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Resumo: O estudo do artigo consiste em investigar a governança transnacional da 

sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, em escala global. O objetivo geral do 

artigo consiste em pesquisar as novas formas de governança da sustentabilidade ecológica 

e/ou ambiental e do desenvolvimento sustentável, em âmbito transnacional, o atual paradigma 

da sustentabilidade como princípio jurídico e direito fundamental de valor constitucional 

supremo. Os objetivos específicos pretendem analisar o desenvolvimento sustentável e à 

sustentabilidade, como direito fundamental e valor constitucional supremo; considerar a 

sustentabilidade como princípio jurídico e novo modelo dos sistemas jurídicos modernos; 

avaliar o novo padrão de governança transnacional da sustentabilidade ambiental. O método 

de procedimento utilizado no artigo consiste na apreciação e interpretação da matéria e o 

método de pesquisa usado incide na elaboração, por meio de análise bibliográfica, utilizando-

se das referências citadas.  
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Abstract: The study of the article is to investigate the transnational governance of 

sustainability and sustainable development on a global scale. The overall objective is to 

search for new forms of governance of ecological sustainability and / or environmental and 

sustainable development in transnational context, and the current paradigm of sustainability 

as a fundamental, constitutional value of supreme and legal principle. Specific objectives aim 

to analyze sustainable development and sustainability as a fundamental right and a supreme 

constitutional value; consider sustainability as a legal principle and a new model of modern 

legal systems; evaluate new modes of transnational governance and environmental 

sustainability. The method of procedure used in this paper consists in the examination and 

interpretation of matter and the research method used focuses on the design, through 

literature analysis, using the references cited. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O artigo trata a governança transnacional da sustentabilidade e do desenvolvimento 

sustentável, no âmbito local, regional e global. Nessa perspectiva, o artigo propõe questionar 

o direito fundamental do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade, as novas formas 

de governança transnacional da sustentabilidade ambiental, no domínio global e, a 

sustentabilidade como princípio jurídico e como novo paradigma dos sistemas jurídicos 

modernos.  

Inicialmente, na primeira etapa, considerar a concretização do direito ao 

desenvolvimento sustentável e à sustentabilidade como direito fundamental e valor 

constitucional supremo. Posteriormente, na segunda etapa, avaliar a consolidação da 

sustentabilidade como princípio jurídico e como novo paradigma dos sistemas jurídicos 

modernos. A sustentabilidade representa o conceito fundamental de direito baseado na justiça 

ecológica, nos direitos humanos e nas instituições. 

            Finalmente, na terceira etapa, analisar os modos de governança transnacional da 

sustentabilidade ambiental, por meio da participação e atuação conjunta da sociedade e/ou 

cidadãos, Estados, Instituições e Organizações, para obter uma sociedade mais justa e 

sustentável. Por fim, atinente à metodologia utilizada e a elaboração da forma de artigo 

científico foram realizadas com base no método indutivo, e as técnicas utilizadas são a do 

referente, das categorias e dos conceitos operacionais.
3
 

 

 

2 O DIREITO FUNDAMENTAL AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E À 

SUSTENTABILIDADE  

 

O princípio do desenvolvimento sustentável consiste em equilibrar o desenvolvimento 

econômico com a exploração ambiental, mediante o mínimo de deterioração do meio 

ambiente, bem como garantir, para as presentes e futuras gerações, a existência de um meio 

ambiente capaz de atender a todas as necessidades sociais da população. Igualmente, o 

desenvolvimento sustentável deve ser duradouro e homeostático, conforme se encontra 

expresso na Constituição; e a sustentabilidade assinala, como um princípio constitucional, 
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 Sobre a metodologia utilizada consultar: (PASOLD, 2011). 



 

uma relação sistêmica e de equilíbrio ecológico em sentido amplo, promovendo a 

universalização da dignidade dos seres vivos.  

A natureza multidimensional do desenvolvimento sustentável constitui um conjunto de 

inter-relações sociais, econômicas e ambientais. As principais dimensões do desenvolvimento 

sustentável e da sustentabilidade consistem na ambiental, na social e na econômica, o que 

significa dizer que são um conjunto de inter-relações visando à sustentabilidade ambiental, à 

eficiência econômica e à equidade social. 

 

La naturaleza compleja y multidimensional del desarrollo sostenible, lo que implica 

[…] diversas escalas en el ámbito temporal, espacial y social. […] la naturaleza 

multidimensional del desarrollo sostenible da lugar a un conjunto de interacciones 

transversales, las escalas de integración y actuación de la agenda del desarrollo 

sostenible originan una serie de interacciones en el plano vertical: internacional, 

nacional e local (PLATA, 2013, p. 63).  

 

O desenvolvimento sustentável exige a integração da sustentabilidade no processo de 

desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável busca o equilíbrio do processo econômico 

com a proteção e/ou conservação da natureza, para harmonizar a satisfação das necessidades 

das atuais e futuras gerações. A sustentabilidade busca equilibrar as dimensões política, 

econômica, social, ambiental e cultural, de modo a integralizar no âmbito global.  

O desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade são usados como sinônimos, 

embora tenham significados distintos. Conforme explicam Souza e Souza (2014, p. 183-184), 

as diferenças entre a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável consistem em que a 

primeira se relaciona com o fim, enquanto o segundo com o meio. O objetivo do 

desenvolvimento sustentável como meio é obter o equilíbrio entre o progresso, a 

industrialização e a estabilização ambiental, social e econômica e o objetivo da 

sustentabilidade como fim é o bem estar da sociedade. 

 

O desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade têm significados distintos. 

Enquanto o primeiro foca o crescimento econômico de uma forma alternativa, 

conciliando às necessidades da sociedade e do ambiente, como meio para que seja 

possível obter o equilíbrio entre progresso, a industrialização, o consumo e o meio 

ambiente saudável, a sustentabilidade, por sua vez, é a concretização do processo de 

desenvolvimento sustentável, é o fim (SOUZA; SOUZA, 2014, p. 183-184).  

 

A sustentabilidade é um conceito que reconhece os limites ecológicos na atividade 

econômica, do mesmo modo, o desenvolvimento sustentável é um conceito que visa o 

equilíbrio das dimensões social, econômica, ambiental e cultural. A sustentabilidade emerge 

da capacidade de os seres humanos viverem de forma sustentável nos limites dos sistemas 



 

ecológicos, logo o desenvolvimento sustentável emerge como o principal conceito e aplicação 

de sustentabilidade (AFFOLDER, 2012, p. 2) (Tradução minha).  

Nesse sentido, Leff (2011, p. 60) afirma que “o desenvolvimento sustentável converte-

se num projeto destinado a erradicar a pobreza, satisfazer as necessidades básicas e melhorar a 

qualidade de vida da população”. Igualmente, o processo de desenvolvimento com 

sustentabilidade promove uma nova racionalidade social baseado em bases democráticas. 

 

O desenvolvimento sustentável é um projeto social e político que aponta para o 

ordenamento ecológico e a descentralização territorial da produção, assim como para 

a diversificação dos tipos de desenvolvimento e dos modos de vida das populações 

que habitam o planeta. Neste sentido, oferece novos princípios aos processos de 

democratização da sociedade [...] na apropriação e transformação de seus recursos 

ambientais (LEFF, 2011, p. 57).  

 

Entretanto, o desenvolvimento não deve ser contraditório em relação à sustentabilidade, 

podendo ser sustentável e homeostático. O desenvolvimento sustentável tem a finalidade de 

buscar o equilíbrio e a harmonia entre os fatores econômicos, sociais e ambientais, bem como 

a redefinição dos padrões de uso dos recursos naturais, da distribuição de renda e do 

atendimento das necessidades básicas da população. 

 

A ideia gravita em torno do conceito segundo o qual a sustentabilidade requer no 

mínimo a manutenção no tempo de um stock constante de capital natural, necessário 

às necessidades das futuras gerações para as quais as atuais reclamam o direito ao 

desenvolvimento, ele próprio integrado nos direitos fundamentais da humanidade, já 

que integraram, pelo menos potencialmente, o direito do homem e um ambiente 

aceitável face às exigências elementares da vida (BACHELET, 1995, p. 184).  

 

Desse modo, deve-se produzir ou consumir os rendimentos do capital, retirados do 

estoque de recursos do capital natural, porquanto a sustentabilidade requer a manutenção 

constante desse estoque, de forma contínua e duradoura.  

 

O conceito de sustentabilidade se funda no reconhecimento dos limites e potenciais 

da natureza, assim como a complexidade ambiental, inspirando uma nova 

compreensão do mundo para enfrentar os desafios da humanidade no terceiro 

milênio. O conceito de sustentabilidade promove uma nova aliança natureza-cultura 

fundando uma nova economia, reorientando os potenciais da ciência e da tecnologia, 

e construindo uma nova cultura política baseada em uma ética da sustentabilidade, 

em valores, crenças, sentimentos e saberes, que renovam os sentidos existenciais, os 

modos de vida e as formas de habitar o planeta Terra (GALANO et al, 2002, p. 1-2).  

 

Atualmente, a sustentabilidade baseia-se nas políticas ambientais e nas estratégias de 

participação social. Diante das estratégias de apropriação econômica da natureza e da cultura, 

emerge uma ética ambiental que propõe uma revalorização da vida do ser humano.  



 

 

A sustentabilidade ecológica aparece assim como critério normativo para a 

reconstrução da ordem econômica, como uma condição para a sobrevivência 

humana e para um desenvolvimento durável; problematiza as formas de 

conhecimento, os valores sociais e as próprias bases da produção, abrindo uma nova 

visão do processo civilizatório da humanidade (LEFF, 2006, p. 133-134).  

 

Segundo enfatiza Veiga (2010b, p. 171), “a sustentabilidade ambiental é baseada no 

duplo imperativo ético de solidariedade sincrônica com a geração atual e de solidariedade 

diacrônica com as gerações futuras”. Ela busca estratégias em escalas múltiplas de tempo e 

espaço, em longo prazo, como também o equilíbrio das dimensões sociais, econômicas e 

ecológicas e/ou ambientais. Porém, conduz buscar “outras estratégias, em curto prazo, que 

induzem ao crescimento ambientalmente destrutivo, mas socialmente benéfico, ou ao 

crescimento ambientalmente benéfico, mas socialmente destrutivo” (VEIGA, 2010b, p. 172).  

Até o final dos anos de 1970, o conceito sustentável foi usado para evocar a 

possibilidade de um ecossistema não perder sua resiliência
4
, ou seja, a capacidade que tem um 

sistema de enfrentar as tensões mantendo suas funções e estruturas. Nos anos de 1980, quando 

começou a ser usada para qualificar o desenvolvimento e, mesmo após sua legitimação na 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, em 1992, a 

noção de sustentabilidade foi rejeitada pelo sistema capitalista. Atualmente, com a evolução 

do conceito sustentável, a noção de sustentabilidade ainda não é aceita pelo capitalismo, 

também precisa de um longo prazo para que seja aceita a sustentabilidade como a legitimação 

de um novo valor social (VEIGA, 2010a, p. 11-12).  

A sustentabilidade constitui um novo valor social que surgiu a partir de 1980, e 

consagrou-se no início de 1990. Entretanto, a legitimação da sustentabilidade como um novo 

valor é um processo em desenvolvimento, em longo prazo. De acordo com o entendimento de 

Veiga (2010a, p. 21) é fundamental “admitir que a sustentabilidade prescinde da durabilidade 

das Organizações e, particularmente, das empresas. [...] A sustentabilidade sistêmica da 

sociedade exija, frequentemente, renovadores choques de destruição criativa”. Igualmente, 

“como nos ecossistemas, o que está em risco é sua resiliência, e não a durabilidade específica 

de seus indivíduos ou espécies” (VEIGA, 2010a, p. 21).  

Desse modo, a sustentabilidade fundamenta-se na dimensão global, assim como nas 

perspectivas ambiental e/ou ecológica, social e econômica, apontando um meio ambiente 

sadio e equilibrado para as presentes e futuras gerações. A consolidação da sustentabilidade, 
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 “É a capacidade de um ecossistema de absorver as tensões ambientais sem, perceptivelmente, mudar seu estado 

ecológico para um estado diferente” (VEIGA, 2010a, p. 11).  



 

enquanto princípio jurídico fundamental e novo paradigma do Direito são imperativos para 

que seja garantida a justiça ambiental entre as gerações presentes e futuras.  

 

3 A SUSTENTABILIDADE COMO PRINCÍPIO JURÍDICO E NOVO 

PARADIGMA DO DIREITO 

 

O princípio da sustentabilidade surge como um critério normativo para a reconstrução 

da ordem econômica, como uma condição para a sobrevivência humana e suporte para um 

desenvolvimento duradouro, questionando as próprias bases do desenvolvimento, da 

produção e do consumo (LEFF, 2011, p. 31). Igualmente, “a sustentabilidade aparece como 

uma necessidade de restabelecer o lugar da natureza na teoria econômica e nas práticas do 

desenvolvimento, internalizando condições ecológicas da produção que assegurem a 

sobrevivência e um futuro para a humanidade” (LEFF, 2011, p. 48).  

Também, segundo afirma Leff (2010, p. 31) “a sustentabilidade é uma maneira de 

repensar a produção e o processo econômico, de abrir o fluxo do tempo a partir da 

reconfiguração das identidades, rompendo o cerco do mundo e o fechamento da história 

impostos pela globalização econômica”. Isso significa dizer que a sustentabilidade é uma 

maneira de abrir o curso da história para um futuro que recria as condições de vida das 

gerações vindouras no planeta.  

 

A construção da sustentabilidade implica uma ideia e uma visão de futuro que a 

cegueira da razão positivista é incapaz de ver. Portanto, para isso é necessário abrir o 

curso da história para uma nova racionalidade, para racionalidades alternativas. 

(LEFF, 2010, p. 72-73).  

 

Ainda, a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade
5
 dependem das 

possibilidades de valorização e reapropriação social da natureza. Com efeito, segundo afirma 

Leff (2006, p. 134), “a noção de sustentabilidade emerge do reconhecimento da função que a 

natureza cumpre como suporte, condição e potencial do processo de produção”. Dito de outro 

modo, a racionalidade econômica prevalece nos processos de produção, gerando 

procedimentos de destruição ecológica e degradação ambiental, e, diante disso, insurge o 

conhecimento de sustentabilidade.  
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 “El discurso político y jurídico de la sustentabilidad se va configurando dentro de estrategias de poder por la 

reapropiación de la cultura y de la naturaleza” (LEFF, 2001, p. 11).  



 

O princípio da sustentabilidade surge como uma resposta à fratura da razão 

modernizadora e como uma condição para construir uma nova racionalidade 

produtiva, fundada no potencial ecológico e em novos sentidos de civilização a 

partir da diversidade cultural do gênero humano (LEFF, 2011, p. 31).  

 

A sustentabilidade é uma categoria em fase de consolidação e que requer um agir 

construtivo de vários campos do saber humano. Conforme asseveram Cruz e Bodnar (2012, p. 

122), “a consolidação da sustentabilidade, enquanto princípio jurídico é fundamental [...] para 

que seja garantida a justiça ambiental entre as gerações presentes e futuras”. Também, 

segundo os autores, “necessita-se da consolidação de uma nova cultura de sustentabilidade 

global, baseada num paradigma de aproximação entre os povos e culturas” (CRUZ; 

BODNAR, 2012, p. 119).  

 

A noção de sustentabilidade apresenta-se na medida em que a Sociedade-Estado, no 

atual modelo constitucional, deve buscar manter a paz e o bem-estar social de todos 

e de cada um, fazendo o Direito ser o instrumento garantidor de que a sociedade siga 

avançando no desenvolvimento humano, [...] que as normas têm a função precípua 

de estabelecer as condutas consideradas adequadas para a harmonia das relações 

sociais. Neste contexto insere-se a sustentabilidade, como princípio constitucional 

basilar de todo o ordenamento jurídico (DUARTE, 2012, p. 34).  

 

O princípio da sustentabilidade evidencia como direito fundamental indispensável à 

vida humana, propício à saúde, a combinação de elementos éticos, sociais, ambientais, 

econômicos, jurídicos e políticos.  

 

A sustentabilidade é um valor supremo, que se desdobra no 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, 2011, p. 41).  

 

Desse modo, a sustentabilidade caracteriza-se como princípio fundamental que gera 

novas obrigações e determina a salvaguarda do direito ao futuro das gerações. Também, 

impõe-se como valor constitucional supremo, porque se objetiva aos fundamentos da 

Constituição Federal de 1988, como a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades 

sociais, a proteção da dignidade humana e de todos os seres vivos em geral.  

 

A sustentabilidade é princípio constitucional, imediata e diretamente vinculante, que 

determina, sem prejuízo das disposições internacionais, a eficácia dos direitos 

fundamentais de todas as dimensões, não somente os de terceira dimensão, e que faz 

desproporcional e antijurídica, precisamente em função do seu caráter normativo, 

toda e qualquer omissão causadora de injustos danos intrageracionais e 

intergeracionais (FREITAS, 2012, p. 71).  



 

O princípio da sustentabilidade apresenta interações mútuas com a justiça, os direitos 

humanos, o dever do Estado, o direito da coletividade e a participação da sociedade. Dessa 

maneira, a sustentabilidade é uma norma geral e deve ser aplicada na lei da mesma forma que 

outras normas gerais, como a liberdade, a igualdade e a justiça. O princípio da 

sustentabilidade é o novo paradigma predominante nos sistemas jurídicos contemporâneos 

(GODDEN, 2014, p. 812) (Tradução minha).  

A dimensão ecológica reconhece que os direitos humanos precisam respeitar os limites 

ecológicos e, que o indivíduo não somente atua em um ambiente social; direitos humanos 

ambiental; mas também, em um ambiente natural, onde outras formas de vida intrinsecamente 

valiosas existem; direitos humanos ecológicos (KIM, 2014, p. 311). (Tradução minha). 

A sustentabilidade pode ser considerada como um novo paradigma indutor do direito 

na pós-modernidade, em escala global. Além disso, a sustentabilidade pode ser considerada 

como um princípio basilar da ordem jurídica, o que implica em transformação social e que 

busca um novo modelo para o direito na sociedade moderna (CRUZ; BODNAR, 2012, p. 

263).  

 

Sobre la sostenibilidad, […] la necesidad de su aplicación como el valor objetivo 

básico de todo ordenamiento jurídico. La sostenibilidad debe contribuir con una 

ecologización de otros principios y, adecuadamente impulsado por la fuerza real de 

la sociedad civil, servirá también como camino para una gobernanza con 

sostenibilidad ecológica y social (BOSSELMANN apud CRUZ; BODNAR, 2012, p. 

263).  

 

 

 Segundo afirma Ferrer (2012, p. 319) “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”, ou seja, a sustentabilidade constitui um novo paradigma de 

humanidade capaz de permanecer indefinidamente no tempo, como também reafirma que a 

sustentabilidade: 

 

Es una noción positiva y altamente proactiva que supone la introducción de los 

cambios necesarios para que la sociedad planetaria, constituida por la Humanidad, 

se a capaz de perpetuarse indefinidamente en el tiempo. De hecho, podríamos decir 

que la sostenibilidad no es más que la materialización del instinto de supervivencia 

social, sin prejuzgar, por supuesto, si debe o no haber desarrollo (crecimiento). 

(FERRER, 2014, p. 6).  

 

Nesse sentido, afirmam Souza e Mafra (2014, p. 32) que a sustentabilidade é a 

concretização do processo de desenvolvimento sustentável, do mesmo modo, a 

sustentabilidade “é um macro projeto multidimensional que busca um futuro melhor para 



 

sociedade integrada no meio ambiente equilibrado”. Os paradigmas da sustentabilidade e do 

desenvolvimento sustentável consistem nas soluções que a humanidade tem para garantir e 

proteger as presentes e futuras gerações. Consequentemente, buscar a sustentabilidade implica 

na transformação da dimensão social, econômica e ambiental. Nesse sentido, o paradigma 

atual da humanidade é a sustentabilidade e, entende-se que a sustentabilidade: 

 

Consiste na vontade de articular uma nova sociedade capaz de se perpetuar no tempo 

com condições dignas. A deterioração material do planeta é insustentável, mas a 

pobreza também é insustentável, a exclusão social também é insustentável, assim 

como a injustiça, a opressão, a escravidão e a dominação cultural e econômica. A 

Sustentabilidade compreende não somente na relação entre econômico e ambiental, 

mas do equilíbrio humano frente às demais problemáticas (SOUZA; MAFRA, 2014, 

p. 14).  

 

O princípio da sustentabilidade é o novo paradigma dos sistemas jurídicos modernos. 

A sustentabilidade representa o conceito fundamental de direito baseado na justiça ecológica, 

nos direitos humanos e nas instituições. Deste modo, com a consolidação de novas formas de 

governança transnacional da sustentabilidade ambiental será possível assegurar um futuro 

com justiça e sustentável. As novas formas de governança buscam a consolidação da 

sustentabilidade como o princípio jurídico e novo paradigma do Direito, pois é essencial 

buscar maneiras de governança transnacional que vise à sustentabilidade global.  

 

4 A GOVERNANÇA TRANSNACIONAL DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

A governança significa fortalecer os processos de decisão com a promoção dos 

instrumentos da democracia participativa, do âmbito local ao global, ou seja, consiste em 

assumir as responsabilidades globais pela justiça, equidade e sustentabilidade. A governança 

transnacional, no âmbito global, consiste em um meio participativo de atender aos assuntos 

públicos de caráter coletivo, em conjunto com as Instituições e Organizações que visam 

construir um modelo de governança global para conduzir à sustentabilidade.  

No que se refere à governança transnacional ambiental, Cruz e Bodnar (2010, p. 586) 

afirmam que os danos ao ambiente são transnacionais, ultrapassam as fronteiras, afetam a 

coletividade, alteram o equilíbrio ambiental, atingem as presentes e futuras gerações e toda a 

comunidade de vida, pois são danos que não respeitam os limites territoriais dos Estados. 

Também: 

 



 

Como principal característica da questão vital ambiental
6
 está a sua perspectiva 

global transnacional. Considerando a forma pela qual os ecossistemas se relacionam 

e a vida acontece e se desenvolve em todo o planeta, é manifestamente impossível 

implementar uma tutela efetiva restrita a determinado país ou território delimitado 

(CRUZ; BODNAR, 2010, p. 586). 

 

Conforme alega Bodnar (2014, s. p.) “a governança transnacional é a construção de 

uma teoria jurídica renovada, versátil e que estabeleça vínculos além das fronteiras”. Atinente 

à governança da sustentabilidade é necessária conhecer as inter-relações das principais 

dimensões da sustentabilidade, como a sustentabilidade ambiental, eficiência econômica e 

equidade social, pois além das principais dimensões, a sustentabilidade apresenta vinculações 

com as dimensões temporais, espaciais e sociais. Segundo sustenta Plata (2013, p. 61) é 

necesario reconocer “el contexto geográfico y temporal, la vinculación entre la dimensión 

social y ambiental, el bienestar intergeneracional, el uso sostenible de los recursos naturales, 

las necesidades de los pobres y el mantenimiento del capital natural”. 

No entanto, Bosselmann (2008, p. 175-176) defende que existe diferença de conceito 

dos termos governança do ambiente e governança da sustentabilidade. A governança do 

ambiente baseia-se na preservação e/ou proteção integral ecológica do meio ambiente, no 

âmbito transnacional, já a governança da sustentabilidade baseia-se nas ações dos Estados, 

Organizações e Instituições públicas e privadas, que visam à equidade social, ambiental, 

econômica e política, no domínio local, regional e global. Desse modo, a governança da 

sustentabilidade significa a atuação da sociedade, Estados, Instituições e Organizações, na 

esfera nacional e internacional. A governança ambiental é um termo usado para incluir as 

várias instituições e estruturas de autoridade que se dedicam a proteção do ambiente natural. 

No entanto, quando se avalia o desempenho da governança ambiental global o termo torna-se 

político (BOSSELMANN, 2008, p. 175) (Tradução minha). 

De acordo com o entendimento de Ribeiro e Sant’anna (2012, p. 13), não se deve 

confundir o conceito de governo com governança, porque a governança “no âmbito da 

Organização das Nações Unidas (ONU) representa uma forma de articulação, não de 

comando” estatal. Gonçalves (2014, p. 3) explica que o conceito de governo, de governança e 

de governabilidade é distinto, pois o termo governo “refere-se à dimensão estatal do exercício 

do poder”, com a função de decidir, implementar e comandar decisões, vinculado ao sistema 

político-institucional, já, o termo governança “refere-se ao modus operandi das políticas 

                                                 
6
 “Utiliza-se a expressão questão vital ambiental para sugerir que a base axiológica formadora dos ordenamentos 

jurídicos transnacionais seria a proteção aos bens ambientais, entendidos em dimensão ampla, inclusive 

contemplando o aspecto social” (CRUZ; BODNAR, 2010, p. 586).  



 

governamentais, [...] a padrões de articulação e cooperação entre atores sociais e políticos” 

(SANTOS apud GONÇALVES, 2014, p. 3) e, processos institucionais, não se restringe aos 

aspectos gerenciais do Estado. Logo, o termo governabilidade refere-se às “condições 

sistêmicas e institucionais sob as quais se dá o exercício do poder, como as características do 

sistema político, a forma de governo, as relações entre os poderes e o sistema de 

intermediação de interesses” (SANTOS apud GONÇALVES, 2014, p. 3). 

A governança não é uma ação isolada da sociedade civil, ela busca a atuação e a 

participação dos atores sociais. “O conceito de governança compreende a ação conjunta de 

Estado e sociedade na busca de soluções e resultados para problemas comuns” 

(GONÇALVES, 2014, p. 14) com a participação dos atores não estatais no comando político 

e social. Trata-se de reconhecer no Direito Internacional à participação de atores sociais na 

implementação efetiva de políticas e na formulação de Tratados, Convenções e Resoluções 

que tratam das questões ambientais.  

O relatório da Comissão sobre Governança Global, publicado em 1996, determinou a 

governança como os modos e os processos pelos quais a sociedade, as Organizações, as 

Instituições e os Estados administram as políticas públicas governamentais. O relatório da 

Comissão sobre Governança Global definiu:  

 

A governança como a totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos, as 

instituições, públicas e privadas, administram seus problemas comuns. Essa 

definição aponta claramente que a governança, entendida com o os meios e 

processos pelos quais um a organização ou sociedade se dirigem, é construída 

simultaneamente pelo Estado e pelos atores não governamentais (GONÇALVES, 

2014, p. 1).  

 

Conforme mencionam Cruz e Bodnar (2013, p. 407) a governança transnacional 

ambiental abrange tanto mecanismos governamentais como não estatais. Significa a 

capacidade social dos sistemas e instituições de orientar condutas dos Estados e das empresas, 

nas questões ambientais de longo prazo para a sociedade.  

 

A governança só existe com participação ampliada em todos os processos 

(diagnósticos e estudos preliminares, articulação de interesses, discussão dos 

problemas, análise das alternativas, tomada de decisões, implementação e 

monitoramento/controle). [...] A governança se distingue dos mecanismos clássicos 

do Direito Internacional (dos quais apenas sujeitos de direito, como os Estados 

nacionais ou as organizações internacionais, participam). A efetiva Governança 

Transnacional Ambiental exige, portanto, a presença e o envolvimento ativo de 

Estados e organismos transnacionais ao lado da sociedade civil, representada pelas 

organizações não governamentais (ONGs), empresas transnacionais e a comunidade 

(CRUZ; BODNAR, 2013, p. 418).  

 



 

Assim, é indispensável à consolidação de novas formas de governança, regida por 

princípios ecológicos e sociais e, que assegurem alternativas democráticas mais inclusivas e 

participativas, para garantir uma sociedade sustentável para as futuras gerações.  

Denota-se que os problemas ambientais exigem análises das causas, impactos e 

soluções em escala internacional. Por se tratar da base fundamental à reprodução da vida no 

planeta, à manutenção do modo de vida dos seres vivos e demanda dos recursos naturais, 

tornam-se necessários os modos de governança da ordem ambiental e a regulação das ações 

humanas em escala global (RIBEIRO; SANT’ANNA, 2012, p. 65).  

Deste modo, os problemas ambientais são globais, assim como são ações que escapam 

do controle dos Estados, das Instituições e das Organizações nacionais e internacionais, por 

isso, é imperativo à governança transnacional do ambiente. Portanto, a participação e atuação 

conjunta dos cidadãos, dos Estados, das Instituições e das Organizações, destinam-se a obter 

uma governança global da sustentabilidade, assim como uma sociedade justa e sustentável. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O artigo demonstra que é direito fundamental e de valor constitucional supremo, a 

concretização do direito ao desenvolvimento sustentável e à sustentabilidade, garantindo a 

proteção e a conservação das presentes e futuras gerações e do meio ambiente.  

Diante dessa perspectiva, o artigo evidencia que a consolidação da sustentabilidade é 

princípio jurídico e novo paradigma dos sistemas jurídicos contemporâneos, como também é 

novo paradigma da sociedade moderna. A sustentabilidade representa o conceito fundamental 

de direito baseado na justiça ecológica e/ou ambiental, nos direitos humanos e nas 

instituições. 

Por fim, comprova que a implementação de novas formas de governança transnacional 

da sustentabilidade ambiental, em escala global, implica na participação da sociedade, de 

Instituições, de Organizações e de Estados, visando obter uma sociedade mais justa e 

sustentável.  

Afinal, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável constituem novas 

formas de governança transnacional, com a atuação e a participação conjunta da cooperação 

da sociedade, Instituições, Organizações e Estados, que visam obter uma sociedade justa, 

inclusiva e sustentável. 
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