo unitario attraverso le 
pronunce dei diversi organismi di tutela. Ciò ha consentito l’emersione di una sorta di global community 
of Courts, con un crescente ruolo dei giudici nel conflitto verticale tra ordinamenti, in particolare per ciò 
che attiene agli effetti sostanziali delle decisioni ed ai rapporti tra le Corti. L’assolvimento di tale ruolo di 
riassetto ‘politico’ dei rapporti per via giudiziaria, peraltro, può comportare il manifestarsi di 
sovrapposizioni e di frizioni tra organismi giurisdizionali di diversi ordinamenti, soprattutto in virtù della 
circostanza che gli ordini di nuova costituzione, di livello globale, tendono ad incidere con sempre 
maggior grado di penetrazione in seno agli ordini di più antica formazione, di livello domestico, che non 
soltanto oppongono resistenza ai tentativi di influenza, ma danno vita a un processo di vera e propria 
‘alfabetizzazione’ costituzionale del regime internazionale, cercando di elevarne verso l’alto il grado di 
civiltà giuridica.” SANDULLI, Aldo. Dialogo tra le Corti e tutela dei diritti nella crisi del pluralismo 
costituzionale: la teoria ordinamentale alla prova europea. In: Attualità e necessità del pensiero di 
Santi Romano. Roberto Cavallo Perin, Giovanna Colombini Fabio Merusi, Aristide Police, Alberto 
Romano (org.). Pisa: Editoriale Scientifica, 2018. p. 74. 
828 Nesse sentido, “é melhor ter a aprovação de uma norma soft sobre um tema controverso, que a não-
aprovação de uma norma rígida sobre o mesmo tema. O excesso de soft norms não parece ser de 
forma alguma um obstáculo à evolução jurídica, mas sobretudo um método para tornar possível essa 
evolução.” VARELLA, Marcelo Dias. Direito internacional econômico ambiental. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2003. p. 61. 
829 André Ramos esclarece que “o pluralismo de ordens jurídicas consiste na coexistência de normas e 
decisões de diferentes matrizes com ambição de regência do mesmo espaço social, gerando uma série 
de consequências relacionadas à convergência ou divergência de sentidos entre as normas e decisões 
de origens distintas. As ordens jurídicas plurais, então, são aquelas que convergem e concorrem na 
regência jurídica de um mesmo espaço (a sociedade nacional)”. RAMOS, André de Carvalho. 
Pluralidade das ordens jurídicas: uma nova perspectiva na relação entre o Direito Internacional e o 
Direito Constitucional. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 
v. 106/107, p. 497-524, jan./dez. 2011/2012. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67955/70563. Acesso em: 23 nov. 2021. p. 498. 
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transnacionais e ocorre por meio do trânsito normativo e jurídico-interpretativo 

realizado pelos agentes transnacionais830, bem como pela articulação das estruturas 

de direito privado e instituições públicas831. Dessas interlocuções decorrem as 

divergências entre as diferentes matrizes normativas e operadores, as quais, embora 

resultem em panoramas de complexidades, acabam por formular uma espécie de 

catalisador para a evolução hermenêutica832. 

Os diálogos e interação entre os sistemas regulatórios globais têm se 

mostrado cada vez mais frequente833 e estabelecem dinâmicas verticais e horizontais 

que por vezes evidenciam a concordância e conformidade dos seus modelos 

estruturais e sistemas operativos, mas que em outras resultam em sobreposições e 

também em conflitos, os quais, muitas vezes, são motivadas pela inexistência, ou 

mesmo ineficácia, de regras que tenham sido pré-estabelecidas para orientar e 

conduzir o diálogo entre as estruturas jurídicas834. 

Faz-se importante que as normativas voltadas à nova matriz energética 

global, por tratarem de questões relativas às diversas culturas e contextos sociais, não 

devem mais permanecer em formulações normativas restritas, estáticas e muitas 

vezes ineficazes, mas serem projetadas para o teor de normas transnacionais e 

 
830 Maurizio Oliviero e Paulo Cruz observam que são cada vez mais frequentes os “casos nos quais os 
juízes optam livremente em utilizar normas concebidas em outros países (lex alii loci) para interpretar 
o direito em vigor no seu próprio ordenamento jurídico interno. Isso é o que a doutrina chama de diálogo 
horizontal, ou seja, aplicação de norma não nacional sem a necessidade de processos de integração 
supranacional entre Estados. Também é um exemplo de diálogo horizontal a produção e a aplicação 
de normas jurídicas inerentes à matéria comercial, de informática e esportiva, como regras de conduta 
e que envolve o setor privado na ausência ou em substituição às regras do Estado.” OLIVIERO, 
Maurizio; CRUZ, Paulo Márcio. Reflexões sobre o Direito Transnacional. Revista Novos Estudos 
Jurídicos. v. 17, n. 1, p. 18-28. 2012. Disponível em: 
https://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635/2178. Acesso em: 29 out. 2021. p. 20. 
831 CASSESE, Sabino. Chi governa il mondo?. Bologna: Il Mulino, 2013. p. 44. 
832 Sobre os conflitos normativos e interpretativos que resultam da pluralidade das ordens jurídicas, ver 
André de Carvalho Ramos. RAMOS, André de Carvalho. Pluralidade das ordens jurídicas: uma nova 
perspectiva na relação entre o Direito Internacional e o Direito Constitucional. Revista da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, v. 106/107, p. 497-524, jan./dez. 2011/2012. 
Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67955/70563. Acesso em: 23 nov. 
2021. p. 514. 
833 SARMENTO, Daniel. O Direito Constitucional e o Direito Internacional: diálogos e tensões. In: 
PIOVESAN, Flávia; SALDANHA, Jânia Maria Lopes (coord.). Diálogos Jurisdicionais e Direitos 
Humanos. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. p. 122. 
834 SANDULLI, Aldo. Dialogo tra le Corti e tutela dei diritti nella crisi del pluralismo costituzionale: la 
teoria ordinamentale alla prova europea. In: Attualità e necessità del pensiero di Santi Romano. 
Roberto Cavallo Perin, Giovanna Colombini Fabio Merusi, Aristide Police, Alberto Romano (org.). Pisa: 
Editoriale Scientifica, 2018. p. 74. 
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receberem a devida atenção e aplicabilidade nos sistemas jurídicos global. Nesse 

sentido, é necessária a superação de Paradigmas fundamentados em teorias jurídicas 

ultrapassadas, responsáveis por fomentar a cisão entre o direito interno e 

internacional. Nesse caminho, acredita-se haver possibilidade de afirmação de uma 

sistemática relacional que seja estruturada a partir do diálogo entre as fontes 

normativas. 

Evidenciam-se, nesse cenário, as complexidades do trânsito normativo, em 

razão do qual se faz necessária a operacionalização dos processos de acolhimento, 

conjugação e posicionamento das normas e interpretações advindas do Direito 

Transnacional. Assim, torna-se evidente a incapacidade de as teorias clássicas 

monista835 e dualista836 operarem na construção da Matriz energética sustentável, já 

 
835 “A teoria monista compreende que as normas internacionais e internas apresentam um caráter 
comunicável e inter-relacionável, integrando assim o mesmo ordenamento jurídico que se estrutura a 
partir de um sistema derivativo e interdependente entre si. A conjugação entre as normas de direito 
internacional e interna resultam em consideráveis divergências na identificação da normativa que 
deverá prevalecer nos casos concretos. Em razão deste aspecto, o monismo é dividido em duas 
vertentes teóricas, uma com prevalência do direito internacional e a outra, do direito interno. A 
prevalência do direito internacional, estruturada sobre a égide kelseniana, buscou compatibilizar 
elementos da tradição jusnaturalista e contratualista, estabelecendo, dessa forma, premissas 
estruturantes de conteúdo político-moral, percebidas como responsáveis pela construção da estrutura 
normativa dos Estados. Essa corrente se justificou através das garantias de confiança, segurança, 
previsibilidade, estabilidade e regularidade, evidenciadas a partir das relações jurídicas interestaduais. 
Por sua vez, o monismo nacionalista foi perfilhado por Wenzel, o qual utilizou os pressupostos firmados 
por Hegel como base para as suas reflexões. Diante dessa concepção, quando existir um conflito entre 
as normas de direito interno e internacional, haverá sempre a prevalência e a sobreposição das normas 
domésticas. Esse entendimento pressupõe a soberania absoluta do Estado, o qual não se sujeita a 
nenhum sistema jurídico que não tenha sido originado pela sua própria vontade. Nesse prisma, o direito 
internacional é percebido como um mero direito estatal exteriorizado, ou seja, uma espécie de direito 
interno que os Estados aplicam na sua vida internacional.” DANELI, Jardel Anibal Casanova. A 
proteção aos direitos humanos no sistema interamericano e o controle de convencionalidade. 
2017. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos) – Universidade do Minho, Braga, 2017. Disponível 
em: Disponível em: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/50533. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 
13-14. 
836 “A teoria dualista, formulada na Alemanha e na Itália a partir das conjecturas do nacionalismo do 
século XIX, teve sua articulação baseada no modelo de Vestefália dos Estados soberanos e pressupõe 
que tanto o direito internacional como o direito interno devem figurar como dois sistemas independentes 
e adversos quanto às suas fontes normativas, ou seja, a norma pertencente a um sistema não encontra 
validade automática no âmbito do outro. Frente a essa concepção, o direito internacional só 
estabeleceria obrigações para os indivíduos se as suas normas fossem internalizadas pelos Estados, 
ou seja, transformadas em direito interno através de um processo de incorporação do direito 
internacional. O pensamento dualista pressupõe que a partir do momento em que o direito internacional 
for interiorizado pelo direito interno, os conflitos entre os ordenamentos jurídicos serão 
significativamente minimizados até se tornarem completamente inexistentes. A teoria dualista também 
apresenta uma divisão conceitual no que diz respeito à internalização das normas de direito 
internacional no ordenamento jurídico dos Estados. A primeira, conhecida como radical, determina que 
o acolhimento das normas internacionais deverá ocorrer através de legislação específica como, por 
exemplo, a sistemática realizada no Reino Unido, onde um tratado não faz parte do direito inglês até 
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que propõem um falso paralelismo entre o direito interno e o direito internacional, os 

quais configuraram-se como ordenamentos jurídicos autônomos, mas dialeticamente 

interdependentes837. Outrossim, faz-se necessário observar que as teorias monista e 

dualista foram formuladas no século passado838, o que evidencia a sua obsolescência 

diante do novo cenário internacional contemporâneo839, o qual, conforme já referido, 

transforma-se continuamente840.  

O colapso das teorias clássicas monista e dualista demonstra a 

necessidade de serem revisitadas as bases das construções jus-teóricas841, já que a 

evolução paradigmática dessas teorias ocorre por meio da superação dos seus 

preceitos operativos frente às mudanças que o cenário jurídico mundial está 

vivenciando842. Com esse movimento será possível o desenvolvimento do pluralismo 

 
que seja incorporado a esse direito por meio da legislação. A outra categoria é denominada de dualismo 
moderado, que prevê a possibilidade de internalização dos preceitos internacionais por meio de um ato 
infralegal.” DANELI, Jardel Anibal Casanova. A proteção aos direitos humanos no sistema 
interamericano e o controle de convencionalidade. 2017. Dissertação (Mestrado em Direitos 
Humanos) – Universidade do Minho, Braga, 2017. Disponível em: Disponível em: 
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/50533. Acesso em: 20 jul. 2022. p. 15-16. 
837 VIRALLY, Michel. El devenir del derecho internacional: Ensayos escritos al correr de los años. 
Tradução Eliane Cazenave Tapie Isoard. México: Fondode Cultura Económica, 1998. p. 118-119. 
838 BOGDANDY, Armin Von. Pluralism, direct effect, and the ultimate say: on the relationship between 
international and domestic constitutional Law. International Journal of Constitutional Law. Oxford, v. 
6, p. 397-413, jul./out. 2008. Disponível em: https://academic.oup.com/icon/article/6/3-
4/397/654420/Pluralism-direct-effect-and-the-ultimate-say-On. Acesso em: 08 jan. 2022. p. 399. 
839 GIANNATTASIO, Arthur Roberto Capella. O Direito Internacional entre dois Pós-Modernismos: a 
Ressignificação das Relações entre Direito Internacional e Direito Interno. Revista Eletrônica de 
Direito Internacional. v. 6, p. 42-90, 2010. Disponível em: 
http://centrodireitointernacional.com.br/static/revistaeletronica/volume6/arquivos_pdf/sumario/arthur_gi
annattasio.pdf. Acesso em: 16 jan. 2022. p. 47. 
840 A título exemplificativo, Armin Bogdandy menciona que “it is not possible to develop any plausible 
understanding from these. The current legal and political landscape differs fundamentally from that of a 
century ago, the German case is emblematic. At that time, Germany was a rather authoritarian and 
belligerent state. It has since become a liberal democracy, which no longer seeks to rival its neighbours 
for colonies or superpower status, but rather has become embedded together with them in a dense 
fabric of supra- and international organisations, exactly in order to overcome such rivalry.” BOGDANDY, 
Armin Von. Common principles for a plurality of orders: a study on public authority in the european legal 
area. Jean Monnet Working Paper Series. v. 16/14, dez. 2014. Disponível em: 
https://jeanmonnetprogram.org/?s=Common+Principles+for+a+Plurality+. Acesso em: 2 mar. 2022. p. 
33. 
841 SANZ, Mario Ruiz. Sociedades multiculturales y sistemas jurídicos: intersecciones y 
confrontaciones. Revista Derechos y libertades, Madrid, n. 32, p. 79-105, 2015. Disponível em: 
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/22445/DyL-2015-32-%20ruiz.pdf. Acesso em: 08 fev. 
2022. p. 99. 
842 Nesse sentido, Armin Von Bogdandy observa que “[…] if one compares the contemporary situation 
with that of one hundred years past, almost every relevant element has changed: the nation-state’s 
evolution in tandem with the process of globalization; the gradual elaboration of international law; the 
emergence of general constitutional adjudication; and, above all, positive constitutional provisions on 
the role of international law within domestic systems. As theories, monism and dualism are today 
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jurídico-normativo, enquanto formulação conciliatória e alternativa às propostas 

estabelecidas através dos ideais monistas e dualistas843 assim como para a 

superação da relação hierarquizada e piramidal do Direito Global844. 

Outro elemento que vem ganhando relevância no âmbito das questões 

jurídico-normativas, em nível transnacional, refere-se à influência que os precedentes 

podem exercer na interpretação e aplicação do Direito transnacional e, por 

conseguinte, nos processos de desenvolvimento da Matriz energética sustentável. 

Assim, na medida em que surgem mais decisões e interpretações 

jurisdicionais, envolvendo os ciclos da energia, um novo matiz jurídico-normativo é 

composto e serve como precedente para decisões envolvendo a temática. Dessa 

forma, os operadores transnacionais que desejam participar dos delineamentos da 

nova Matriz energética global têm mais um elemento para ser considerado, com forte 

influência na resolução dos conflitos845.  

Seja pela ratio decidendi, enquanto fator vinculativo de um precedente e 

que compõem as razões para decidir presentes em sentenças e acórdãos, ou pelo 

obiter dictum, que muitas vezes é empregado como um instrumento de erudição ou 

 
unsatisfactory. Their arguments are rather hermetic, the core assertions are little developed, opposing 
views are simply dismissed as ‘illogical’, and they are not linked with the contemporary theoretical 
debate. As doctrines, they are likewise unsatisfactory since they do not help in solving legal issues”. 
BOGDANDY, Armin Von. Pluralism, direct effect, and the ultimate say: on the relationship between 
international and domestic constitutional Law. International Journal of Constitutional Law. Oxford, v. 
6, p. 397-413, jul./out. 2008. Disponível em: https://academic.oup.com/icon/article/6/3-
4/397/654420/Pluralism-direct-effect-and-the-ultimate-say-On. Acesso em: 08 jan. 2022. p. 399-400. 
843 Michel Virally alerta que ao “negar la existência del problema por el que se enfrentan los monistas y 
los dualistas equivale a adoptar, de facto, la posición dualista sin por ello replicar a las críticas que se 
hicieron justamente a esta teoria.” VIRALLY, Michel. El devenir del derecho internacional: Ensayos 
escritos al correr de los años. Tradução Eliane Cazenave Tapie Isoard. México: Fondode Cultura 
Económica, 1998. p. 119-120. 
844 STAFFEN, Márcio Ricardo. Interfaces do Direito Global. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. 
p. 27.    
845 Habermas aponta que “um novo fechamento político da sociedade mundial economicamente sem 
barreiras, decerto só será possível se as forças que podem de um modo geral negociar globalmente 
também dispuserem-se a participar de procedimentos institucionalizados de formação da vontade, no 
sentido da manutenção do nível social e da eliminação das disparidades sociais extremas. Elas devem 
estar preparadas para alargar as suas perspectivas para além dos ‘interesses nacionais’ no sentido de 
um global governance. A mudança de perspectiva das ‘relações internacionais’, no sentido de uma 
política interna mundial, não deve, não obstante, ser esperada da parte dos governos sem que as 
populações mesmas aprovem tal mudança de consciência.” HABERMAS, Jürgen. A Constelação Pós-
nacional: ensaios políticos. Tradução de Márcio Seligmann Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001, p. 
141. 
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mero reforço, as interpretações normativas e sentenças resultam em uma espécie de 

precedentes transnacionais. O vetor, nesse quadro, é o posicionamento antecedente 

que emergiu dos tribunais e, quiçá, das interpretações e posicionamentos de agentes 

transnacionais. 

Observa-se que essas interlocuções estabelecidas no âmbito dos espaços 

jurídicos contemporâneos não ocorrem apenas por meio de uma abordagem top-dwn 

approach, ou seja, de forma impositiva do nível superior para o nível inferior (entendido 

como nível superior as normativas que pairam no cenário internacional e inferior 

aquelas normativas instaladas no ordenamento jurídico dos Estados), mas o caminho 

dialogal também deve ser estabelecido através de uma perspectiva bottom-up 

approach, que ocorre de baixo para cima. Nesse sentido, normativas nacionais podem 

ser acolhidas, bem como reformadas, em nível supranacional846. 

A contínua fertilização cruzada847 e refinamento jurídico-normativo são 

fatores importantes para o Direito Transnacional. O primeiro está voltado ao 

cruzamento das normas e interpretações jurídicas realizadas pelos operadores 

transnacionais, que são fortemente influenciados pelas especificidades das 

demandas apresentadas. Já o segundo refere-se aos processos de aprimoramento 

de normas e interpretações jurídicas instaladas no cenário global848 – no qual o verbo 

 
846 CASSESE, Sabino. Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo stato. Torino: EINAUDI, 2009. 
p. 125. 
847 SHANY, Yuval. The competing jurisdictions of International Courts and Tribunals. Oxford: 
Oxford University Press, 2003. p. 109. No que se refere ao processo de fertilização cruzada no âmbito 
do transconstitucionalismo, Marcelo Neves considera que “as cortes constitucionais citam-se 
reciprocamente não como precedente, mas como autoridade persuasiva. Em termos de racionalidade 
transversal, as cortes dispõem-se a um aprendizado construtivo com outras cortes e vinculam-se às 
decisões dessas. Por outro lado, há uma combinação de cooperação ativa e conflito vigoroso entre 
cortes nacionais envolvidas em litígios transnacionais entre partes privadas além das fronteiras. Os 
‘litígios globais’ levam, então, ao surgimento da ‘comitas judicial’, que fornece a estrutura e as regras 
básicas para um diálogo global entre juízes no contexto de casos específicos, ao ‘julgamento’ de juízes 
por juízes e à ‘negociação judicial’. A respeito desses novos fenômenos, a dimensão constitucional 
manifesta-se mais claramente quando estão envolvidos tribunais constitucionais no sentido amplo da 
expressão, ou seja, tribunais encarregados exclusiva ou principalmente de julgar questões jurídico-
constitucionais.” NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins, 2009. p. 119. 
848 O refinamento e fertilização cruzada jurídico-normativa podem ser exemplificados por meio da 
demanda Christine Goodwin vs. UK da Corte Europeia de Direitos Humanos, na qual a sentença, que 
condenou o Reino Unido por violação à Convenção Europeia de Direitos Humanos, teve elementos 
referenciais provenientes das legislações da Itália, Holanda e Turquia. TRIBUNAL Europeu dos Direitos 
Humanos. Goodwin v. the United Kingdom. Disponível em 
http://www.amicuscuriae.it/attach/superuser/docs/goodwin.pdf. Acesso em: 28 dez. 2021. Outro caso 
que pode ser mencionado refere-se à demanda Barrios Altos vs. Peru, da Corte Interamericana de 
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mudar tornou-se o mais conjugado849.  

Nesse contexto, o apanhado de intepretações normativas e sentenças 

dialoga com o paradoxo da metamorfose850, por meio do qual a sociedade global 

transforma-se continuamente e transita entre cenários ainda desprovidos de 

regulamentação851, os quais evidenciam a necessidade de um diritto vivente852 

enquanto formulação capaz de responder de forma mais eficaz à metamorfose do 

mundo853, ou seja, demonstrando condições de lidar com a metamorfose 

 
Direitos Humanos, a qual resultou em mudanças na Constituição argentina. A Câmara Federal 
argentina reconheceu que as decisões proferidas pela Corte Interamericana, mesmo em demandas 
que o Estado não figure como parte, são de significativa relevância e deveriam ser consideradas pelos 
Estados signatários à Convenção Americana de Direitos Humanos. Na ocasião, foi declarada a 
inconstitucionalidade da Lei do Ponto Final e da Lei da Obediência Devida, as quais se referem às suas 
leis de anistia argentina. O dispositivo utilizado pela Câmara refere-se ao Artigo 118 da sua 
Constituição.  
849 BAUMAN, Zygmunt. Tempos líquidos. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 
2007. p. 7. 
850 Conforme destaca Beck “três lentes conceptuais são úteis para perceber o funcionamento da 
metamorfose do mundo. Em primeiro lugar, a violação cria a norma (e não o contrário). A antecipação 
da catástrofe global viola normas sagradas (não escritas) da existência humana e da civilização. Em 
segundo, uma violação dos valores sagrados provoca um choque antropológico e, em terceiro, uma 
catarse social. É assim que emergem novos horizontes normativos como um quadro de ação social e 
política e campo de atividades cosmopolitizado.” BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo: como as 
alterações climáticas estão a transformar a sociedade. Tradução Pedro Elói Duarte. Lisboa: Edições 
Almedina, 2016. p. 150. 
851 Cita-se como exemplo o ciberespaço, o qual tem se tornando o novo mundo – o novo real para 
grande parte dos indivíduos globais. Yuval Shany e Tal Mimran observam que “International law 
currently provides a relatively weak regulatory framework and there is a need for clearer rules that 
prohibit and respond to cyber-attacks, including rules that delineate what cyber-attacks constitutes an 
unlawful armed attack, and legal procedures that facilitate the proving and attributing of cyber-attacks. 
Greater reliance on international law offers states the possibility of dealing with cyber threats through 
public diplomacy and multilateral sanctions – policy options that go over and beyond self-reliance on 
passive and active cyber defense. The ability to rely on an effective international law framework might 
encourage states to accept reciprocal restraints in cross-border cyber operations and to exercise more 
intensive control over non-state actors active in this field.” SHANY, Yuval; MIMRAN, Tal. International 
Regulation of Cyber Operations. Hebrew University of Jerusalem Legal Research Paper. Jerusalem, 
n. 22, p. 1-24, nov. 2021. Disponível em: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3961263#. Acesso em: 25 jan. 2022. p. 24. 
852 PORENA, Daniele. Il principio della sostenibilità: Contributo allo studio di un programma 
costituzionale di solidarietà intergenerazionale. Torino: Giappichelli, 2017. p. 305. 
853 Ulrich Beck analisa as transformações que tem impactado o planeta, sobretudo na perspectiva 
sociológica. Nas suas palavras, “a mudança implica que algumas coisas mudam, mas outras ficam 
iguais – o capitalismo muda, mas alguns dos seus aspectos continuam a ser como sempre foram. A 
metamorfose implica em transformação muito mais radical, na qual as velhas certezas da sociedade 
moderna desaparecem, e algo de novo emerge. Para compreender esta metamorfose do mundo, é 
necessário explorar os novos começos, concentrarmo-nos naquilo que está a emergir a partir do antigo 
e tentar perceber estruturas e normas futuras na convulsão do presente.” BECK, Ulrich. A 
metamorfose do mundo: como as alterações climáticas estão a transformar a sociedade. Tradução 
Pedro Elói Duarte. Lisboa: Edições Almedina, 2016. p. 15-16. 
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cosmopolítica854, vivenciada na atualidade.  

Acredita-se que esse é um dos movimentos de virada através do quais o 

mundo poderia mudar para melhor855, na medida em que o direito adquira condições 

de lidar com as demandas da atualidade, sem se esquecer de também apadrinhar as 

gerações futuras. Esta cena pode ser exemplificada por meio de três fatores. Em um 

primeiro quadro, o aumento dos níveis do mar corrobora para a criação de novos 

mapas do mundo, os quais evidenciam delineamentos distintos das fronteiras 

clássicas estabelecidas entre os Estados-nação e as classes sociais, ou seja, denota 

perceber a emergência de uma nova maneira de compreender o mundo e as hipóteses 

de sobrevivência nesse mundo.  

O segundo ponto provoca reflexões voltadas à criação de um sentido 

básico de transpasse ético e existencial, do qual decorrem novas normas, leis, 

mercados, Tecnologias e, sobretudo, inaugura compreensões da nação e do Estado, 

formas urbanas e cooperações internacionais, para além das conceituações clássicas. 

Em terceiro senso, a ideia de uma viragem cosmopolita recai na realidade das práticas 

e atividades cotidianas, adiante do pensamento acerca do mundo e no 

desvanecimento das doutrinas nacionais.856 

Pode-se perceber, nesse cenário, a manifestação de uma espécie de 

catastrofismo emancipatório857, que não se iniciou com as questões relacionadas ao 

 
854 BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo: como as alterações climáticas estão a transformar a 
sociedade. Tradução Pedro Elói Duarte. Lisboa: Edições Almedina, 2016. p. 51. 
855 Beck esclarece que a ideia de uma viragem cosmopolita não adere à necessidade de um Big bag 
como pressuposto para que os indivíduos se tornem otimistas renascidos. Nesse sentido, “a 
metamorfose cosmopolita das alterações climáticas (ou o risco global em geral) tem que ver com a 
coprodução de perceções de risco e de horizontes normativos: o apocalipse não tem limites. Vivendo 
na modernidade suicida (capitalismo), a caixa negra de questões políticas fundamentais reabre-se: 
quem fala pelo ‘cosmos?’ Quem representa a ‘humanidade?’ Será o Estado? A cidade? Os agentes da 
sociedade civil? Os especialistas? ‘Gaia’? E quem fala pela sua própria espécie?” BECK, Ulrich. A 
metamorfose do mundo: como as alterações climáticas estão a transformar a sociedade. Tradução 
Pedro Elói Duarte. Lisboa: Edições Almedina, 2016. p. 51-52. 
856 Os entendimentos de Beck seguem por meio da sua afirmativa de que “o reconhecimento de que 
nenhum Estado-nação pode lidar sozinho com o risco global das alterações climáticas tornou-se senso 
comum. Daqui decorre o reconhecimento do fato de o princípio da soberania nacional, independência 
e autonomia ser um obstáculo à sobrevivência da humanidade, e de a ‘Declaração de Independência’ 
ter de se metamorfosear na ‘Declaração de Independência’: coopera ou morre!” BECK, Ulrich. A 
metamorfose do mundo. Tradução Pedro Elói Duarte. Lisboa: Edições Almedina, 2016. p. 54-55. 
857 Para além de cunhar a expressão “catastrofismo emancipatório”, Ulrich Beck observa que os 
processos de progresso, inovação e distribuição de bens desenhados pela modernidade devem ser 
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risco climático mundial, mas sim com os horrores da Segunda Guerra Mundial, a qual 

representou uma mudança histórica, ou seja, um processo que pode ser definido 

como um efeito secundário positivo do mal que fora vivenciado.  

Em outras palavras, esse foi o momento em que o risco da guerra conduziu 

à criação e fixação de uma série de instituições cosmopolitas, como a ONU, FMI, 

Banco Mundial e a União Europeia. A ideia de um catastrofismo emancipatório, 

enquanto resultado de acontecimentos como a Segunda Guerra Mundial, é 

responsável por produzir horizontes normativos de bens comuns e contribuir ao 

processo de substituição do panorama nacional pelo cosmopolita.858 

O Direito Transnacional não está voltado para uma profunda cisão entre as 

normativas com caráter hard e Soft law859, no entanto, essa segunda categoria tem 

apresentado cada vez mais destaque na gestão dos fatos transnacionais, em especial 

àqueles relacionados à proteção do meio ambiente860 e, mais recentemente, à 

 
analisados de forma conjunta com a questão da distribuição dos males, pois estão intrinsicamente 
ligados, muito embora sigam em direções opostas. Nas palavras do autor “esta interligação é produzida 
através não do fracasso do processo de modernização ou através de crises, mas de seu próprio 
sucesso. Quanto mais bem-sucedido ele é, mais simples ele é, mais males são produzidos. Quanto 
mais a produção de males é ignorada e menosprezada como dano colateral do processo de 
modernização, maiores e mais poderosos os males se tornam.” BECK, Ulrich. A metamorfose do 
mundo: novos conceitos para uma nova realidade. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2018. p. 94. 
858 BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo. Tradução Pedro Elói Duarte. Lisboa: Edições Almedina, 
2016. p. 147-148. 
859 Maurício Oliviero e Paulo Cruz aduzem que “esse novo paradigma jurídico permeia os tecidos 
normativos estatais, utilizando os canais que a própria globalização cria (in primis aqueles econômicos 
e judiciários) e subtraindo soberania às instituições ‘tradicionais’. É a ‘linguagem dos interesses’, 
portanto, a fazer com que a fronteira entre hard Law (Constituição, leis, etc.) e soft Law (antecedentes 
judiciários, ‘programas de ajuste estrutural das finanças do Estado’, etc.) se torne sempre mais sutil e 
irrelevante. A linguagem normativa transnacional se declara mais como motor de ‘convergências’ e de 
‘diálogos’ que de diferenças: a retórica do cosmopolitismo esconde a conotação imperativa do direito 
global, aproveitando-se da ausência de um aparato de poderes públicos ao qual atribui a função 
coercitiva e da presumida posição de igualdade dos sujeitos jurídicos.” OLIVIERO, Maurizio; CRUZ, 
Paulo Márcio. Reflexões sobre o Direito Transnacional. Revista Novos Estudos Jurídicos. v. 17, n. 1, 
p. 18-28. 2012. Disponível em: https://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/3635/2178. 
Acesso em: 29 out. 2021. p. 20. 
860 No tocante à regulação das questões ambientais, François Ost considera necessária uma 
compreensão mais global, a qual “do local (a ‘minha’ propriedade, a ‘minha’ herança) conduz ao global 
(o patrimônio comum do grupo, da nação, da humanidade); do simples (tal espaço, tal indivíduo, tal fato 
físico), conduz ao completo (o ecossistema, a espécie, o ciclo); de um regime jurídico ligado em direitos 
e obrigações individuais (direitos subjetivos de apropriação e obrigações correspondentes), conduz a 
um regime que toma em consideração os interesses difusos (os interesses de todos, incluindo os das 
gerações futuras) e as responsabilidades coletivas; de um estatuto centrado, principalmente, numa 
repartição-atribuição estática do espaço (regime monofuncional da propriedade), conduz ao 
reconhecimento da multiplicidade das utilizações de que os espaços e recursos são suscetíveis os que 
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construção da Matriz energética sustentável. Pode-se mencionar, a título de exemplo, 

que a Soft law, enquanto conjunto normativo produzido por atores não 

governamentais, ou seja, sem a interferência política estatal, delineia o processo de 

articulação e implementação das normativas ISO, as quais ocorrem no contexto do 

Direito Transnacional, onde o diálogo normativo é estabelecido entre empresas e 

organizações sem caráter estatal861. 

 
relativizam, necessariamente, as partilhas de apropriação.” OST, François. A natureza à Margem da 
Lei: A Ecologia à prova do Direito. Coleção Direito e Direitos do Homem. Tradução de Joana Chaves. 
São Paulo: Instituto Piaget, 1995, p. 355.  
861 Em mesmo sentido, Paffarini observa: “[…] there is another fundamental contribution that comes 
from ILO, without which the private organizational standards would not have such a wide spread. The 
“best practices” – often collected in not-binding acts – are fundamental as they offer a clear and simply-
imitable example of risk prevention. Moreover, because of the moral suasion due to the prestige of the 
institution they come from, any different choice at undertaking level should be justified credibly.” 
PAFFARINI, Jacopo. Social Rights between Hard Law and Soft Law. A case study from European Union. 
Revista Espaço Jurídico, Joaçaba, v. 19, n. 3, p. 799-812, set./dez. 2018. Disponível em:  
https://periodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/17512. Acesso em 08 jul. 2022. Edmondo 
Mostacci observa que “a questo fenomeno consegue l’emergere di un’ulteriore tematica, vale a dire 
l’efficienza della regolazione. La tendenza a espandere l’oggetto della regolazione tendenzialmente a 
tutto l’esistente, da un lato, e l’assurgere del rapporto tra costi e benefici a criterio generale di 
valutazione, dall’altro, contribuiscono a dare rilievo al costo delle regole e a rendere cruciale il rapporto 
di questo con le finalità effettivamente raggiunte. In particolare, in un panorama internazionale 
caratterizzato dalla competizione sia tra ordinamenti giuridici che tra diversi sistemi Paese, il tema delle 
risorse che una certa normazione è destinata ad assorbire diviene di primo rilievo. Questo soprattutto 
in ambiti materiali particolarmente volatili, quali sono, ad esempio, i mercati finanziari. Lo strumento di 
soft law, da questo punto di vista, si dimostra particolarmente duttile. Infatti, la mancanza di effetti 
giuridici vincolanti, unita alla presenza di effetti indiretti, lascia ai diversi soggetti regolati il compito di 
valutare autonomamente l’opportunità di seguire la regolazione. Poste queste esigenze fondamentali, 
cui gli strumenti di soft law cercano di fornire risposta, dal punto di vista generale è necessario 
aggiungere che quest’ultima non consta tanto di una serie di atti normativi non vincolanti, slegati dal 
generale ordinamento giuridico. Al contrario, nella grande maggioranza dei casi, lo strumento soft si 
dimostra intimamente irrelato con le altre norme giuridiche. Ciò che emerge è una regolazione 
complessa, multiforme e composita, posta in essere per il tramite di strumenti assai diversi tra loro, 
dall’efficacia giuridica parimenti differenziata, che ha nelle prescrizioni di carattere imperativo le proprie 
maglie fondamentali, sulle quali si innestano altre norme che, in sé, non sono vincolanti ma trovano in 
quelle il fondamento essenziale dei propri particolari effetti giuridici. A loro volta, questi effetti possono 
avere carattere non omogeneo – come si avrà cura di porre in rilievo – a seconda delle finalità sottese 
all’adozione dell’atto soft e del grado di tutela di cui sono meritevoli gli interessi da esso protetti. Vi è di 
più. Se la graduazione degli effetti può essere il risultato di una scelta consapevole e libera del 
regolatore, vi sono situazioni – che si verificano soprattutto sul piano sovranazionale – in cui la 
normatività dimidiata dello strumento leggero si pone quale necessità, stante l’impossibilità di addivenire 
alla stipulazione di un atto vincolante. Tuttavia, in entrambi i casi, la regolazione leggera affianca e 
integra le norme giuridiche di carattere hard, rispondendo a esigenze di regolamentazione in modo ora 
più puntuale, ora con strumenti più flessibili. D’altra parte, questo modello regolatorio «a rete» sembra 
riprodurre, sul piano delle fonti, il pluralismo degli ordinamenti giuridici e la loro sempre più stretta 
interrelazione, costituendo tra l’altro uno strumento e, quindi, un fattore di coordinamento tra questi; 
strumento necessario al fine di una risposta delle diverse comunità politiche, non solo di carattere 
statuale, che sappia essere all’altezza delle necessità, delle sfide e dei problemi emergenti dal mondo 
reale contemporaneo.” MOSTACCI, Edmondo. La soft law nelle fonti del diritto: uno studio 
comparato. Itália: Wolters Kluwer Italia Srl, 2008. p. 34-35. 
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O surgimento do termo Soft law e os seus delineamentos, tal qual 

compreende-se na atualidade, remete à doutrina internacionalista, de matriz anglo-

saxônica, da década de setenta, momento em que foi formulada para referir-se a atos 

jurídicos que não apresentavam efeito vinculante imediato862. Por conseguinte, a 

expressão também passou a ser aplicada sobre o discurso doutrinário relativo aos 

distintos ordenamentos jurídicos, como é caso do direito comunitário e das leis 

nacionais individuais863.  

Com o passar do tempo o Soft law expandiu o seu significado e passou a 

indicar um apanhado não homogêneo de atos e fatos normativos, os quais não 

apresentavam condições para serem enquadrados à tipologia clássica das fontes do 

direito autoritário, o que resultava da sua fraca eficácia jurídica, ou mesmo dos 

processos que eram utilizados para a sua adoção.864 

Muito embora as normas com caráter de Soft law tenham sido reconhecidas 

somente na década de setenta, os seus pressupostos basilares já vinham sendo 

anunciados, no século XIX e início do século XX, por juristas antiformalistas europeus 

que estimulavam a elaboração de um modo social de consciência jurídica. Por meio 

de ferramentas jurídico-normativas que derivaram da política social, a flexibilidade, 

respostas aos anseios sociais com mais celeridade, pluralismo e participação, 

tornaram-se os elementos constitutivos do que posteriormente foi denominado como 

Soft law. Pode-se dizer que os principais cientistas jurídicos responsáveis por fixar as 

raízes do Soft law foram Friedrich Karl von Savigny, Eugen Ehrlich, Otto von Gierke e 

 
862 “Mesmo se esta soft law for teoricamente colocada nos instrumentos não-vinculantes, ela pode ter 
um determinado valor jurídico na prática: os cuidados colocados para negociar o conteúdo de tais atos, 
como o fato que os Estados aceitam, às vezes, a instauração de mecanismos de monitoramento e de 
controle de sua aplicação, fornecem exemplos bastante claros disso.” MALJEAN-DUBOIS, Sandrine. 
A Implantação do Direito Internacional do Meio Ambiente. In: Proteção internacional do meio 
ambiente. Organizadores Marcelo D.Varella e Ana Flavia Barros-Platiau. Brasília: Unitar, UniCEUB e 
UnB, 2009. p. 94. Disponível em: <http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/MarceloV_ AnaBP.pdf>. 
Acesso em: 02 out. 2021. 
863 Salem Nasser destaca que “[...] soft law é o nome genérico que recebe um fenômeno multifacetado. 
Pode-se, no entanto, pensá-lo, sinteticamente, como dois tipos de manifestação normativa em direito 
internacional: as normas moles, flexíveis, ambíguas, desprovidas de precisão e de sanção, de um lado, 
e os instrumentos normativos, que por não serem tratados celebrados em boa e devida forma entre os 
Estados, a rigor não criam direito [...].” NASSER, Salem Hikmat. Direito internacional do meio ambiente, 
direito transformado, jus cogens e soft law. In: NASSER, Salem Hikmat; REI, Fernando (org.) Direito 
internacional do meio ambiente. São Paulo: Atlas, 2006. p 25. 
864 MOSTACCI, Edmondo. La soft law nelle fonti del diritto: uno studio comparato. Itália: Wolters 
Kluwer Italia Srl, 2008.  p. 2. 
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Santi Romano.865 

Savigny866 buscou analisar a relação entre a lei – enquanto costume – e a 

linguagem – como resulta da consciência das pessoas –, bem como direcionou 

atenção às características conceituais dos regimes jurídicos mais brandos. A sua 

teoria fora construída sobre dois elementos basilares, o organicismo e o pluralismo. 

Organicista no sentido de identificar o direito enquanto uma teia que perpassa outros 

fenômenos sociais e culturais que exprimem o espírito de um povo, na medida em que 

emergem gradualmente a partir de um poder interior ou uma necessidade interior. 

Pluralista enquanto resultado de uma fenomenologia jurídica altamente unitária e 

profundamente pluralista.867  

Inevitavelmente, a teoria de Savigny resultava em um choque entre a 

compreensão do direito enquanto uma linguagem universalizante do Estado e 

multiplicidade de dialetos jurídicos que resultavam das formações sociais 

intermediárias. Savigny fora um entusiasta e precursor voltado sobre a pluralidade de 

leis particulares que emanam do espírito corporativo formulado no âmago das 

múltiplas classes, regiões, cidades e vilas.868 

Por sua vez, Ehrlich869 direcionou atenção à ideia de um diritto vivente – 

 
865 ROBILANT, Anna de. Genealogias de Soft Law. Scandinavian Studies In Law, 1999-2015. 
Disponível em: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/58-11.pdf. Acesso em: 12 jun. 2022. p. 243. 
866 Savigny (1779 - 1861) foi um jurista alemão de origem francesa. Atuou como Professor nas 
Universidades de Marburg, Landshut e de Berlim (1810-42). Ao compreender que o direito não pode 
resultar das formulações arbitrárias legislativas, foi o fundador da chamada Escola Histórica, na qual 
formulou compreensões acerca do direito como um fenômeno fundado na natureza, no sentimento e 
nas tendências intelectuais de cada povo, acompanhando assim o seu desenvolvimento, ascensão e 
declínio. SAVIGNY, Friedrich Karl von. In: TRECCANI. Roma: Istituto Della Enciclopedia Italiana 
Fondata da Giovanni Treccani. Disponível em: https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/Friedrich-
Karl-von-Savigny/. Acesso em: 12 jun. 2022. 
867 ROBILANT, Anna de. Genealogias de Soft Law. Scandinavian Studies In Law, 1999-2015. 
Disponível em: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/58-11.pdf. Acesso em: 12 jun. 2022. p. 245. 
868 ROBILANT, Anna de. Genealogias de Soft Law. Scandinavian Studies In Law, 1999-2015. 
Disponível em: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/58-11.pdf. Acesso em: 12 jun. 2022. P. 246. 
869 Jurista e sociólogo austríaco, Eugen Ehrlich (1862 - 1922) foi o responsável por criar uma 
jurisprudência sociológica sobre as bases da Escola Histórica. A sua principal obra foi intitulada 
“Princípios Fundamentais da Sociologia do Direito” e os seus estudos voltaram-se à compreensão do 
direito enquanto um sistema em constante transformação, um direito vivo que é formulado a partir da 
interdependência de outros vários sistemas jurídicos, ou seja, por meio de uma pluralidade de sistemas 
jurídicos interligados. FRIEDMAN, Lawrence M.; NADER, Laura. Enciclopedia delle scienze sociali 
(1993) In: TRECCANI. Diritto e societa. Roma: Istituto Della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni 
Treccani. Disponível em: https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-e-societa_%28Enciclopedia-delle-
scienze-sociali%29/. Acesso em: 12 jun. 2022. 



277 
 

 

entendido por ele como um direito que domina a própria vida, ainda que não tenha 

sido convencionado em proposições jurídicas –, por meio do qual é possível elaborar 

as características eminentemente sociais das ferramentas de Soft law. Ele voltou-se 

ao caráter pluralista da sociedade e à natureza social das normas jurídicas, dos quais 

emergem uma sociologia do direito permeada por um diritto vivente enquanto 

pressuposto para uma ordem de paz que emerge direta e espontaneamente da 

sociedade, razão pela qual é revestido de especial valor ético na medida em que 

apresenta maior eficácia.870 

A teoria de Ehrlich também foi elaborada a partir de uma teoria organicista 

do direito, para além de criticar veementemente o pensamento jurídico clássico, o qual 

considerava como um obstáculo ao desenvolvimento da compreensão da vitalidade 

do diritto vivente, obscurecendo-se diante do autoengrandecimento do Estado 

moderno, que reivindicava o monopólio da administração e da criação do direito. Com 

o objetivo de revisitar e propor novas formulações à ciência jurídica, Ehrlich voltou-se 

a uma espécie de refinamento das atividades jurídicas desenvolvidas por juízes, 

legisladores e administradores estatais.871  

Diante da controvérsia hard versus soft, o argumento ético de Ehrlich 

desenvolve-se em termos de democracia e deliberação. Ou seja, a Soft law enquanto 

um elemento que preenche a lacuna entre a governança transnacional e sua 

legitimidade democrática872, da qual resultam movimentos mais efetivos à auto-

organização da sociedade civil em associações de agentes que atuam em um espaço 

público de discurso e comunicação.873 

 
870 ROBILANT, Anna de. Genealogias de Soft Law. Scandinavian Studies In Law, 1999-2015. 
Disponível em: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/58-11.pdf. Acesso em: 12 jun. 2022. p. 251. 
871 ROBILANT, Anna de. Genealogias de Soft Law. Scandinavian Studies In Law, 1999-2015. 
Disponível em: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/58-11.pdf. Acesso em: 12 jun. 2022. p. 251. 
872 SARMENTO, Daniel. O Direito Constitucional e o Direito Internacional: diálogos e tensões. In: 
PIOVESAN, Flávia; SALDANHA, Jânia Maria Lopes (coord.). Diálogos Jurisdicionais e Direitos 
Humanos. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016. p. 122. 
873 Anna de Robilant continua ao refletir que “those who frame the argument in functionalist terms 
contend that, by virtue of their organic origin, soft legal regimes are highly responsive to social needs, 
ultimately proving more efficient than hard law measures. While self-regulating contracts and merchant 
custom are seen as the best way to achieve efficiency and to provide maximum merchant autonomy, 
soft consumer law is praised for its peculiar responsiveness to actual needs as well as for the 
effectiveness of its self-imposed sanctions.” ROBILANT, Anna de. Genealogias de Soft Law. 
Scandinavian Studies In Law, 1999-2015. Disponível em: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/58-
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Otto von Gierke874 voltou-se, sobretudo, à teoria basilar da pluralidade de 

ordens jurídicas, direcionando especial atenção à importância dos grupos subsidiários 

na sociedade e suas relações mútuas, bem como os seus vínculos com a mais alta 

associação, o Estado, compreendido como a plenitude soberana dos poderes. O 

jurista e historiador da ciência jurídica rejeitava as compreensões e imposições do 

Estado como fonte exclusiva do direito, voltando-se aos múltiplos corpos 

intermediários, os quais entendia como elementos mediadores que atuavam entre o 

Estado e o indivíduo. Em outras palavras o vínculo entre o Estado e a lei era percebido 

como algo irrevogável, no entanto, nenhum deveria preceder o outro.875 

Inevitavelmente, a sua teoria chocava-se com a concepção individualista 

da sociedade, a qual era formulada pelo Iluminismo e baseava-se na teoria orgânica 

do Estado e da sociedade – enquanto a expressão de vida dos múltiplos grupos de 

irmandades, associações e corporações. A permeabilidade da Soft law, aceita como 

uma das suas principais características na contemporaneidade, pode ser identificada 

em dois vetores da ciência jurídica propostos por Gierke, quais sejam, o indivíduo e 

os elementos que configuram a personalidade humana. Desses eixos centrais resulta 

um terceiro conjunto jurídico, o qual se refere ao direito privado e ao direito 

constitucional, que são responsáveis por evidenciar a imagem jurídica e social de uma 

comunidade política.876 

Santi Romano877 esteve voltado, dentre outras reflexões, ao 

 
11.pdf. Acesso em: 12 jun. 2022. p. 249-254. 
874 Otto von Gierke (1841 - 1921) estudou na Universidade de Berlim e foi influenciado pelas teorias de 
Georg Beseler. Jurista e historiador da ciência jurídica, Gierke atuou como professor nas Universidades 
de Breslau, Heidelberg e de Berlim. Dentre as suas obras, destacam-se os livros “Das deutsche 
Genossenschaftsrecht” e “Deutsches Privatrecht”. GIERKE, Otto von. In: TRECCANI. Roma: Istituto 
Della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani. Disponível em: 
https://www.treccani.it/enciclopedia/otto-von-gierke/. Acesso em: 12 jun. 2022. 
875 ROBILANT, Anna de. Genealogias de Soft Law. Scandinavian Studies In Law, 1999-2015. 
Disponível em: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/58-11.pdf. Acesso em: 12 jun. 2022. p. 254. 
876 ROBILANT, Anna de. Genealogias de Soft Law. Scandinavian Studies In Law, 1999-2015. 
Disponível em: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/58-11.pdf. Acesso em: 12 jun. 2022. p. 255. 
877 “Santi Romano (1875 - 1947) foi um jurista italiano, presidente do Conselho de Estado (1928-44) e 
senador do reino (a partir de 1934). Atuou como Professor de Direito Administrativo e Constitucional 
nas Universidades de Camerino, Modena, Milão e Roma. Os estudos de Santi Romano voltaram-se, 
dentre outras temáticas, à concepção do direito como instituição e à teoria do pluralismo jurídico. 
Destacam-se as suas obras ‘A teoria dos direitos públicos subjetivos’, ‘Princípios do Direito 
Administrativo Italiano’, ‘O sistema jurídico’, ‘Curso de Direito Constitucional’, ‘Curso de Direito 
Administrativo’, ‘Fragmentos de um dicionário jurídico’, além de outras reflexões que constituíram 
escritos publicados postumamente.” ROMANO, Santi. In: TRECCANI. Roma: Istituto Della Enciclopedia 
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desenvolvimento da teoria da pluralita degli ordinamenti giuridici, a qual se configurou 

como uma síntese do pluralismo jurídico do século XIX e início do século XX878. O 

jurista Italiano compreendia que o institucionalismo e o pluralismo se 

complementavam, na medida em que o direito era percebido como uma instituição de 

ordem e não como um conjunto de normas879. A ordem jurídica enquanto entidade 

unitária viva, um diritto vivente, o que se reconhece na atualidade como um dos 

principais pilares da Soft law e pressuposto firmado na compreensão da coexistência 

de múltiplas ordens-instituições jurídicas, em um prisma semelhante à movimentação 

de peões em um tabuleiro de xadrez880.  

O caráter inovador da teoria de Santi Romano resultava, dentre outros 

elementos, do conceito de direito como uma entidade organizacional, uma ordem 

jurídica, um todo orgânico, uma teia sistêmica composta por normas, mecanismos 

organizacionais, autoridade e força, os quais reivindicam dignidade jurídica na medida 

em que podem ser considerados como agentes que compõem o mosaicismo 

jurídico881. Por esse prisma, o sistema jurídico não é percebido como um arranjo 

estático e estritamente legalista882, mas como algo a ser continuamente construído, 

 
Italiana Fondata da Giovanni Treccani. Disponível em: https://www.treccani.it/enciclopedia/santi-
romano/. Acesso em: 12 jun. 2022. 
878 ROBILANT, Anna de. Genealogias de Soft Law. Scandinavian Studies In Law, 1999-2015. 
Disponível em: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/58-11.pdf. Acesso em: 12 jun. 2022. pp. 255-256. 
879 Santi Romano afirmava que “la obbiettività dell’ordinamento giuridico non può circoscriversi e 
limitarsi alle norme giuridiche. Si riferisce e si riflette anche su di esse, ma parte sempre da un momento 
anteriore, logicamente e materialmente, alle norme, e, talvolta, anzi spesso, arriva a dei momenti che 
non si possono identificare e confondere con quelli della posizione delle norme stesse. Il che equivale 
a dire che queste sono o possono essere una parte dell’ordinamento giuridico, ma sono ben lontane 
dall’esaurirlo.” ROMANO, Santi. L’ordinamento Giuridico. Firenze: Sansoni Nuova Biblioteca, 1977. 
p. 22. 
880 Em suas palavras, “l’ordinamento giuridico […] è un’entità che si muove in parte secondo le norme, 
ma, soprattutto, muove, quasi come pedine in uno scacchiere, le norme medesime, che così 
rappresentano piuttosto l’oggetto e anche il mezzo della sua attività, che non un elemento della sua 
struttura.” ROMANO, Santi. L’ordinamento Giuridico. Firenze: Sansoni Nuova Biblioteca, 1977. p. 15-
16. 
881 “Santi Romano's pluralism is uninhibited in that it relentlessly dissects the legal system both at a 
macro-level and the micro-level. His notion of institution as an entity consisting of organization, authority, 
norms and power enables him to define as institutions and legal orders not only every non-state 
organized body but also every autonomous element within the structure of the state. At the macro-level, 
the state, the international community, the Church, the unions, the firm and the ship are to be reckoned 
as legal orders-institutions. At the micro-level, municipalities and administrative agencies are minor 
institutions and legal orders comprised within that larger, complex institution which is the state. Similarly, 
the so called ‘ecclesiastical bodies’ are minor institutions comprised within the Church.” ROBILANT, 
Anna de. Genealogias de Soft Law. Scandinavian Studies In Law, 1999-2015. Disponível em: 
http://www.scandinavianlaw.se/pdf/58-11.pdf. Acesso em: 12 jun. 2022. p. 256-257. 
882 Para Francesco de Vanna, o “l’indirizzo decisamente antilegalistico di Santi Romano è oggi una 
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ou seja, uma atividade produtiva continuamente atualizada.   

A função regulatória dos instrumentos de Soft law é reconhecida como o 

seu elemento de maior interesse e é por meio da qual se evidenciam as suas principais 

características, determinadas por fatores como as relações estabelecidas entre a Soft 

law e as demais fontes que compõem o ordenamento jurídico, tendo claro que tais 

relações influenciam e determinam, ainda que parcialmente, os seus efeitos 

propriamente jurídicos883. 

Nesse cenário, são observados fatores como a relação formulada entre a 

norma com caráter hard em ralação à normativa com perfil soft, a qual é evidenciada 

quando as duas categorias estão presentes na mesma formulação jurídica, ou seja, 

quando, por um lado, um direito é reivindicado e, em outro, há a obrigatoriedade de 

 
preziosa cornice euristica per l’individuazione e la classificazione di quella molteplicità di centri di potere 
e di normazione che, ancorché prive di un qualche legame immediato con lo stato e con la sua ‘volontà’, 
esercitano una oggettiva forza normativa. Il fenomeno dell’emergente diritto post-nazionale sembra 
segnare una cesura rispetto alla narrazione statuale e legalistica del diritto per fare ‘ritorno’ ad una 
dimensione piú autenticamente ‘sociale’ nella quale la normatività non scaturisce dal carattere 
potestativo della fonte, quanto da quello persuasivo dell’organizzazione.” VANNA, Francesco de. 
L’ordinamento giuridico di Santi Romano e il pluralismo oltre l’orizzonte dello Stato: alcuni percorsi 
interpretativi. In: Jura Gentium, XV (2018), 2. Disponível em: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6897210.pdf. Acesso em: 12 de jun. 2022. p. 48. 
883 “In particolare, detti rapporti sono suddivisibili in tre insiemi: in primo luogo, vi sono le norme di 
riconoscimento, da cui gli atti di soft law sono previsti e disciplinati. Per il tramite di esse […] lo strumento 
di regolazione leggera è inserito e formalizzato all’interno del sistema delle fonti dell’ordinamento 
giuridico. Il secondo tipo di rapporto che si crea tra atti di hard e di soft law attiene all’ambito regolatorio 
che le norme ricompresse nel primo genere di atti riservano a quelle del secondo. Non si tratta della 
necessità che tra queste norme non vi siano antinomie di sorta, le quali sono anzi alla base della stessa 
possibilità che lo strumento soft sortisca quell’effetto di liceità sul quale ci si è poc’anzi soffermati. 
Piuttosto, si osserva che, in una molteplicità di casi, l’atto soft interviene ad integrare e a specificare 
alcune disposizioni di hard law che sono caratterizzate da formulazione ampia o in termini di principio; i 
primi e i secondi, quindi, danno luogo ad un intervento normativo differenziato, quanto ad efficacia 
giuridica degli strumenti utilizzati, articolato in un equilibrato dosaggio di fonti regolatrici, ma comunque 
espressivo di un disegno fondamentalmente unitario. In tale caso, lo strumento di soft law svolge una 
funzione regolatoria che può appunto essere definita come integrativa delle norme immediatamente 
vincolanti. Il terzo genere di relazioni ha carattere complesso. Esso si realizza nel momento in cui lo 
strumento leggero ha un rapporto diretto con norme di hard law che pongono situazioni giuridiche in 
capo agli stessi soggetti destinatari dell’atto. In particolare, queste relazioni possono sussistere in due 
ipotesi principali: in primo luogo, in capo al destinatario dell’atto di soft law possono essere posti specifici 
obblighi, immediatamente vincolanti, in relazione al suo adempimento alle prescrizioni da esso poste. 
Ad esempio, detto soggetto può avere l’onere di comunicare un eventuale inadempimento e le ragioni 
per le quali egli ha ritenuto opportuno operare tale scelta. […] Secondariamente, vi è da considerare la 
relazione tra norme hard e soft che si instaura qualora due categorie di soggetti siano in un particolare 
rapporto giuridico, in virtù del quale gli uni possono vantare un certo diritto mentre gli altri sono costretti 
a patirne l’esercizio; nella descritta situazione l’adempimento alle prescrizioni dell’atto di soft law si pone 
quale elemento sulla cui base i primi decidono se esercitare o meno le facoltà (di acquistare o di disporre 
liberamente degli strumenti finanziari) cui i secondi sono soggetti.” MOSTACCI, Edmondo. La soft law 
nelle fonti del diritto: uno studio comparato. Itália: Wolters Kluwer Italia Srl, 2008. p. 44-45. 
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se sujeitar a tal direito. Assim, o cumprimento das prerrogativas do instrumento de Soft 

law manifesta-se como fator a partir do qual os primeiros decidem se exercem ou não 

as faculdades a que estão submetidos os segundos.884 

 Outra função dos instrumentos de Soft law, que pode ser apontada, 

manifesta-se nas formulações comparativas. Em tal prisma, a opção pela adoção ou 

não do dispositivo normativo, por parte do regulado, tem como fator decisivo o 

interesse público, prosseguido pelo regulamento. A manutenção do interesse público 

opera enquanto indicativo de qual norma deve prevalecer, de tal modo que, ao 

comparar pressupostos normativos, o regulado tem a flexibilidade para identificar o 

melhor caminho a ser seguido885. 

A plasticidade e maleabilidade das normativas com caráter Soft law 

tornaram-se de suma importância para o cenário de incertezas jurídicas, no qual se 

inscreve. O fator soft se instala diante de uma política internacional despreocupada 

com a legalidade por parte de muitos Estados e de seus operadores, bem como de 

um Direito Internacional Público que muitas vezes não apresenta condições para 

impor a sua metodologia886. Para além da capacidade evolutiva e flexível, as 

normativas Soft law demonstram mais condições para lidar com questões que não 

 
884 “Più nel dettaglio, occorre osservare che tale rapporto è enucleabile in costanza di due condizioni: 
da un lato, l’esercizio del diritto deve presentare, per i titolari dello stesso, svantaggi concreti, ancorché 
potenziali, che siano inferiori a quelli che ad essi derivano dall’inadempimento degli altri soggetti alle 
prescrizioni di carattere soft. Dall’altro, l’esercizio del diritto deve essere un modo per reagire 
all’inadempimento altrui, ponendosi al riparo dalle conseguenze negative derivanti da esso. Parimenti, 
è altresì necessario che l’adempimento a queste prescrizioni determini effetti positivi per i titolari della 
situazione giuridica di vantaggio. In tale caso, le situazioni giuridiche sancite dalle disposizioni di hard 
law costituiscono un incentivo all’adempimento da parte dei destinatari della regolazione leggera. In 
sintesi, è possibile sostenere che le norme di hard law pongono i soggetti interessati nella condizione 
di punire con una sanzione sociale – ma fondata sul diritto – l’eventuale inadempienza degli obbligati 
alle prescrizioni contenute nell’atto di regolazione leggera.” MOSTACCI, Edmondo. La soft law nelle 
fonti del diritto: uno studio comparato. Itália: Wolters Kluwer Italia Srl, 2008. p. 45. 
885 “Gli atti che hanno questa funzione regolatoria hanno una doppia finalità. Da un lato, quella di 
orientare le scelte comportamentali dei soggetti regolati, indirizzandole verso quelle che vengono 
ritenute essere le pratiche migliori; dall’altro, e qui sta la funzione comparativa dell’atto soft, permettere 
una valutazione dell’operato di questi soggetti da parte degli altri consociati, in particolare da parte di 
chi abbia con essi un rapporto qualificato, in virtù del quale l’adempimento alle prescrizioni leggere 
assuma particolare rilievo. Coerentemente con questa funzione, in una pluralità di casi, i destinatari 
dell’atto hanno l’obbligo, previsto da norme immediatamente vincolanti, di dare compiuta ed esaustiva 
informazione in merito al loro avere adempiuto alle prescrizioni ivi sancite o in ordine ai motivi del 
mancato adempimento.” MOSTACCI, Edmondo. La soft law nelle fonti del diritto: uno studio 
comparato. Itália: Wolters Kluwer Italia Srl, 2008. p. 46. 
886 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020. p. 210. 
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são facilmente alcançadas pelas normas com caráter hard law e em razão disso, 

influenciam de forma efetiva na construção de respostas normativas no âmbito dos 

Estados e demais agentes transnacionais887. 

 Nesse rumo, em concordância com o que foi elaborado no item 1.5 do 

presente estudo, referente ao trânsito da Soberania dos Estados, da Soft law também 

resultam pontos de impulso, na medida em que os Estados submetem-se às normas 

com caráter privado, como àquelas que advém de sistemas empresariais888. Observa-

se que tais normas também são consideradas como obrigatórias até mesmo por 

Organizações Internacionais, como é o caso da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) que, por meio do Acordo sobre as barreiras técnicas ao comércio, aceita as 

normas da Organização Internacional para Normalização (ISO), que é uma instituição 

privada. Além do referido dispositivo da OMC, cabe mencionar o sistema de 

arbitragem internacional, que emergiu como uma lei autogênica, os códigos de 

autorregulação e sistemas normativos voltados aos produtos agroalimentares. 

Seguindo-se com tais reflexões, é possível perceber outro fenômeno, o 

qual se refere ao acolhimento indireto da Soft law pelos Estados. Ao passo que 

 
887 BRUCE, Stuart. International law and renewable energy: facilitating sustainable energy for all?. 
Melbourne Journal of International Law. Melbourne, v. 14, n. 1, jun. 2013. Disponível em: 
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/1687439/02Bruce1.pdf. Acesso em: 10 nov. 
2021. p. 12. 
888 Rafael Oliveira destaca que “[...] muitos Estados se vêm compelidos moralmente a reconhecer as 
indicações presentes em certos instrumentos de soft law, tal como ocorreu nas questões ambientais 
após as Declarações de Estocolmo e Rio de Janeiro [...].” OLIVEIRA, Rafael Santos de. Direito 
Ambiental Internacional: o papel da soft law em sua efetivação. Ijuí: UNIJUÌ, 2007. p. 95 e 96. Salem 
Nasser salienta que “o que não mudou ainda é o fato de que o Estado continua a ser o ator principal 
das relações internacionais. E, ainda que isto viesse a ser provado falso ou equivocado, continua sendo 
verdade que o direito internacional público é produzido e operado em um sistema composto por 
Estados. Se houvesse mudança nessa característica essencial, ele seria um outro direito internacional, 
diferente e diverso. Este direito internacional que conhecemos ainda não desapareceu, ainda que seja, 
como é o caso para qualquer sistema jurídico, fundado numa ficção. E a ficção é, neste caso, poderosa. 
Pode-se sempre discutir se os Estados são verdadeiramente soberanos, se realmente ficam obrigados 
por normas que aceitaram voluntariamente, se outros atores são ou não são afetados por essas normas 
etc. Mas continua sendo verdade que o que chamamos de direito internacional continua a surgir – e 
suas normas criadas – através dos Estados; que ele regula direta e primariamente apenas o 
comportamento dos Estados, de entes criados pelos Estados, ou entes cujo comportamento os Estados 
decidem regular; e que há um consenso sobre o que é preciso para que uma norma seja considerada 
válida e sobre o que é necessário para que uma norma seja aplicável a um Estado ou outro ente.” 
NASSER, Salem Hikmat. Direito Global em Pedaços: Fragmentação, Regimes e Pluralismo. Revista 
de Direito Internacional, Brasília, v. 12, n. 2, p. 98-126, 2015. DOI: 
https://doi.org/10.5102/rdi.v12i2.3707. Disponível em: 
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/3707. Acesso: 20 jul. 2022. p. 113.  
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organizações, como a OMC, acolhem as normas da Organização Internacional para 

Normalização (ISO), implica que os Estados, indiretamente, atribuam competência a 

agentes privados para produzir normas que lhes serão impostas889. Nesse sentido, o 

conteúdo normativo da Soft law é instalado em um espaço que tem, de um lado, a 

inexistência de um quadro normativo, visto que não existem estruturas políticas de 

positivação de normas rígidas mas a inexistência de um direito obrigatório. 

 A eficácia dos instrumentos de Soft law pode ser percebida na partilha, 

assim como na adesão do regulado aos pressupostos subjacentes à adesão do ato, 

ou seja, a efetividade da Soft law estaria, sobretudo, no consenso alcançado entre as 

partes, além do fato desse perfil normativo estar mais próximo dos interesses do 

sujeito ao qual se dirige a regulação890. Por outro lado, não se pode afastar o risco de 

que, não havendo um impulso político voltado a conferir unidade às demandas e 

interesses perfilhados no tecido social, o ato normativo pode se converter em um 

simples instrumento técnico891. Essa tecnicidade não estaria voltada aos propósitos 

subjacentes, mas seria conduzida por processos míopes, quando não cegos892.  

 
889 VARELLA, Marcelo Dias. A crescente complexidade do sistema jurídico internacional : alguns 
problemas de coerência sistêmica. Revista de informação legislativa, v. 42, n. 167, p. 135-170, 
jul./set. 2005. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/761. p. 153. 
890 “Dal punto di vista del concreto operare della soft law e dell’adesione spontanea dei regolati alle 
norme da essi posti, è inoltre possibile os servare come la generalità degli strumenti in esame ha un 
legame privilegiato con gli interessi e gli obiettivi dei soggetti cui la regolazione è indirizzata; ciò si 
verifica principalmente secondo due schemi. Il primo – che ha trovato particolare sviluppo negli ambiti 
sopranazionali – consiste nel tentativo di ingenerare una condivisione delle finalità perseguite attraverso 
l’adozione dell’atto, generando nei confronti di esse una comunione di intenti tra regolatore e i diversi 
soggetti regolati. Senza voler anticipare ragionamenti che si svilupperanno nella sede opportuna, si 
ponga mente agli accordi non vincolanti del diritto internazionale: essi sono il precipitato di una 
condivisione di obiettivi, che però non trova la forza di dare luogo a un trattato propriamente detto. O 
ancora, al complesso procedimento, per il tramite del quale la Commissione europea arriva a dettare 
linee guida o codici di comportamento, composto da numerosi atti lato sensu preparatori quali i libri verdi 
e i libri bianchi. Il secondo schema, invece, consiste nell’andare ad incidere sopra una realtà in cui gli 
interessi dei soggetti coinvolti dalla regolazione hanno già una propria autonoma fisionomia. Qui l’atto 
di soft law si pone quale strumento aggiuntivo, attraverso il quale questi soggetti sono posti nelle 
condizioni di raggiungere in modo efficace i propri obiettivi. Tuttavia, esso può avere anche un valore 
più propriamente giuridico, come si dirà a breve.” MOSTACCI, Edmondo. La soft law nelle fonti del 
diritto: uno studio comparato. Itália: Wolters Kluwer Italia Srl, 2008. p. 38-39.  
891 “Infatti, per quanto l’adozione di uno strumento soft abbia un impatto tendenzialmente minore rispetto 
ad un atto di hard law, almeno dal punto di vista dei complessivi oneri che, per i destinatari, nel 
complesso discendono dall’uno e dall’altro, è nondimeno indubitabile che detto impatto vi sia e che 
anche l’adozione di un nuovo atto di soft law determini un ulteriore incremento della complessità della 
regolazione, contribuendo inoltre al ben noto fenomeno dell’inflazione normativa.” MOSTACCI, 
Edmondo. La soft law nelle fonti del diritto: uno studio comparato. Itália: Wolters Kluwer Italia Srl, 
2008. p. 41. 
892 MOSTACCI, Edmondo. La soft law nelle fonti del diritto: uno studio comparato. Itália: Wolters 
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As normativas soft têm modificado as configurações tradicionais do direito, 

de tal forma que os tribunais internacionais têm reconhecido, no âmbito dos seus 

regimentos, a influência que tais normas exercem893. Não obstante, tanto os direitos 

humanos como o direito ambiental – na dimensão internacional – foram sendo 

gradualmente desenvolvidos por meio de conferências internacionais, documentos e 

normativas de Soft law, o que, nesse caso, advém do fato dessas temáticas serem 

reconhecidas como preocupações fundamentais da humanidade, para além dos 

anseios negociados pelos Estados894.  

Não se pode negar que o Soft law ainda se apresenta sem um conceito 

claro e estável, pois o seu significado muitas vezes é vago e sem condições para que 

seja identificado o centro gravitacional em torno do qual convergem os seus 

sentidos895. De forma distinta às normas com caráter jus cogens, as normas Soft law, 

que também são denominadas como droit doux ou soft norm, apresentam-se com 

valoração normativa limitada e, por conseguinte, desprovidas de caráter obrigatório e 

sancionador. Trata-se de um fenômeno que esteve voltado à formação doutrinária e 

normativa no âmbito do Direito Internacional e, mais a mais, tornou-se instrumento 

para o Direito Transnacional, de tal modo que passou a ser considerada como uma 

evolução na forma em que as relações transnacionais são estabelecidas na 

 
Kluwer Italia Srl, 2008. p. 235.  
893 A título exemplificativo, esse comportamento pode ser percebido no Artigo 38, inciso 1, alínea d, do 
regulamento da Corte Internacional de Justiça, o qual expressa que “1. The Court, whose function is to 
decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply: (a) 
international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the 
contesting states; (b) international custom, as evidence of a general practice accepted as law; (c) the 
general principles of law recognized by civilized nations; (d) subject to the provisions of Article 59, judicial 
decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary 
means for the determination of rules of law.” INTERNATIONAL Court of Justice. Statute of the 
international court of justice. Disponível em: https://www.icj-cij.org/en/statute. Acesso em: 04 jan. 
2022. 
894 BOSSELMANN, KLAUS. O principio da Sustentabilidade: transformando direito e governança. 
Tradução Phillip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015. p. 147. 
895 Valério Mazzuoli observa que “apesar de não se ter ainda, na doutrina internacionalista, uma 
conceituação adequada do que seja soft law – que, em português, pode ser traduzida por direito 
plástico, direito flexível ou direito maleável –, pode-se afirmar que na sua moderna acepção ela 
compreende todas aquelas regras cujo valor normativo é menos constringente que o das normas 
jurídicas tradicionais, seja porque os instrumentos que as abrigam não detêm o status de ‘normas 
jurídicas’, seja porque os seus dispositivos, ainda que insertos no quadro de instrumentos vinculantes, 
não criam obrigações de direito positivo aos Estados, ou não criam senão obrigações pouco 
constringentes”. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 9. ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 184. 
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atualidade896.  

Há autores internacionalistas que divergem no que tange ao status das 

normas Soft law enquanto verdadeira norma jurídica, mas não se pode afastar que 

estes dispositivos resultam na imposição de sanções extrajurídicas, para além 

daquelas com conteúdo moral, quando há a observância ou cumprimento dos seus 

postulados897. Ainda que a Soft law seja posta nos instrumentos não-vinculantes, ela 

apresenta condições para determinar uma valoração jurídica a ser implementada de 

forma prática898. Esse entendimento pode ser exemplificado pela atenção conferida à 

análise e posterior negociação do conteúdo de tais instrumentos, como pode ser 

observado quando há aceitação por parte dos Estados do estabelecimento de 

mecanismos de monitoramento e de controle de sua aplicação899. 

 
896 Fabián Castañeda considera que “soft law is indeed an expression of the sources of international 
law following reality. That reality in its turn includes fast changes, the need for prompt reaction vis á vis 
issues of global concern, proliferation and diversification of international subjects, globalization, 
interdependence and the fragmentation of international law where IEL [International Environmental Law] 
has emanated. […].” CASTAÑEDA, Fabián Augusto Cárdenas. A Call for Rethinking the Sources of 
International Law: Soft Law and the Other Side of the Coin. In: Anuário Mexicano de Derecho 
Internacional Universidad Autonoma de Mexico. Mexico, v. 8, p. 355-403, 2013. Disponível em: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v13/v13a8.pdf. Acesso em 12 jan. 2022. p. 375. 
897 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito Internacional Público – Parte Geral. 6. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012. p. 185. 
898 Nota-se que “questo corpus normativo giuridicamente eterogeneo sotto il profilo delle fonti (trattati 
internazionali, regolamenti dell’Unione europea, direttive, atti di soft law), ha coinvolto differenti 
destinatari incidendo anche sul sistema giurisdizionale dell’Unione risolto (almeno questo) con il dialogo 
tra Corti e con il ricorso al rinvio pregiudiziale. Infatti il Patto Europlus (accordo) è stato sottoscritto da 
24 Stati, più di quelli appartenenti all’eurozona, mentre il fiscal compact (trattato internazionale) non è 
stato sottoscritto né dal Regno Unito (peraltro in fase di uscita dall’UE a seguito della Brexit) né dalla 
Repubblica Ceca. Quanto al rapporto tra Corti va puntualizzato che la Corte di giustizia pur non avendo 
competenza per accertare eventuali infrazioni degli Stati membri in materia di bilancio, può comunque 
verificare il recepimento della regola di bilancio nell’ordinamento interno (art. 8 tscg) la qual cosa ha 
comportato nei paesi come l’Italia, ove la regola del pareggio di bilancio è stata recepita in costituzione, 
che la competenza ad accertare la legittimità delle leggi di bilancio statali e regionali in relazione agli 
obblighi internazionali disposti dal trattato sulla stabilità in tema di pareggio di bilancio (fiscal compact), 
sia della Corte costituzionale. Aspetto che avrebbe potuto creare contrasti in tema di accertamento del 
rispetto delle regole sovranazionali e nazionali in tema di diritto di bilancio, contrasti che tuttavia sono 
stati superati ricorrendo al principio di leale collaborazione che ha portato la Corte costituzionale a 
ricorrere allo strumento del rinvio pregiudiziale, offrendo così un ampio contributo alla c.d. teoria dei 
‘contro limiti’.” COLOMBINI, Giovanna. Il pensiero di Santi Romano e la contabilità pubblica: da 
disciplina istituzionale delle pubbliche amministrazioni a principio costituzionale. In: Attualità e 
necessità del pensiero di Santi Romano. Roberto Cavallo Perin, Giovanna Colombini Fabio Merusi, 
Aristide Police, Alberto Romano (org.). Pisa: Editoriale Scientifica, 2018.p. 267-268. 
899 MALJEAN-DUBOIS, Sandrine. A Implantação do Direito Internacional do Meio Ambiente. In: 
Proteção internacional do meio ambiente. Organizadores Marcelo D.Varella e Ana Flavia Barros-
Platiau. Brasília: Unitar, UniCEUB e UnB, 2009. p. 94. Disponível 
em:http://www.santoandre.sp.gov.br/biblioteca/pesquisa/ebooks/372222.PDF. Acesso em: 02 out. 2021 
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CAPÍTULO 8: A SOFT LAW ENQUANTO MANIFESTAÇÃO DO 
DIREITO TRANSNACIONAL VOLTADO À MATRIZ ENERGÉTICA 

SUSTENTÁVEL 
 

Os movimentos relacionados à transição da Matriz energética global 

evidenciam a necessidade de serem adotados regimes políticos e jurídicos que 

tenham capacidades para contemplar questões multifacetadas, bem como conduzir 

os processos relacionados ao desenvolvimento e manutenção de Tecnologias 

voltadas ao setor energético. 

Dessa forma, a Matriz energética sustentável terá maior êxito quando 

elaborada por meio de Tecnologias, materiais e imateriais, construídas e 

operacionalizadas a partir de dispositivos de Direito transnacional com características 

de Soft law. Em sentido material, tais estruturas normativas demonstram capacidades 

para conduzir a formulação de instrumentos jurídico-normativos que sejam orientados 

pelo interesse público, além da manifestação da Sustentabilidade enquanto vetor 

operacional. No âmbito do fator tecnológico imaterial, do Direito podem emanar o 

incentivo e desenvolvimento de reflexões ético-morais com impacto na sociedade 

global, ampliando a tomada de consciência sobre a necessária cooperação entre os 

distintos agentes que compõem o cenário transnacional, os quais se situam para além 

das fronteiras territoriais, culturais, linguísticas e sociais estabelecidas pelos 

Estados900.  

Concernente à construção de uma Matriz energética global sustentável – 

sendo a Sustentabilidade entendida como um vetor de jornada contínua –, a 

operacionalização dos domínios tecnológicos exige das ciências respostas imediatas, 

como é o caso da ciência jurídica. Nesse sentido, recai sobre o Direito a incumbência 

de responder às questões relacionadas à construção de mecanismos aplicáveis à 

 
900 É nesse espaço em que se instalam, por exemplo, reflexões voltadas à eficiência energética, a qual 
se refere a todo e qualquer processo capaz de promover a redução do consumo de energia, de forma 
que se mantenham os mesmos níveis dos serviços prestados. A aplicação dos modelos de eficiência 
energética esta voltada, sobretudo, à redução de consumo de insumos, assim como à redução nos 
custos de operação e manutenção. 
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geração, armazenamento, condução e utilização da energia por meio da criação, ou 

reformulação, de normas que sejam capazes de incentivar, inibir ou proibir o 

desenvolvimento de Tecnologias e condutas dos indivíduos, seja em lato e stricto 

sensu. 

A contribuição da ciência jurídica pode partir de três fatores elementares: o 

primeiro, conforme já elaborado, corresponde ao desenvolvimento de processos 

jurídico-normativos orientados pelo prisma da Sustentabilidade e com a capacidade 

para conduzir as Tecnologias emergentes voltadas à temática; o segundo elemento 

está voltado ao fato de que muitas das regras e processos jurídicos existentes foram 

desenhados para responder a premissas tecnológicas que não existem mais, fazendo-

se necessária a verificação quanto a sua obsolescência, de tal forma que não se 

tornem obstáculos ao desenvolvimento da Matriz energética sustentável; e, com igual 

importância, o terceiro elemento refere-se ao esclarecimento das incertezas que 

envolvem o perfil funcional dos conjuntos normativos, sendo necessário identificar se 

as regras existentes visam comandar, proibir ou autorizar determinadas condutas dos 

agentes transnacionais que irão contribuir ao processo contínuo de melhoramento da 

Matriz energética sustentável.901 

A formulação de tais prerrogativas se faz necessária para a construção de 

sistemas jurídico-normativos às Tecnologias voltadas à Matriz energética sustentável 

o que, de igual forma, requer a superação de concepções jurídicas ultrapassadas, que 

percebiam o direito como instrumento de mando arquitetado sobre o conjunto de 

regras estabelecidas por aqueles que detinham o controle dos processos legislativos 

formais, no âmbito de cada ordem jurídica estatal, para reformular-se enquanto ciência 

 
901 No que tange ao setor energético, Luigi Ferrajoli considera que as proibições, limites e controles 
devem estar relacionados, primeiramente, aos fatores de como produzir e como consumir. Quando 
configuradas as proibições acerca dessas temáticas, as violações passam a ser percebidas como 
crimes de sistema. Nas palavras do autor, esses crimes resultam, dentre outros fatores, “delle emissioni 
di gas serra, prodotte dall’uso intensivo di combustibili fossili e responsabili del riscaldamento climatico 
e quindi dello scioglimento dei ghiacciai, delle desertificazioni e dell’innalzamento del livello dei mari. In 
tutti questi casi, al di là della possibile configurazione come reati di singole e determinate emissioni, si 
richiedono riforme strutturali dei modi di produzione: dalla riduzione della massa sterminata di inutili 
oggetti prodotti, all’effettiva messa al bando delle energie non rinnovabili, senza peraltro l’assurda 
creazione di un mercato delle emissioni quale è stato previsto dagli accordi di Kyoto.” FERRAJOLI, 
Luigi. Per una Costituzione della Terra: L’umanità al bivio. Milano: Feltrinelli. 2022. p. 121-122. 
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voltada às emergentes demandas sociais. 

A transição da Matriz energética global tem sido conduzida em um 

ambiente com carência de instrumentos jurídico-normativos, seja com perfil vinculativo 

ou não vinculativo, voltados às energias renováveis, o que ocorre, dentre outros 

fatores, pela estagnação da ciência jurídica, por interesses daqueles que exploram as 

Fontes de energia tradicionais, assim como pela limitação de incentivos e fatores 

tecnológicos voltados às energias sustentáveis902.  

Esse processo poderia ser revertido por meio da adoção de medidas 

jurídico-normativas com maior alcance e flexibilidade para adaptarem-se aos 

diferentes contextos globais, de forma a conduzir processos voltados à redução das 

emissões de carbono; direcionamento de valores e meios tecnológicos e científicos 

para auxiliar as nações em desenvolvimento a estruturarem as suas Fontes de energia 

de modo sustentável; e, de importância representativa, o desenvolvimento de meios 

para compensar os danos já causados903. 

Assim, a geração, conservação, distribuição e utilização de energia de 

forma sustentável pressupõe que o direito se torne disruptivo e transcenda a sua 

valoração ultrapassada de poder, controle e exploração, tornando possível o 

desenvolvimento de uma racionalidade mais sensível ao ser humano, ao meio 

 
902 QUADRI, S., Lineamenti di diritto internazionale delle fonti di energia rinnovabile, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2008, 41; REDGWELL, C., “International Legal Responses to the Challenges of a 
Lower-Carbon Future: Climate Change, Carbon Capture and Storage, and Biofuels”, In: ZILLMAN, D. 
N. et al., eds., Beyond the Carbon Economy: Energy Law in Transition. Oxford: Oxford University 
Press, p. 85-108, 2008, p. 100. 
903 HOUGHTON, John. Global Warming: The Complete Briefing. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2009. p. 253. A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas defende 
que, em razão dos benefícios que os países considerados mais desenvolvidos receberam até o 
presente momento e que impulsionaram, sobretudo, a sua economia, devem adotar medidas imediatas 
para minimizar as alterações climáticas. O trecho da Convenção que expressa tal teor aduz que “as 
Partes desta Convenção, [...] Reconhecendo também a necessidade de os países desenvolvidos 
adotarem medidas imediatas, de maneira flexível, com base em prioridades bem definidas, como 
primeiro passo visando a estratégias de resposta abrangentes em níveis global, nacional e, caso assim 
concordado, regional que levem em conta todos os gases de efeito estufa, com devida consideração a 
suas contribuições relativas para o aumento do efeito estufa, [...].” ONU. ACORDO DE PARIS. 
Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima. Conferência das Partes. 21a Sessão, Paris, 30 de 
novembro a 11 de dezembro de 2015, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1, 12 de dezembro de 2015. Rascunho 
da decisão -/CP.21. 
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ambiente e ao mundo tecnológico904.   

A ciência jurídica, compreendida como a técnica de humanização da 

técnica905, tem a capacidade de contribuir para que a Tecnologia opere de forma 

sustentável diante da sua permeabilidade enquanto comunhão de experiências com 

o mundo – desde aquelas consideradas microscópicas, como as interferências em 

seres unicelulares necessários para formação do meio ambiente ou pequenas ações 

do dia a dia; e às macroscópicas, quando se percebe o planeta como uma comunidade 

e a vida como o conjunto de experiências transnacionais, políticas, sociais, culturais, 

econômicas, ambientais, entre outras. 

Mudar as formas que até então foram adotadas para a geração, 

conservação, distribuição e utilização da energia é vital à espécie humana, sobretudo 

às gerações futuras, e ao ecossistema global. E, se esse processo não for construído 

sobre bases sólidas, poderá resultar na carência de recursos energéticos, ou seja, em 

uma mudança sem precedentes na vida dos seres humanos, os quais passarão a 

conviver com a corrida planetária pelas fontes energéticas, o que, inevitavelmente, 

anulará qualquer preocupação com meio ambiente e com as futuras gerações.  

Cumpre ao direito a formulação de uma linguagem comum entre as nações, 

a qual seja capaz de desenvolver uma sistemática jurídico-normativa global voltada à 

Matriz energética sustentável. Nota-se que esse processo é longo e repleto de 

barreiras, as quais emergem de fatores como os interesses coorporativos em 

sobreposição aos interesses sociais e ambientais, não cooperação dos Estados 

quanto à difusão de Tecnologias mais sustentáveis, assim como a emergência das 

mudanças climáticas906.  

 
904 SANTOS, Paulo Junior Trindade dos; MARCO, Cristhian Magnus de; MÖLLER, Gabriela Samrsla. 
Tecnologia Disruptiva e Direito Disruptivo: Compreensão do Direito em um Cenário de Novas 
Tecnologias. Revista Direito e Práxis. Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p.3056-3091, 2019. Disponível em: 
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/45696/31176. Acesso em: 21 jan. 
2022. p. 3081. 
905 SUPIOT, Alain. Homo Juridicus: Ensaio sobre a função antropológica do direito. São Paulo: Editora 
WMF Martins Fontes, 2007. p. 143. 
906 Para além desses fatores, Guilhermo Moncayo observa que “el desarrollo de las comunicaciones, 
la creciente interdependencia entre Estados y los avances tecnológicos han propuesto nuevos ámbitos 
materiales de regulación y cooperación internacional. Se extiende así el contenido normativo del orden 
jurídico internacional. Nacen normas reguladoras de la cooperación y el desarrollo internacional en el 
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Em concordância com o que já fora referido, a atual arquitetura jurídica 

internacional tem se mostrado ineficaz para a condução jurídico-normativa da Matriz 

energética sustentável, a qual se configura como uma res communes omnium. Logo, 

para que o direito tenha condições de conduzir a implementação dos mecanismos 

tecnológicos para a transição energética, faz-se necessário o reconhecimento e 

articulação de uma estrutura jurídica multidimensional e multidisciplinar, frente ao seu 

impacto nas dimensões da vida humana e não humana – seja pelos aspectos políticos, 

econômicos, sociais e ecológicos, bem como pelo seu trânsito nas mais variadas 

áreas do conhecimento907. 

Referente à articulação do pluralismo jurídico-normativo, para a construção 

da Matriz energética sustentável, considera-se necessária a formulação de diálogos 

entre os agentes transnacionais. Assim, pode-se mencionar as interlocuções que 

resultam dos sistemas jurídicos regionais, as quais ocorrem por meio de diálogos 

formulados entre os sistemas europeu, americano e africano de direitos humanos, dos 

quais advém decisões e interpretações voltadas aos Direitos Humanos (e que acabam 

por refletir sobre o meio ambiente)908; os diálogos estabelecidos entre as jurisdições 

regionais e as jurisdições estatais; bem como as interlocuções estabelecidas entre as 

jurisdições dos Estados.  

Dentre as inúmeras problemáticas que o emaranhado jurídico voltado à 

Matriz energética sustentável enfrenta, podem ser destacadas três categorias, as 

quais advém do Direito Internacional clássico e referem-se: às técnicas viáveis de 

 
campo económico y social; se contempla la reglamentación del espacio ultraterrestre y de los fondos 
marinos como espacios sustraídos a las soberanías estaduales”. MONCAYO, Guilhermo. Derecho 
Internacional Público. 3. ed. Buenos Aires: Zavalia, 1990. p. 17. 
907 Benoit Frydman alerta ser de suma importância e urgência “que o jurista se emancipe de uma 
concepção muito estreita, formal, e rígida, a fim de voltar seu olhar, seu interesse e seus estudos para 
o campo mais vasto da normatividade, em toda a diversidade de suas formas e de suas técnicas. Já é 
tempo, e, aliás, muito excitante, de completar a teoria do direito por uma teoria das normas, que 
analisará os modos de elaboração e aplicação, as instituições específicas a dinâmica e os conflitos, 
etc. Certamente, o jurista não será o único a ocupar este terreno, onde será necessariamente chamado 
a trabalhar e dialogar, em estreita colaboração ou em concorrência, com o sociólogo, o economista, o 
administrador e o engenheiro, e também o filósofo. Mas ele não tem outra alternativa senão a de se 
engajar na exploração destas ‘terras desconhecidas’, se ele quiser manter sua eminente função de 
especialista em normas.” FRYDMAN, Benoit. O fim do Estado de Direito: governar por standards e 
indicadores. Tradução Maria Beatriz Krug. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016. p. 94.  
908 Nessa perspectiva a proteção do meio ambiente e a mitigação das mudanças climáticas são 
percebidos como um Direito Humano intergeracional. 
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recepção, incorporação, transformação e adaptação das normas jurídicas 

internacionais no ordenamento jurídico interno do Estado, isto é, quais mecanismos 

serão estabelecidos pelos Estados para o acolhimento das normas internacionais; à 

conjugação entre o teor das normas que advém do cenário internacional e àquelas 

formuladas em âmbito interno, pelos Estados; e o posicionamento das normas de 

direito internacional, cabíveis na ordem interna, que podem ser postas em categoria 

de norma constitucional ou de direito ordinário. 

Entende-se que, diante de conflitos operativos e normativos no âmbito da 

Matriz energética sustentável, deverá prevalecer as normas que conferirem primazia 

ao Paradigma da Sustentabilidade ambiental, econômica ou social909. Essas reflexões 

podem ser comparadas com a sistemática adotada pelo princípio pro homine, do qual 

decorre a primazia às normas mais favoráveis aos seres humanos, quando se está 

diante de um conflito normativo existente entre as normas de direito interno e de direito 

internacional voltadas à temática. 

Para além do que já fora mencionado, a questão da Soberania estatal 

também se configura como um tema nevrálgico para a construção da Matriz 

energética sustentável, pois os Estados têm a Soberania sobre os seus recursos 

naturais reconhecida internacionalmente, muito embora frequentemente deparem-se 

com investidas de operadores transnacionais que incidem sobre os seus recursos 

naturais.  

Nesse quadro, os Estados gozam da possibilidade de escolha da Matriz 

energética que considerem mais adequada para atender às suas necessidades, 

sobretudo àquela que confira maior Segurança energética ao seu território. A partir de 

tal compreensão, pode-se afirmar que as questões voltadas à utilização das energias 

renováveis, como meio para minimizar os impactos às dimensões da 

Sustentabilidade, não constituem preocupações mais prioritárias por parte dos 

 
909 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 
2. ed. Porto Alegre: SAFE, 2003. p. 542. Leonardo Boff entende a Sustentabilidade como prerrogativa 
para “manter a vitalidade e a integridade da Mãe Terra, a preservação dos seus ecossistemas com 
todos os elementos físicos, químicos e ecológicos que possibilitam a existência e a reprodução da vida, 
o atendimento das necessidades da presente e das futuras gerações, e a continuidade, a expansão e 
a realização das potencialidades da civilização humana em suas várias expressões.” BOFF, Leonardo. 
Sustentabilidade: o que é – o que não é. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 14. 
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Estados910.  

Por outro lado, as normativas voltadas aos recursos naturais dos Estados 

somam-se à opinio iuris e ao seu caráter eminentemente consuetudinário, enquanto 

resposta às manifestações e opiniões da sociedade911. Esse elemento, que foi 

essencial para a estruturação do direito internacional, projeta-se com igual importância 

ao desenvolvimento da Matriz energética sustentável.  

Ocorre que, por meio da opinio iuris, passa a ser reconhecida a obrigação 

consuetudinária dos agentes transnacionais em não causarem danos a outros 

agentes, à sociedade e ao meio ambiente912. Ou seja, a atual Matriz energética global 

e os danos ambientais e sociais por ela causados, quando analisados pelas lentes da 

opinio iuris, evidenciam a necessária transição para uma Matriz energética 

sustentável.  

 
910 A mídia (especialmente as novas mídias) desempenham um importante papel para reduzir as 
problemáticas ambientais, fazendo com que “[...] tanto a sociedade internacional, como os políticos e 
demais atores internacionais, vejam-se compelidos a pelo menos dar explicações sobre suas ações ou 
omissões. Afinal, nada do que é feito ou deixado de fazer passa despercebido a partir do momento em 
que a mídia se envolveu nessa causa que, além de relevante, confere-lhe também um retorno em 
termos de consumo das informações por ela produzidas.” OLIVEIRA, Rafael Santos de. A mídia como 
ator emergente das relações internacionais: o seu protagonismo no uso do soft power frente aos 
desafios das mudanças climáticas. Florianópolis: UFSC, 2010. 420 p. Tese (Doutorado) – Curso de 
Pós-graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010. p. 313.  
911 DICCIONARIO Panhispánico del Español Jurídico. Opinio iuris. Disponível em: 
https://dpej.rae.es/lema/opinio-iuris. Acesso em: 02 fev. 2022. 
912 Nota-se que “[...] la funzione della volontà nella consuetudine è diversa che nell'accordo, poiché nel 
primo caso la sua manifestazione ha un valore per sé stante, nel secondo la sua efficacia è subordinata 
al comportamento degli altri consociati. [...] Nell'ordinamento internazionale, salvo un patto diverso, in 
base al principio paritario, nessuna norma, all'infuori di quelle di carattere istituzionale che riguardano 
la struttura stessa della comunità internazionale, può obbligare gli stati che non hanno preso parte alla 
sua formazione o non l'hanno accettata. Questo principio non può dar luogo a dubbî in ordine alle norme 
aventi come fonte i trattati. La difficoltà sorge, invece, per le norme consuetudinarie, tanto più che queste 
nella maggior parte, per il loro carattere generale, regolano rapporti fondamentali di convivenza fra gli 
stati. Come può conciliarsi, infatti, con le suesposte premesse il principio dell'universalità della 
consuetudine, secondo il quale non occorre per la sua efficacia il consenso unanime dei consociati, ma 
basta quello della maggioranza? Se si ammette che ogni consuetudine generale sia obbligatoria anche 
per gli stati di nuova formazione, indipendentemente dal loro consenso, evidentemente si andrebbe 
contro quei principî di eguaglianza e indipendenza che sono alla base della convivenza internazionale 
tra gli stati. Ma il conflitto è solo apparente, poiché per tutte le norme fondate sul consenso comune 
degli stati, l'accettazione del nuovo stato si presume per il fatto stesso del suo accesso alla comunità 
internazionale e del riconoscimento della sua personalità internazionale, nel quale di regola è implicita 
l'attribuzione di quei diritti e doveri che sono i cardini dell'ordine internazionale. [...].” BATTAGLIA, Felice; 
OTTOLENGHI, Giuseppe; MONACO, Riccardo; BALLADORE PALLIERI, Giorgio; ZANOBINI, Guido; 
VANNINI, Ottorino. Enciclopedia Italiana (1936). In: TRECCANI. Stato. Roma: Istituto Della 
Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani. Disponível em: 
https://www.treccani.it/enciclopedia/stato_%28Enciclopedia-Italiana%29/. Acesso em: 20 jul. 2022. 



293 
 

 

Nessa perspectiva, o compromisso consuetudinário de não causar dano a 

outros pode preencher algumas das lacunas deixadas pelas normas positivadas. 

Assim sendo, os danos ambientais e sociais que resultarem das atividades de geração 

e conservação de energia e que não estiverem previstos em normas positivadas, 

também poderão resultar em responsabilização dos agentes transnacionais infratores. 

Em outras palavras, esse prisma só logrará efetividade se dispuser de mecanismos 

para a responsabilização transnacional, seja de Estados, organizações e grupos, 

diante da sua condescendência às práticas voltadas à geração de energia com 

impacto às dimensões da Sustentabilidade. Esta seria mais uma das manifestações 

da ciência jurídica no sentido de consolidar-se como um instrumento jurídico 

transnacional efetivo à operacionalização e aplicação de medidas que previnam e 

gerenciem os riscos ambientais e sociais.  

A Matriz energética sustentável desenvolver-se-á a partir do transpasse dos 

sistemas jurídico-estatais voltados à proteção do meio ambiente e aos direitos 

humanos, tornando possível a criação de sistemas jurídico-transnacionais capazes de 

orientar a construção de novos mecanismos à Sustentabilidade energética913, bem 

como reestruturar aqueles já existentes. Assim, evidencia-se que as formulações do 

Direito Trannsnacional, por meio da Soft law, podem mostrar-se mais ad hoc914 do que 

 
913 “O conceito de Sustentabilidade energética abrange não apenas a necessidade imperiosa de 
garantir uma oferta adequada de energia para atender as demandas presentes e futuras. No 
atendimento desta necessidade, devemos considerar múltiplos aspectos, tais como: a) que seja 
compatível com a preservação da integridade fundamental dos sistemas naturais essenciais, inclusive 
evitando mudanças climáticas catastróficas; b) que estenda os serviços básicos de energia aos mais 
de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo que atualmente não têm acesso às modernas formas de 
energia; e c) que reduza os riscos à segurança e potenciais conflitos geopolíticos que de outra forma 
possam surgir devido a uma competição crescente por recursos energéticos irregularmente 
distribuídos.” UNESCO. 2012 - Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos. Disponível 
em: http://www.peaunesco-
sp.com.br/ano_inter/ano_energia/ano_internacional_da_energia_sustentavel_para_todos_rio_mais_2
0.pdf. Acesso em: 04 jan. 2022. p. 2. 
914 Márcio Staffen e Luis Guerra advertem que “the study of the need for a form of Transnational Law is 
a true presupposition for the establishment and theorization of legal sources for Transnational Law. 
Before exhaustively enumerating the normative sources of Transnational Law, it must be understood 
that it cannot be just substance/matter, after all, if so, it will be case-by-ca- se and truly ad-hoc, as well 
as not complying with the prescription according to which, matter is subjugated to the demands of form, 
drawing the object’s identity.” STAFFEN, Márcio Ricardo; GUERRA, Luis Alberto Petit. The form of 
Transnational Law. Revista Seqüência, v. 42, n. 87, p. 1-18. ago. 2021. Disponível em:  
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/82466/46996. Acesso em 05 nov. 2021. p. 
15. Menciona-se, a título exemplificativo, as Conferências das Partes, no âmbito da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC). As conferências preveem, como ocorreu 
em sua primeira realização, entre os dias 28 de março e 07 de abril de 1995, a criação de grupos ad 
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piramidal.  

O desenvolvimento da Matriz energética sustentável perpassa pela 

superação da sistemática tradicional do Direito Internacional, que fora caracterizado 

pelo desmonte de estruturas estatais que coexistiam para a consolidação de 

categorias de cooperação estatal e da emergência de atores transnacionais. Nesse 

sentido, as sistemáticas jurídicas dos Estados tornaram-se interligadas no contexto 

do mundo transnacional, razão pela qual se pode falar em uma pluralidade de ordens 

jurídicas caracterizadas pela especificidade dos seus componentes edificantes, tais 

como os elementos ou operações, que representam os atos jurídicos; as estruturas, 

que se referem às normas jurídicas; os processos, compreendidos como os 

procedimentos jurídicos; assim como a reflexão da identidade, que é reconhecida 

como a dogmática jurídica915. 

Direcionam-se as reflexões, até aqui elaboradas, no sentido de propor o 

arquétipo do Direito Transnacional, por meio das normativas com caráter de Soft law, 

como mecanismo jurídico-normativo voltado à orientação e regulação de uma Matriz 

energética que seja sustentável, principalmente diante da composição do atual 

cenário jurídico global, no qual são progressivas a dependência energética e o 

desenvolvimento tecnológico, assim como a velocidade e dinamicidade dos 

acontecimentos. Nesse cenário, a flexibilidade da ciência jurídica para adaptar-se às 

mudanças tornou-se imperativa916. 

A Soft law, como expressão do Direito Transnacional, opera enquanto 

instrumento para o desenvolvimento de uma Matriz energética orientada pelo princípio 

jurídico da Sustentabilidade, e é articulada pelo interesse coletivo de Estados, ONGs, 

grandes corporações empresariais, dentre outros agentes. Assim, formulam-se 

mecanismos teóricos e práticos para o enfrentamento dos desafios impostos pela 

sociedade global. 

 
hoc para que se possa estudar e propor protocolos à Convenção, voltados à formulação de metas 
concretas para a redução das emissões de gases que contribuem para o aquecimento global. 
915 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2012. p. 116. 
916 BAUMAN, Zygmunt. 44 Cartas do mundo líquido moderno. Tradução Vera Pereira. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2011. p. 9-10 
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As normativas soft desempenham um importante papel na construção da 

Matriz energética sustentável e transnacionalizada, sobretudo por estarem diante de 

uma temática que se apresenta como res communes omnium e que atinge os mais 

variados segmentos da sociedade global. Nesse sentido, as Soft law tem a 

capacidade para adaptarem-se aos contextos específicos de cada Estado ou região, 

já que os processos para a geração de energia somente serão sustentáveis se 

respeitarem as particularidades dos cenários focalizados. Ou seja, um modelo de 

geração de energia pode ser mais sustentável na Dinamarca, Noruega ou Suécia, que 

na África do Sul, Austrália ou Argentina, seja pelos fatores sociais, ambientais, 

econômicos, dentre outros que sejam específicos de cada região917. 

As normas com caráter de Soft law, por não serem cogentes, demonstram-

se com mais condições, efetividade e celeridade para contribuir à construção de uma 

Matriz energética que seja sustentável, haja vista a necessária adequação das 

estruturas de geração, armazenamento, distribuição e utilização da energia em escala 

global – o que pressupõe a observância dos distintos contextos políticos, econômicos, 

sociais e ambientais do globo. 

Assim, a Soft law aproxima-se, efetivamente, das demandas que resultam 

dos cenários em constante transição918, ou seja, do espaço e do tempo nos quais as 

pessoas estão – ou muito logo estarão – inseridas, pois as distintas dimensões 

espaciais e localizações, assim como aspectos temporais, denotam a necessidade de 

normas transnacionais com capacidades para operar diante das demandas 

 
917 No que tange à Segurança energética, também evidenciam-se cenários distintos que precisam ser 
considerados, como por exemplo o fato de que “France, Japan, and Finland all rely heavily on nuclear 
power and have persisted in that policy despite the significant challenges that nuclear power faces in 
terms of costs and social acceptance.18 The United States, by contrast, has to date emphasized 
relatively heavy use of plentiful and inexpensive domestic coal for power generation, despite the local 
and global environmental shortcomings of coal. In short, each country makes its own choices about how 
to optimize its own energy security position.” ELKIND, Jonathan. Energy Security: Call for a Broader 
Agenda. In: PASCUAL, Carlos; ELKIND, Jonathan (org.). Energy security: economics, politics, 
strategies, and implications. Harrisonburg: The Brookings Institution. 2010. p. 124-125. 
918 “Soft law is indeed an expression of the sources of international law following reality. That reality in 
its turn includes fast changes, the need for prompt reaction vis a vis issues of global concern, 
proliferation and diversification of international subjects, globalization, interdependence and the 
fragmentation of international law”. CASTANEDA, Fabian Augusto Cárdenas. A Call for Rethinking the 
Sources of International Law: Soft Law and the Other Side of the Coin. In: Anuário Mexicano de 
Derecho Internacional Universidad Autonoma de Mexico. v. 13, 2013. p. 375. Disponível em: 
http://biblio. juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/13/cmt/cmt8.pdf. Acesso em 12 out. 
2021. 
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elaboradas pela sociedade global.  

Por meio do fluxo e perenidade da Soft law, há um processo de 

perfilhamento jurídico-normativo marginal – ou até mesmo para além da margem –, 

que alcança espaços e indivíduos que estão situados – por vezes impelidos a estarem 

– adiante dos ambientes assistidos por aqueles que operam a máquina jurídico-

normativa. 

Diante do exposto, a Matriz energética sustentável encontra vias para o seu 

desenvolvimento na sistemática jurídico-normativa da Soft law, da qual resultam 

formulações com mais condições para equalizar – ou o mais próximo disso que se 

possa chegar – as demandas envolvendo os interesses dos agentes transnacionais 

que disputam pela Soberania sobre os recursos naturais; as políticas internacionais 

que visam a Segurança energética; e, sobretudo, a necessária mitigação das 

mudanças climáticas que resultam da geração, armazenamento, distribuição e 

utilização da energia919. 

 

 

 

 
919 Mireille Delmas-Marty observa que “ce qui domine le paysage juridique actuel, c’est le grand 
désordre d’un monde tout à la fois fragmenté à l’excès, comme disloqué par une mondialisation 
anarchique, et trop vite unifié, voire uniformisé, par une intégration hégémonique qui se réalise 
simultanément dans le silence du marché et le fracas des armes. Ordonner le multiple sans le réduire 
à l’identique, admettre le pluralisme sans renoncer à un droit commun, à une commune mesure du juste 
et de l’injuste, peut dès lors sembler un objectif inaccessible, un exercice pratiquement vain”. DELMAS-
MARTY, Mireille. Études juridiques comparatives et internationalisation du droit. Leçon inaugurale 
prononcée le jeudi 20 mars 2003. Collège de France, 2003. Disponível em: 
https://books.openedition.org/cdf/2700#authors. Acesso em 22 jan. 2022. 
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No processo de construção e busca da resposta ao problema formulado, a 

pesquisa cumpriu com os objetivos específicos apresentados em cada um dos 

capítulos desta tese. 

 No primeiro capítulo, intitulado “Sustentabilidade, Direito e Estado na pós-

modernidade”, atingiu-se os objetivos específicos de situar os cenários no qual é 

formulada a Sustentabilidade e demonstrar a sua projeção ao nível de Paradigma do 

direito na pós-modernidade, bem como princípio jurídico formulado nos cenários 

globalizantes e transitivos da Soberania estatal. A Sustentabilidade, por meio dos seus 

desdobramentos éticos e condutivos, fomenta a criação de instrumentos jurídicos em 

favor das gerações presentes e futuras. Nesse sentido, instiga a troca de experiências, 

conceitos e ideias que possibilitam, dentre outros fatores, o aprendizado mútuo 

necessário à formulação de processos jurídico-normativos mais eficazes à sociedade 

atual, bem como às futuras gerações. 

 O segundo capítulo, intitulado “Configurações da Transnacionalidade e do 

Direito transnacional”, cumpriu os seus objetivos específicos de estudar a arquitetura 

do mundo transnacionalizado, no qual a Sustentabilidade perfila o arquétipo de um 

Direito Transnacional formulado por meio de uma malha transpassada por distintas 

aspirações, ideais, significados e concepções de vida, para além de realidades sociais 

com caráter contrastivo. Do mesmo modo, demonstrou-se que o transnacionalismo 

jurídico encontra êxito quando articulado através da instauração de uma intensa 

estrutura democrática, caracterizada pela multiplicidade, substancialmente, de 

identidades culturais. 

 Ao tratar da “Civilização tecnológica e a dependência energética” no 

terceiro capítulo, atingiram-se os objetivos específicos no sentido de demonstrar 

elementos tecnológicos que, em sua grande maioria, tornaram-se indispensáveis à 

continuidade da vida humana (ao menos nas formulações conhecidas na atualidade). 

Evidenciou-se, em tal capítulo, que a Tecnologia – a qual necessita da energia para a 

sua laboração – caso seja desenvolvida de forma responsável, poderá dar início a um 

novo renascimento cultural, por meio do qual será possível que os indivíduos se 
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sintam integrados à comunidade global e adquiram capacidades para elevar a 

humanidade a uma nova consciência coletiva e moral com base em um sentimento 

comum de destino. Por outro lado, se a Tecnologia for mal utilizada, poderá manifestar 

as suas formas destrutivas e conduzir a humanidade, bem como os demais elementos 

que compõem o ecossistema global, à extinção. 

 O quarto capítulo, intitulado “Mecanismos para a geração de energia e as 

matrizes energéticas brasileira e italiana”, cumpriu os seus objetivos no sentido de 

especificar quais são as fontes energéticas mais utilizadas na contemporaneidade e 

os seus danos ao ecossistema global. Nesse quadro, foram apontados elementos que 

compõem a Matriz energética brasileira e italiana. A primeira, com significativo impacto 

ao meio ambiente e às comunidades tradicionais, especialmente em decorrência dos 

sistemas hidroelétricos; e a segunda, fortemente dependente do mercado 

internacional de energia, ao passo em que se mostra fragilizada pela guerra firmada 

entre a Rússia e a Ucrânia.   

 O quinto capítulo, intitulado “Crítica à Matriz energética contemporânea”, 

cumpriu os seus objetivos específicos de estudar as problemáticas que resultam da 

atual Matriz energética global, a qual tem se revelado ineficiente e com elevado dano 

às dimensões econômica, social e ambiental da Sustentabilidade. Demonstrou-se 

que, para minimizar tais efeitos, será necessária a reestruturação dos mecanismos 

voltados à produção, conservação, distribuição e utilização da energia, com o fito de 

eliminar o uso das energias com origem fóssil e desenvolver sistemas capazes de 

gerir – de forma sustentável – a Segurança energética global.  

 O sexto capítulo, sob o título “A emergência de uma Matriz energética 

sustentável”, cumpriu os seus objetivos específicos de apresentar os panoramas 

voltados à construção da nova Matriz energética global, sobre os quais recaem a 

manifestação do fenômeno tecnológico, seja ele material ou imaterial, no sentido de 

desenvolver ciclos energéticos que sejam mais sustentáveis. Do mesmo modo, o 

capítulo seis evidenciou que o aparato jurídico-normativo que fora elaborado à 

Sustentabilidade tem perfeitas condições de contribuir à construção da nova Matriz 

energética global, pois pode ser congregado aos dispositivos normativos desenhados 

especificamente à temática energética. 
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 O sétimo capítulo, intitulado “Espaços jurídicos dialogais e a emergência 

da Soft law”, alcançou os seus objetivos específicos de demonstrar que as 

problemáticas dos sistemas regulatórios clássicos também residem em suas 

metodologias, as quais, voltadas à ânsia de regulações focais, não conseguem 

oferecer as necessárias respostas ao dinamismo das proposições que lhe são 

apresentadas. Neste capítulo, também foram apontados os elementos constituintes 

do fenômeno da Soft law, a qual foi formulada com o objetivo de superar as 

fragilidades do sistema regulatório clássico, que é constituído por comandos 

autoritários respaldados em compreensões fixadas no poder soberano. Assim, 

demonstrou-se que a Soft law, compreendida como uma das manifestações do Direito 

Transnacional, configura-se como um instrumento mais efetivo para lidar com a 

Globalização das relações humanas, assim como para atender às necessidades da 

presente e futuras gerações. 

 E, por sua vez, o oitavo e último capítulo, intitulado “A Soft law enquanto 

manifestação do Direito Transnacional voltado à Matriz energética sustentável”, 

cumpriu os seus objetivos específicos de demonstrar que a Soft law, enquanto um 

fenômeno que transpassa as dimensões da produção das normas jurídicas, 

demonstra mais condições para responder às emergentes necessidades regulatórias 

do mundo contemporâneo e construir propósitos compartilhados, bem como atuar na 

elaboração dos pressupostos jurídico-normativos voltados ao setor energético. Dessa 

forma, a Soft law, além de contribuir com o aperfeiçoamento dos métodos de 

regulação e fomentar a qualidade democrática dos sistemas jurídicos, mostra-se como 

um mecanismo mais efetivo, que as estruturas jurídico-normativas tradicionais, à 

construção de uma Matriz energética que seja sustentável. 

 Diante dos objetivos específicos atingidos, conclui-se que a 

Sustentabilidade, especialmente por meio das suas dimensões social, econômica e 

ambiental, opera enquanto estímulo para a construção de um panorama social capaz 

de estabelecer diálogos entre as diferentes sociedades, para além de promover 

condições de esclarecimento e a instauração de instrumentos que fomentem a 

sensibilidade e a consciência jurídica enquanto vetores de respeito, solidariedade e 

integração. Nesse prisma, a sensibilidade jurídica não se confunde com a consciência 
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jurídica. A primeira expressão antecede a segunda e indica quais experiências 

denotam a capacidade de integração e metamorfose, para, depois, por meio da 

consciência jurídica, se indicar os limites, as avaliações, as possibilidades de se 

formular normas jurídicas capazes de promover processos voltados aos seres 

humanos e ao ecossistema global.  

Os operadores do Direito, sejam eles atuantes no cenário nacional, 

internacional ou transnacional, precisam compreender o empenho da 

Sustentabilidade – enquanto princípio jurídico e Paradigma do Direito na Pós-

modernidade – aos movimentos de proximidade, cuidado e alteridade, cujos efeitos 

repercutem na dimensão do Direito, especialmente sob o seu ângulo normativo. 

Assim, Sustentabilidade configura-se enquanto fenômeno com condições de formular 

metodologias modificativas dos processos de exploração de recursos, direcionamento 

de investimentos, desenvolvimento tecnológico e condutas institucionais que não 

coadunam com as necessidades do presente, além de não atender àquelas que são 

imaginadas como as necessidades das gerações futuras. 

Pensar a nova Matriz energética, por meio da Sustentabilidade, 

possibilitará a criação de novos espaços de governança voltados ao meio ambiente, 

bem como fomentará e orientará ações transnacionais com repercussão global, por 

meio de pautas axiológicas de amplo consenso. Assim, faz-se necessário fomentar 

reflexões voltadas ao desenvolvimento de fatores tecnológicos orientados pela 

Sustentabilidade ambiental, econômica e social, que possam ser empregados à 

construção da Matriz energética sustentável. 

Em âmbito jurídico, a Sustentabilidade poderá fomentar a criação de 

mecanismos conciliadores diante da pluralidade de seres, lugares, momentos e 

linguagens, as quais constituem a vitalidade e dinâmica da Terra e denotam condições 

de pertença e participação, sendo expressas através de um Direito – continental ou 

global – que assegure condições – históricas ou normativas – para a compreensão 

acerca da importância do desvelo da alteridade no vínculo comunicacional entre 

humanos e não humanos. A Sustentabilidade pressupõe o entendimento de que o 

locus jurídico não reside tão somente na dimensão legal, jurisprudencial ou 

doutrinária, mas também em atitudes que oportunizem a compreensão de diferentes 
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matizes, além daqueles (im)postos pelos textos normativos. 

Face a essas reflexões, um Direito que acompanhe a metamorfose do 

mundo – ou o mais próximo disso que se possa chegar –, pressupõe uma estrutura 

jurídica capaz de compreender – em sentido lato – os efeitos da atual Matriz 

energética sobre às dimensões da Sustentabilidade, especialmente no que se refere 

aos danos ambientais e à insegurança energética. Instala-se nesse contexto a ideia 

de uma viragem cosmopolita na vida contemporânea, inaugurada pela ideia de uma 

metamorfose cosmopolítica.  

Assim, a Soft law, enquanto instrumento do Direito Transnacional e 

caracterizada pela porosidade, flexibilidade e flutuação jurídico-normativa, sem 

divisões rígidas com a hard law, tão pouco restrições ao formalismo positivista, 

mostra-se adequada à construção da Matriz energética sustentável, a qual requer uma 

estrutura jurídica fluída e com capacidades para se expandir conforme as novas 

demandas são apresentadas. Por meio da Soft law, a Matriz energética sustentável 

pode ser desenvolvida através de mecanismos jurídicos com características 

reguladora, orientadora, interpretativa e mais ad hoc do que piramidal.  

Conclui-se, ao confirmar a hipótese indicada na introdução do presente 

estudo, que o aparato regulatório voltado à fixação de dispositivos jurídicos à 

condução dos processos de geração, armazenamento, distribuição e utilização de 

energia pode ser construído por meio das sistemáticas do Direito Transnacional, 

especialmente pela via da Soft law, a qual apresenta capacidades para ajustar-se aos 

distintos espaços sobre os quais os dispositivos normativos serão aplicados. Além 

disso, a Soft law, por meio das suas características estruturais e operativas, constitui-

se como uma das manifestações do diritto vivente. 
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