
 

 

 1

Desenvolvimento Sustentável? 

 

Thiago Bruno Lapenda 

 

 

Em que pese o relevante conteúdo do princípio do desenvolvimento sustentável, pelo qual 

é sustentável o desenvolvimento que atende às necessidades das gerações hodiernas sem 

comprometer o desfrute do meio ambiente pelas gerações futuras, assim como visa conciliar as 

necessidades de desenvolvimento com a proteção ao meio ambiente, é recorrente assistirmos 

catástrofes ambientais a priori sem solução. Recente exemplo foi o dano ambiental causada pela 

exploração de petróleo em alto-mar, pela petrolífera britânica British Petroleum (BP), que originou 

o maior vazamento de petróleo da história da humanidade, algo em torno de 4,9 milhões de barris. 

Segundo a BP o vazamento foi suspenso desde 15 de julho deste ano e ocasionou um prejuízo de 

6,1 bilhões de dólares. O desenvolvimento sustentável é vetor do direito internacional do ambiente 

e do direito ambiental doméstico, está ponteado nos princípios n. 1, 2, 5, 8 e 13 da Declaração de 

Estocolmo e se faz presente expressamente nos princípios da Declaração do Rio de Janeiro de 

1992, a ECO/92. Tal princípio é encarado de diferentes óticas. De um lado, pelos países 

desenvolvidos e sua emergente preocupação com o meio ambiente. Por outro lado, pelos países 

em desenvolvimento, que têm maiores anseios pela industrialização. Representa, assim, uma 

maneira de “responsabilidades comuns, mas diferenciadas” dos Estados em virtude dos seus 

níveis de desenvolvimento. É possível fracionar o alcance do desenvolvimento sustentável em 

dois âmbitos de abrangência. O primeiro diz respeito à necessidade de conciliar as exigências do 

desenvolvimento com a proteção do ambiente, conforme estampado pelo Princípio n. 4, da 

Eco/92. Neste contexto, a proteção do ambiente deve constituir uma parte integrante do processo 
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de desenvolvimento. A jurisprudência do Tribunal Internacional de Justiça entende ser 

fundamental que o processo de desenvolvimento tenha por base a proteção ao meio ambiente. 

(Projeto Gabcikovo-Nagymaros)1. O segundo elemento de alcance do desenvolvimento 

sustentável, chamado de “equidade intergeracional”, diz que a satisfação das necessidades 

imediatas das gerações presentes não poderá comprometer o acesso aos recursos naturais pelas 

gerações futuras, de acordo com o Princípio n. 3, da Eco/92. Neste sentido, os Estados devem ter 

a consciência de que os recursos naturais são esgotáveis e não renováveis. Desta forma, devem 

observar as atividades desenvolvidas nas suas jurisdições para que danos que possam afetar as 

gerações presentes e futuras sejam evitados. Para a Professora Weiss2, o reconhecimento 

expresso da “equidade intergeracional” nos instrumentos legais sobre a responsabilidade perante 

as gerações futuras serve como importante ponto de partida na definição e implementação de 

princípios legais internacionais para a realização da justiça entre gerações. Um julgado exarado 

pelo Supremo Tribunal das Filipinas, no caso Minors Oposa v. Secretary of the Departament of 

Environmental Natural Resources, de 30 de julho de 1993, exemplifica a aplicação desta parte do 

princípio do desenvolvimento sustentável. No final da década de oitenta este princípio passou a 

fazer parte do cotidiano ambiental, na forma das ações e medidas adotadas na área da proteção 

do ambiente. Foi definido no relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de 1987, como sendo: “desenvolvimento corresponde às necessidades do 

presente sem o comprometimento das gerações futuras satisfazerem as suas necessidades 

próprias”. Este relatório assinalou os principais objetivos do desenvolvimento sustentável, quais 

sejam: (i) Revitalizar o crescimento, alterando a sua qualidade; (ii) Satisfazer as necessidades 

                                                 
1 Is a large barrage project on river Danube. It was initiated by Budapest Treaty on September 16, 1977 between Czechoslovakia and 
Hungary. Its purpose is to prevent catastrophic floods, to improve sailing quality and produce clean electricity. Only a part of the project 
has been finished in Slovakia - under the name Gabčíkovo Dam/Waterworks, because Hungary abandoned constructions unilaterally. It 
caused a long-term international dispute between Slovakia and Hungary, which is still not closed. 
2 Edith Brown Weiss, International Environmental Law and Policy, second edition, Aspen. 
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essenciais de emprego, alimentação, energia, água e saneamento; (iii) Assegurar um nível 

sustentável de população; (iv) Conservar e melhorar a base de recursos; (v) Redirecionar a 

tecnologia e gerir os riscos; (vi) Unir o meio ambiente e a economia na tomada de decisões. As 

políticas de desenvolvimento deverão ter como objetivo a erradicação da miséria, o melhoramento 

das condições econômicas, sociais e culturais, a conservação da diversidade biológica e a 

manutenção dos processos ecológicos e sistemas essenciais de suporte à vida. Para tanto, 

deverão ser adotadas estratégias de longo prazo que incluam estudos do impacto ambiental e 

social, análises de risco e de custo/vantagem. É possível identificar na iniciativa de exploração de 

fontes de energia (petróleo) alguns dos objetivos do Princípio do Desenvolvimento Sustentável 

destacados no Relatório de 1987, mais precisamente com os que falam em: (i) Unir o meio 

ambiente e a economia na tomada de decisões; (ii) Revitalizar o crescimento, alterando a sua 

qualidade; (iii) Satisfazer as necessidades essenciais de emprego, alimentação, energia, água e 

saneamento. A já referida Professora americana, Edith Brown Weiss, define bem esta questão 

quando assim dispõe sobre o tema: “devem ser estabelecidas duas espécies necessárias de 

relações em uma teoria da “equidade intergeracional” no contexto do nosso ambiente natural: a 

primeira é a nossa relação com outras gerações de nossa própria espécie e nossa relação com o 

sistema natural do qual fazemos parte. Reconhece que a espécie humana está vinculada 

integralmente às outras partes do sistema natural; afetamos e somos afetados pelo que acontece 

no sistema. Saliente que somos as únicas entre todas as criaturas vivas que têm a capacidade de 

planejar significativamente nossa relação com o ambiente. Podemos usar tal capacidade sobre 

uma base sustentável ou podemos degradar a qualidade ambiental e esgotar a base dos recursos 

naturais. Como a mais sensível das criaturas vivas, temos a responsabilidade especial de cuidar 

do planeta. A segunda relação fundamental é aquela entre gerações diferentes de espécies 

humanas. Todas as gerações são vinculadas inerentemente em face das outras gerações, 
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passadas e futuras, no uso do patrimônio comum da terra”. É inconteste que os estudos de 

impacto ambiental não foram capazes de evitar o grande dano ao meio ambiente causado pelo 

vazamento de petróleo no Golfo do México, até então irreparável. 

 


